
  

 

 كمية التربية           

 كمية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعميم 
 جامعة أسيوط  –كمية التربية  –المجمة التربوية لتعميم الكبار

      =======   
 

 اإلدارة بالقين هدخل لتحقيق اإلنضباط املدرسي
 يف التعلين األساسي 

 " دراست هيدانيت "
 
 
 ـدادـــــــإعــ

 ت / الزهراء إبراهين على سامل حموودحثالبا

 وكيل مدرسة
 

 امياى عبدالوهاب هاشن  د/  السيد الوشاحى          ا.م.د/غادة السيد
مدرس بقسم أصول التربية      المساعد                    أستاذ أصول التربية    

جامعة أسيوط –كلية التربية     جامعة أسيوط                      –كلية التربية   

 
 

      م2021 أبريل  – الثانيالعدد  – الثالثالمجمد  

Adult_EducationAUN@aun.edu.eg 

mailto:Adult_EducationAUN@aun.edu.eg


 " دراسة ميدانية " اإلدارة بالقيم مدخل لتحقيق اإلنضباط المدرسي في التعميم األساسي
 الزهراء إبراهيم عمى سالم محمودأ/ايمان عبدالوهاب هاشم د/السيد الوشاحى  ا.م.د/غادة السيد

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         ــــــــــــــــــــــــــــــ

  

19 

 م0202أبريل    -  الثانيالعدد   -  الثالث  جمللدا
 

 ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى اإلدارة بالقيم مدخل لتحقيق اإلنضباط المدرسي        
تعميم األساسي بمحافظة أسيوط ، ولتحقيق أىداف الدراسة إستخدمت الباحثة المنيج فى ال

الوصفى لطبيعة الدراسة وأىدافيا ، ولئلجابة عمى تساؤالت الدراسة قامت الباحثة بإعداد إستبانة 
، مكونة من أربعة دور اإلدارة بالقيم مدخل لتحقيق اإلنضباط المدرسي فى التعميم األساسي حول 
غير موافق ( تم  –محايد  –( عبارة ثبلثية التقديروىى ) موافق  69ور بعدد إجمالى ) محا

تطبيقيا عمى عينة الدراسة األساسية من بين معممى ومديرى مرحمة التعميم األساسى بمحافظة 
إدارة القوصية  -أسيوط فى عدد من إدارات محافظة أسيوط وىى ) إدارة أسيوط التعميمية 

إدارة  –إدارة ساحل سميم التعميمية  –إدارة ديروط التعميمية  -دارة الفتح التعميمية إ -التعميمية 
( معمم ومدير، ومن خبلل نتائج 888أبنوب التعميمية ( ، حيث بمغ عدد العينة األساسية )

التحميل اإلحصائى ، توصمت الباحثة إلى إعتماد إدارة المدرسة عمى مجموعة من القيم األساسية 
ليا مع الحرص عمى بث روح التعاون والثقة واالحترام بين العاممين بالمدرسة ، ووضع كمنطمق 

مجموعة من المبادئ األخبلقية أثناء ممارسة األنشطة المدرسية مع العاممين ، كأىم ما تمارسة 
واقع اإلنضباط المدرسى فى مدارس التعميم  ادارة المدرسة من مبادئ االدارة بالقيم ، وفيما يخص

حترام التبلميذ شخصية المعممين بالمدرسة ، وحرص المعممين عمى متابعة ساسى ، فإاأل
 السموكيات غير المرغوب فييا لدى التبلميذ مع حرص التبلميذ عمى حضور طابور الصباح ،
كما جاءت أىم أدوار اإلدارة بالقيم فى تحقيق اإلنضباط المدرسى فى إحترام شخصية الطالب 

مراعاة الفروق الفردية والتنوع مع تقديم الثواب كتعزيز لمسموك اإليجابى ، ، و  ومشاعره ومعتقداتو
ضعف المخصصات ، وجاءت اإلىتمام بالحاجات النفسية والفسيولوجية لمتبلميذ و بين التبلميذ ، 

غياب دعم اإلدارة العميا عمى التقدم ، و المالية بإدارات المدرسة لتنظيم الندوات وورش العمل 
ديدة لتطوير نظام العمل ووجود خطة استراتيجية لكيفية تطبيق اإلدارة بالقيم ، كأبرز بأفكار ج

 معوقات تطبيق اإلدارة بالقيم  لتحقيق اإلنضباط المدرسي .
 التعميم األساسى ( –االنضباط المدرسى  –) اإلدارة بالقيم  الكممات المفتاحية :
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Study summary 
The present study aimed at identifying management by values as 

an approach to achieving school discipline in basic education in Assiut 
governorate, and to achieve the objectives of the study, the researcher 
used the descriptive approach to the nature of the study and its 
objectives, and to answer the study’s questions, the researcher 
prepared a questionnaire about the role of management with values. 
From four axes, with a total of (69) three phrases  The estimate (agree 
- neutral - disagree) was applied to the basic study sample among 
teachers and directors of the basic education stage in Assiut 
governorate in a number of Assiut governorate departments, which are 
(Assiut Educational Administration - Qusiya Educational Administration 
- Al Fath Educational Administration - Dairout Educational 
Administration - Coast Administration Salim Educational - Abnoub 
Educational Administration), where the number of the basic sample 
reached (800) teachers and managers. And, through the results of 
statistical analysis, the researcher reached to the school administration’s 
reliance on a set of basic values as its starting point, with the keenness 
to spread the spirit of cooperation, trust and respect among the school’s 
staff, and to develop a set of ethical principles during the practice of 
school activities with the workers, as the most important What the 
school administration practices from the principles of management with 
values, and with regard to the reality of school discipline in basic 
education schools, the students ’respect for the personality of the 
school’s teachers, and the teachers’ keenness to follow up on the 
unwanted behaviors of the students with the pupils ’keenness to attend 
the morning queue, and the most important roles of management came 
with values. In achieving school discipline in respecting the student's 
personality, feelings and beliefs, and providing rewards as reinforcement 
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for positive behavior, taking into account individual differences and 
diversity among students, and paying attention to the psychological and 
physiological needs of students, and the lack of financial allocations 
came in the school administrations to organize seminars and workshops, 
The absence of senior management support to advance new ideas to 
develop the work system and the existence of a strategic plan for how 
to implement management with values, as the most prominent obstacles 
to applying management by values to achieve school discipline 
Key words: (management by values - school discipline - basic 
education) 
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 -مقدمة الدراسة:
لي في شيد العالم تغيرات ىائمة سواء عمى المستوى المحمي أو عمى المستوى الدو 

مجاالت التكنولوجيا والمعمومات واالتصاالت وقد صاحب ذلك تعدد المتغيرات والتحديات التي 
أثرت عمى المؤسسات التعميمية بوجو عام وعمى كيفية إدارتيا بوجو خاص كما اتسعت األدوار 
التي يجب أن تؤدييا منظمات األعمال بصفة عامة والمؤسسات التعميمية بصفة خاصة، وقد 

تحسن األداء في ظل ىذه التغيرات مطمبًا ىامًا، كما أصبحت اإلدارة ىي وسيمة  أصبح
 .(1) المؤسسات في الوصول إلى أىدافيا والتكيف مع مقتضيات العصر الحديث

إن أسموب اإلدارة بالقيم يعكس فمسفة إدارية تقوم عمى توجيو أىداف العمل وفق نظام قيمي     
نظمة ما، ويحتكم إلييا في كل قرار يتخذ لضمان استمرار يتفق عميو جميع العاممين في م

المنظمة، ورفع مقدرتيا عمى االداء واالنجاز المتميز، وبالرغم من حداثة ىذا األسموب اإلداري 
وبالرغم من أن تطبيقاتو بدأت في المؤسسات الصناعية، إال أننا نجد أن المجال التربوي أفضل 

موب خاصة ونحن نعانى من تيميش مقصود أو غير مقصود البيئات مناسبة لتطبيق ىذا األس
لمجوانب الوجدانية والقيمية في عممية التعميم في مقابل التأكيد والتعزيز لمجانب المعرفي، وتبرز 
الدراسة أدوار المعمم كحامل لمقيم في مراحل عممية التدريس وىي التخطيط والتنفيذ والتقويم، كما 

في تعميم القيم، حيث يتحول دور الطالب من مجرد متمقى لمقيم إلى أنيا تمثل اسموبًا جديدًا 
مشارك في تحديدىا وااللتزام بيا وتقييميا، وتبرز أىمية تطبيق اإلدارة بالقيم في المجال التربـوي 
           فـي أن التطبيــق يستمـزم مبـادرة القيـاديين بتغييـر سموكياتيـم الشخصيـة اواًل لكـى يكونـوا 

 .( 2 )قـدوة لـآلخـريـن

                                                 

ة شمال سيناء بإستخدام مدخل ( محمد نجيب عبدالرحمن سممان، "تحسين إدارة المدرسة الثانوية العامة بمحافظ1) 
 . 179م ، ص 2812،  134مصر، ع  – مجمة القراءة والمعرفةاإلدارة بالقيم"، 

 –حصة محمد صادق وآخرون،" تدريب المعمم عمى اسموب االدارة بالقيم نموذج نظري مقترح "، كمية التربية  (2)
 .85م، ص  2884، 4جامعو السمطان قابوس، مج
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أما فيما يتعمق باالنضباط المدرسي الذي يعد من الحاجات النفسية واالجتماعية التي تسعى      
العممية التربوية إلى تنميتيا لدى الطمبة ، ومن الوسائل الفاعمة في تنفيذ الخطط والسياسات 

نجاز مياميم عمى  والقوانين داخل غرفة الصف، وتوجيو أنشطة الطمبة ، والتأكد من تعمميم ، وا 
أكمل صورة لتحقيق األىداف المنشودة ، فإن اسموب المعمم الذي يتبعو في ضبط سموك الطمبة 
لو دور كبير في تحديد المناخ التعميمي التعممي الصفي بصفة عامة ولذا، فإن االنضباط 

زالة العقبات التي تعيق وصوليا ألىدافيا خاصة  المدرسي  ييدف إلى تدعيم العممية التربوية وا 
لدى بعض الطمبة الذين يواجيون صعوبات في التكيف مع البيئة المدرسية ، ولذا فإن الدور 
الرئيس في تحقيق االنضباط المدرسي يقع عمى عاتق المعمم ، إذ يجب عميو القيام بثبلثة أمور 

ترام ، ومنحيم نوعًا رئيسية إليجاد انضباط فعال لدى الطمبة ىي : معاممة الطبلب بكرامة واح
من السمطة في حياتيم ، واعطائيم الغرض التخاذ القرار وتحمل المسئولية . كما البد لو أن 
يبعث اإلحساس باألمن واألمان والحرية بين طبلبو بالسموك والتعبير، وأن يبتعد عن مظاىر 

كون المعمم قد العنف واإلرىاب في عبلقتو مع الطبلب خبلل مراحل عممية الضبط، وبالتالي ي
أدى دوره في إدارة الصف إدارة نفسية اجتماعية عمى أكمل وجو وأن مشاركة الطمبة في القرار 
المدرسي تسيم بشكل فاعل في تحقيق االنضباط لدييم ، إذ أنيم يعتبرون أنفسيم جزءًا ال يتجزأ 

قـرارات المـدرسيـة ، من المنظومة المدرسية، ولذلك فإن العبلقة اإليجابية بين مشاركتيـم فـي ال
 .( 1) وانضبـاطيـم المـدرسـي يشكـل قـواعـد لسمـوكيـم داخـل المدرسة 

م، كأحد 2815لسنة  179وقد كانت الئحة لبلنضباط المدرسي الصادرة بقرار رقم        
المحاوالت لتحقيق االنضباط، وقد وجيت إلييا الكثير من االنتقادات ولذلك تم إلغاؤىا، حتى 

م ، بشأن االنضباط المدرسي حتى تساعد القائمين 2816لسنة  287رار وزاري بالرقم صدر ق
عمى اإلدارة المدرسية ، وتعينيم عمى أداء عمميم في تحقيق النظام واالنضباط بالقدر والمستوى 
المذين يبرران معطيات العمل في اتساق يضمن سبلمة العبلقة بين المدرسة والمتعمم وولى 

 ن صبلحيـات تـعزز أىمية دور المدرسة وتأثير دورىا التربـوي وىيبتيـا التعميمية .  األمر، ويضمـ

                                                 
 ،م.6172، يناير35، العدد71، السنة، مجلة عالم التربية" المدرسي االنضباط الئحة من" ،قمر توفيق عصام (1)

 . 6ص
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وتيدف الئحة االنضباط المدرسي إلى توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة تساعد الطبلب عمى    
تحقيق النمو االجتماعي واألكاديمي الصحيح، وتساعدىم في اقامة عبلقات إيجابية مع اآلخرين 

ى المودة واالحترام المتبادل. كما تيدف إلى تعزيز السموكيات اإليجابية والحد من قائمة عم
السموكيات السمبية المتكررة التي ُتعرض الطالب إلى اإلجراءات التأديبية ، كما تطبق عمى كل 
الطبلب واولياء األمور والمعممين في كل المدارس والمجمعات التعميمية ، وكل اماكن تجمع 

ن انشطة العممية التعميمية، كما تنطبق عمى كل موقف يمكن ان يشكل عائقًا او الطبلب ضم
 .(1)تيديدًا لمبيئة التعميمية 

ولكى تتحقق ىذه االىداف التي تسعى إلى االلتزام باالنضباط السموكي والصفي فبلبد 
الفضائل من تطبيق اسموب اإلدارة بالقيم الذي يعتبر منيجًا متميزًا ومنفردًا بكل الكمال و 

واإليجابيات التي يمكن التصرف من خبلليا جميعا بما يحقق أعمى األداءات، وأكفئ الميارات 
مما يؤدى إلى تطوير القدرات البشرية التي تنتج أكبر المنافع مما ينعكس عمى ترفيو الفرد 

 .والجماعة ويتسبب في تطوير الحياة وازدىارىا

 -مشكمة الدراسة وتساؤالتها :
مسألة االنضباط المدرسي ال تزال تمقى القميل جدًا من االىتمام رغم الشكاوى التي ترد ُتعد     

 .(2)من المدارس واعتراف السمطة التعميمية بمشكمة ضعف االنضباط في المؤسسات التعميمية

فاالنضباط يتمثل في اإلجراءات التي تتخذ من قبل النظام لفرض مجموعة من القواعد     
لغير رسمية التي تحكم أي مؤسسة، ولذلك فاالنضباط ىو السموك الشخصي لؤلفراد الرسمية، أو ا

الذين يريدون أن يتفاقموا مع المعايير التي يقرىا النظام والمنظمة لمسموك داخل المنظمة، سواء 
كانت ىذه المعايير اجتماعية أو قانونية، فاالنضباط يقابمو في المغة " االنضباط " الذي ىو 

 .(3)يتوافق مع المعايير وىو خرق لمنصوص والقواعد المحددة من قبل النظامسموك ال 

                                                 

 .  الئحة االنضباط المدرسيم،  2816/  9/  19، بتاريخ 278( وزارة التربية والتعميم، القرار الوزاري رقم 1)
، مركز مجمة مستقبمياتتعميمية، الفريدوفيرالن، مشكبلت االنضباط المدرسي في المكسيك، صمت العموم ال (2)

 . 562ص م،  1998، ديسمبر، 4،ع28مطبوعات اليونسكو، القاىرة، ج
  . 577، ص المرجع السابق( 3)
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ومما سبق يتضح أن ىناك اعمال شغب في المدارس سواء عمى المستوى العالمي أو عمى     
المستوى المحمى وأن تحقيق االنضباط من خبلل القير أو السيطرة الخارجية مسألة لم تعد 

بدراسة العوامل المؤثرة عمى تحقيق االنضباط المدرسي واقتراح  مقبولة وىذا يستدعى االىتمام
 .(1)الحمول المناسبة لتحقيق ذلك 

 -ويمكن صياغة مشكمة الدراسة في سؤال رئيس هو:  

 ما أىمية اإلدارة بالقيم كمدخل لتحقيق االنضباط المدرسي في التعميم األساسي؟ -
 عية التالية : ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي بعض األسئمة الفر 

 ما واقع تطبيق اإلدارة بالقيم فى مدارس التعميم األساسى؟ -1
 ما واقع اإلنضباط المدرسى فى مدارس التعميم األساسى؟ -2
 ما دور اإلدارة بالقيم فى تحقيق اإلنضباط المدرسى بمدارس التعميم األساسى. -3
 ما معوقات تطبيق اإلدارة بالقيم بمدارس التعميم األساسى؟ -4
فروق ذات داللة إحصائية فى آراء المعممين بمرحمة التعميم األساسى حول ىل ىناك  -5

 محاور الدراسة حسب متغيراتيم الشخصية والوظيفية ؟
 -أهداف الدراسة :

دراك واقع اإلدارة بالقيم في المؤسسات التعميمة.1  . التعرف عمى فمسفة اإلدارة بالقيم ومدى فيم وا 

 ميتو في العممية التعميمية.. التعرف عمى معنى االنضباط واى2

 . تحديد المتطمبات المتعمقة بالجوانب المختمفة لئلدارة بالقيم لتحقيق االنضباط المدرسي. 3

 . تقديم تصور مقترح لتطبيق اسموب اإلدارة بالقيم كمدخل لتحقيق االنضباط المدرسي.4

                                                 

مكانيات المواجية "، 1) مجمة ( محمد عمى عزب، " العوامل المؤثرة في االنضباط المدرسي بين رؤى الواقع وا 
 .  239م، ص  2887يوليو  ،3ع ،13مج دراسات تربوية واجتماعية،
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 -أهمية الدراسة : 
 -لمدراسة أهمية نظرية وتطبيقية تتمثل في: 

  -( أهمية نظرية :) أ 
محاولة تسميط الضوء عمى كيفية تطبيق مدخل اإلدارة بالقيم باعتباره فمسفة إدارية تسعى  -

المؤسسات من خبلليا إلى تطوير ادائيا وارضاء المستفيدين انطبلقًا من دورىا في تنمية 
نظمات العنصر البشرى. االمر الذي يدعونا إلى تفيم أنو أصبح مدخبًل ىامًا في كافة الم

  الخدمية. 
أن موضوع الدراسة يتسم بالحداثة ويمثل اتجاىًا رائدًا في اإلدارة المعاصرة كإحدى الوسائل  -

األساسية التي تمكن ىذه المؤسسات من الحد من أسباب ضعف االنضباط المدرسي 
 والوصول إلى مرحمة التمييز في تحقيق أىدافيا.

 -) ب ( أهمية تطبيقية :

يسيم في اقامة عبلقات تعاونية مبنية عمى الثقة واالحترام المتبادل بين  أن موضوع الدراسة -
 المعمم والطالب. 

تشير الدراسات إلى أن معرفة القيادات بيذا المدخل يساعدىم في قيادة وعبلج االنضباط  -
 المدرسي، وذلك من أجل الحفاظ عمى سبلمة المنظمة.

سؤولين ببيانات وتوصيات ومقترحات تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا من خبلل إمداد الم -
 مستمدة من نتائجيا والتي من شأنيا أن تؤدى إلى تطوير قيم المنظمة. 

  -الدراسات السابقة:
 -أواًل : الدراسات العربيـــة :

 .( 1) م 2017دراسة : بهاء عمار ومحمود بدر ،   -1

مى لنقابة المعممين " بعنوان " رؤية ناقدة حول الئحة االنضباط المدرسى المؤتمر العم    
م وتحميل ما جاء بيا من 2816، ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى الئحة االنضباط المدرسى 

إيجابيات وسمبيات وكذلك التعرف عمى دورىا فى تحقيق االنضباط داخل المدارس بجميورية 
 مصر العربية .

                                                 

،المؤتمر العممى لنقابة المعممين وكمية "رؤية ناقدة حول الئحة االنضباط المدسى "( بياء عمار، محمود بدر،1)
 م( .2817التربية بأسيوط ، مشكبلت التعميم فى صعيد مصر ، الواقع والحمول ، جامعة أسيوط، )
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ان إلى وجود مجموعة من استخدم الباحثان المنيج الوصفى التحميمى ، وتوصل الباحث        
االيجابيات التى ارتبط ظيورىا مع البلئحة مثل لجنة الحماية المدرسية وكذلك وجود قصور فى 
بعض بنود االئحة ، وأوصى الباحثان بضرورة تفعيل دور اإلعبلم والمؤسسات التربوية األخرى 

  لمساعدة المدرسة فى تحقيق االنضباط بيا. 
 .( 1)  م2016يك ، دراسة: نعمة حسنى ناصر ضح -2

بعنوان " درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة لئلدارة بالقيم          
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى درجة ممارسة مديري ،وعبلقتيا باتخاذ القرارات التشاركية "

ا باتخاذ القرارات التشاركية من وعبلقتيية بمحافظات غزة لئلدارة بالقيم،مدارس وكالة الغوث الدول
 الجنس، المؤىل العممي، سنوات الخدمة ( .ممييم في ضوء متغيرات الدراسة:)وجية نظر مع

واستخدمت ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وقد توصمت ىذه الدراسة إلى عدة 
اءت بدرجة عالية نتائج أىميا: درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث بغزة لئلدارة بالقيم ج

%(، ودرجة مشاركة المعممين في اتخاذ القرارات جاءت بدرجة عالية  75’48بوزن نسبى )
 %(  71’88كذلك بوزن نسبى )

ومن أىم توصيات الدراسة: تعزيز مفيوم اإلدارة بالقيم كاتجاه ادارى حديث لدى مديري         
ي تشرف عمييا الجيات المعنية. ايضًا المدارس من خبلل عقد الدورات التدريبية البلزمة الت

توسيع قاعدة مشاركة المعممين في صنع القرارات اإلدارية وخاصة فيما يتعمق ببناء الخطة 
 المدرسية والتنمية المينية والعبلقة مع المجتمع المحمى.

 . (  2)  م2015دراسة: نايف مفضى الجبور،  -3
الحكومية باالنضباط المدرسي من  بعنوان "دور معممي التربية الرياضية في المدارس

 وجية نظر المديرين في محافظة العاصمة عمان " 

                                                 

مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة  ( نعمة حسنى ناصر ضحيك، وآخرون،" درجة ممارسة مديري1)
، كمية التربية، الجامعة االسبلمية ) غزة (، رسالة ماجيستيرلئلدارة بالقيم وعبلقتيا باتخاذ القرارات التشاركية "، 

 م  . 2816فمسطين
سي من وجية ( نايف مفضى نيار الجبور، "دور معممي التربية الرياضية في المدارس الحكومية باالنضباط المدر 2)

مصر، بحوث  – مجمة اسيوط لعموم وفنون التربية الرياضيةنظر المديرين في محافظة العاصمة عمان، 
 .372 – 344م، ص . ص 2815(، 1(، ج )41ومقاالت، ع )
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ىدفت ىذه الدراسة تعرف دور معممي التربية الرياضية في المدراس الحكومية باالنضباط       
 المدرسي من وجية نظر المديرين في محافظة العاصمة عمان. 

ا: وجود فروق في مستوى االنضباط تعزى وقد توصمت ىذه الدراسة إلى عدة نتائج أىمي  
(  18 -6سنوات فأقل ( ومن )  5لمتغير الخبرة في الدرجة الكمية وكانت تعزى لصالح ) 

سنوات . وتعزى ىذه النتيجة إلى أنيم لم يتعرضوا لخبرات مرتبطة باالنضباط المدرسي ولذلك 
 رات األخرى.جاء حكميم مبنيًا عمى خبراتيم القميمة مقارنة مع أصحاب الخب

 .( 1) م 2014دراسة: محمد براق،  -4
ىدفت ىذه الدراسة إلى التغيير ،  بعنوان " التغيير التنظيمي"، مدخل االدارة بالقيم "

التنظيمي من خبلل االدارة بالقيم كمدخل، حيث تسعى ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مفيوم إدارة 
 رف عمى التغيير بالقيم ونمط إدارة الجودة الشاممة.التغيير ومدخل إدارة التغيير بالقيم وايضا لمتع

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا: أن تطبيق ىذا النموذج ال يعتبر سيبل     
بسبب: أنو يتطمب قرارات حاسمة وصعبة جدا، تقوم عمى االختيار الصحيح أو الصائب أخبلقيا 

دخل االدارة بالقيم ليس مجرد برنامج لئلدارة إنو عمى حساب جنى االرباح السريعة. كما أن م
موقف من الحياة. كما أنو يتوجب عمى االفراد في إطار اإلدارة بالقيم أن يغيروا عاداتيم ونماذج 

نما ىم األفراد.  سموكيم. وان االدارة ليست ىي التي تحول اإلدارة بالقيم إلى واقع معاش وا 

 .( 2) م 2014دراسة: هناء عبدالتواب ربيع،  -5
بعنوان " متطمبات تطبيق االدارة بالقيم كتوجيو إلدارة الصراع التنظيمي: دراسة من 
منظور الخدمة االجتماعية " ، ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد متطمبات تطبيق مدخل اإلدارة 

 بالقيم كتوجيو ادارى إلدارة الصراع.

                                                 

م ، 2887، بحوث ومقاالت ، الجزائر - دراسات محمد براق، " التغيير التنظيمي"، مدخل االدارة بالقيم " ؛( 1)
 . 141-168ص.ص

ىناء عبدالتواب ربيع، " متطمبات تطبيق االدارة بالقيم كتوجيو إلدارة الصراع التنظيمي: دراسة من منظور ( 2)
مصر، بحوث ومقاالت،  – مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية والعموم االنسانيةالخدمة االجتماعية "، 

 .2487-2533م ص.ص2814
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 ن النتائج التالية وهي:وقد توصمت هذه الدراسة احصائيًا في تحميمها إلى مجموعة م
إن استجابات أفراد العينة لدرجة توافر المتطمبات المعرفية لمدخل اإلدارة بالقيم جاءت 
مرتفعة، إن استجابات افراد العينة لدرجة توافر المتطمبات القيمية لمدخل اإلدارة بالقيم جاءت 

ثير مباشر عمى سموك مرتفعة حيث أن التعارض بين القيم التنظيمية والقيم الشخصية لو تأ
 جزءا أن   الدراسة ىذهاالفراد يؤدى إلى صراع قيمي وتنظيمي مما يقمل اإلنتاجية، أن أولى نتائج 

الطبيعة البيروقراطية لمتنظيم وأول مظاىر ىذه البيروقراطية ىو  إلى يرجع الصراع من ىاما
 مركزية القرارات.

لة احصائية بين أفراد عينة الدراسة وكذلك أظيرت نتائج الدراسة أن ىناك فروق ذات دال
 من حيث التنوع في متغيرات )الجنس، سنوات الخبرة(.

وقد أوصت ىذه الدراسة في مقترحاتيا بناء الثقة التنظيمية وتحديد الواجبات والمسؤوليات      
المناطة بكل مركز وظيفي أو وحدة تنظيمية والقيم الخاصة بيا من خبلل التوصيف الوظيفي 

 د والتركيز عمى جانب العبلقات اإلنسانيـة وضـرورة إدراك اإلدارة العميـا باإليجابيـات.المحد
 ثانيًا : الدراسات األجنبية:

  (1).  (Nakpodia , 2012)دراسة:  -1
 Teachers ,disciplinary approaches to students , disciplineبعنوان "         

problems in Nigerian secondary school .,  " ىدفت إلى تعرف األساليب التأديبية
لمطمبة الذين ال ينضبطون في المدارس الثانوية النيجيرية. والتعامل مع مشكبلت االنضباط في 

 المدارس النيجيرية البدنية مثل التعميق والعقاب والطرد.
انوية أظيرت نتائج الدراسة أن مشاكل االنضباط لدى الطبلب قد نمت فى المدارس الث      

النيجيرية وأنو مع الزيادة األخيرة فى معدالت االلتحاق بالمدارس برزت مشاكل االنضباط لدى 
الطبلب وأن ىذا يتسبب فى زيادة األعباء عمى المعممين ومديرى المدارس ويؤدى الى ظيور 
سمسمة من االضطرابات حيث لوحظ أن الطبلب يمجأون الى االجراءات غير القانونية فى توجيو 

 شكواىم ، أو بطرق غير حضارية .
                                                 
(1) Nakpodia ED(2012 ) . Teachers ,disciplinary approaches to students , discipline 

problems in Nigerian secondary school . INGOJ ,5 (6): 144 – 151 . 
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 (1). (Simatwa , 2012)دراسة:   -2
 Management of student discipline in Secondary schools inبعنوان "       

Kenya , a case study of Bungoma Count "  ىدفت إلى التحقيق في المخالفات
ضباط لمطالب في المدارس الثانوية واالساليب المستخدمة من قبل مديري المدارس في إدارة االن

 في مقاطعة بونغوما. واستخدمت الدراسة االستبانات والمقابمة ووثيقة تحميل لجمع البيانات.
أظيرت نتائج الدراسة وجود العديد من المخالفات فى المدارس الثانوية وأن مديرى المدارس  

المدارس مثل الطرد ، الضرب يستخدمون مجموعة واسعة من أساليب إدارة انضباط الطالب فى 
بالعصا ، العقاب البدنى ، التأنيب ، وغيره . تم التوصل الى أنو ال يمكن انشاء طرق لمحفاظ 
عمى االنضباط عند الطبلب فى المدراس ألن ذلك يتوقف عمى البيئة وأدت نتائج الدراسة الى 

 ويدىم مبادئ توجييية .مساعدة واضعى السياسات والتعميم ومديرى المدراس والمعممين فى تز 

 Osher , Bear ,Doyle ,Sprague ,2010 . (2))دراسة:  -3
 How Can We improve school Discipline ? Educationalبعنوان "     

Researcher " 
ىدفت إلى التعرف عمى ثبلثة أساليب لتحسين ممارسات االنضباط المدرسي وسموك الطبلب؛    

دعم اإليجابي، والتعمم االجتماعي والعاطفي، ودراسة الجذور ومستوى المدرسي السموكي وال
المعرفية والتجريبية والبحثية الداعمة، واقتراح سبل لدمج المناىج، واستخدمت الدراسة المنيج 

 االستقصائي المعتمد عمى ثبلثة مناىج لتحسين ممارسات االنضباط المدرسي وسموك الطبلب.
سر تمعب دورًا رئيسيًا فى تحسين السموك والمشاركة ، ولكن أظيرت نتائج الدراسة أن اال     

 العائبلت غالبًا ما تنفر من المدارس وبخاصة آباء االطفال الذين يعانون من مشاكل سموكية .
 

                                                 

(1) Simatwa, E . (2012) . Management of student discipline in Secondary schools in Kenya , 

a case study of Bungoma County . Educational Research in Maseno University. 3 (2) . 

172 – 189. 

(2) Osher,D. & Bear , G. & Doyle , W. (2010) . How Can We improve school Discipline ? 

Educational Researcher , 39 (1) , pp 48 -58  .  
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 Elena,2009 ) . )(1)دراسة    -4
 Management by Values as a care tool of HRD duringبعنوان " 

Economic Transition: An Example of Russian Enterprises  ىدفت ىذه "
الدراسة إلى تحميل دور اإلدارة بالقيم كشرط من شروط التحول االقتصادي واالجتماعي في 
 روسيا الحديثة. واجريت الدراسة عمى عدة شركات روسية من خبلل إجراء مقاببلت مع مديرييا.

تؤثر إيجابًا عمى تشكيل شخصية  أظيرت نتائج الدراسة أن القيم التنظيمية واألخبلقية   
الموظف عمى أولوياتو في العمل وىي تشكل الخطوط العريضة األساسية لتحميل الموظف 

 والمدير مسؤلياتيم نحو المجتمع كل في مكان عممو.

   (2). ( Nimwgan , Soeters , Luijk,2004 )دراسة   -5
  Managing Values and Ethics in an International Banks “ بعنوان "        

 ىدفت ىذه الدراسة إلى فيم ديناميكيات اإلدارة بالقيم في قطاع البنوك،.
أظيرت نتائج الدراسة أن البنوك بشكل عام تمارس أربعة من ابعاد اإلدارة بالقيم ىي "        

بروح االستقامة في التعامل مع الموظفين والعمبلء، واحترام العمل والمسؤولية، وتشجيع العمل 
 الفريق، وتشجيع مبدأ االخبلقية في العمل .

 -التعميق عمى الدراسات السابقة :
فى استخدام المنيج الوصفى  2816اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة نعمة حسنى ضحيك  -

فى استخدام المنيج الوصفى  2811كما اتفقت مع دراسة سميمان المزين وسامية اسماعيل 
 لجمع المعمومات . واستخدام االستبانة كأداة

فى تطبيقو لمدراسة عى محافظة سيناء من حيث  2812واختمفت مع دراسة محمد نجيب   -
 طبيعة السكان  حييث استخدم اسموب دراسة الحالة .

                                                 
(1) Elena, Z: Management by Values as a care tool of HRD during Economic 

Transition: An Example of Russian Enterprises. Human Resources Development, 

2009. 

Nimwegen, T; & Lujik, H. : Managing Values and Ethics in an (2) 

International Banks. International Journal for Cultural Management4(1),2004.     
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اتفقت الدراسة الحالية مع أغمب الدراسات السابقة بضرورة التزام االدارة المدرسية بتعميمات  -
 ة لجميع المراحل التعميمية .االنضباط المدرسى الخاصة بالطمب

يمكن استخبلص بعض النتائج من العرض السابق التي من الممكن االستفادة منيا في  -
 تحقيق أىداف الدراسة وذلك عمى النحو التالي:

 ضرورة توفير بيئة تعميمية محفزة لتطبيق اإلدارة بالقيم. -
قيم تسيم في تدعيم  ضرورة مشاركة العمال في تسيير المؤسسة وتحديد أىدافيا لظيور -

الوالء واالنضباط وتحمل المسؤلية والثقة المتبادلة بين ادارة المدرسة ومواردىا البشرية من 
قيم االعتراف والتقدير لمعامل مما يزيد من الشعور باالنتماء والوالء لممدرسة، ويقوى من 

 دافعية األفراد لؤلداء.
التدريب واالطبلع عمى االساليب ضرورة تطوير وتنمية ميارات المديرين من خبلل  -

 االدارية الحديثة ليستفيدوا منيا ما ينسجم مع مجتمعنا وقيمنا وبيئتنا. 
اكدت بعض الدراسات السابقة عمى ضرورة تعزيز السموكيات االيجابية وعبلج السموكيات  -

 السمبية لمحد منيا .
اىتمت الدراسات السابقة وخاصة العربية منيا بصياغة مقترحات لتطبيق اسموب اإلدارة  -

 بالقيم كمدخل لتحقيق االنضباط المدرسي.
 -حدود الدراسة :

اقتصـرت الدراسـة عمـى مفيــوم تطبيـق اسمـوب اإلدارة بالقيـم كمـدخـل  الحد الموضوعي : -1
 لتحقيـق االنضـباط المـدرسـي .

عينة الدراسة األساسية من بين معممى  ومديرى مرحمة التعميم األساسى  رى:الحد البش -2
 ( معمم ومدير.888بمحافظة أسيوط حيث بمغ عدد العينة االساسية )

إدارة القوصية  -محافظة أسيوط باإلدارات التعميمية ) إدارة أسيوط التعميمية الحد المكاني: -3
إدارة  –إدارة ساحل سميم التعميمية  -يروط التعميميةإدارة د -إدارة الفتح التعميمية -التعميمية

 أبنوب التعميمية( .



 " دراسة ميدانية " اإلدارة بالقيم مدخل لتحقيق اإلنضباط المدرسي في التعميم األساسي
 الزهراء إبراهيم عمى سالم محمودأ/ايمان عبدالوهاب هاشم د/السيد الوشاحى  ا.م.د/غادة السيد

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         ــــــــــــــــــــــــــــــ

  

919 

 م0202أبريل    -  الثانيالعدد   -  الثالث  جمللدا
 

 -منهج الدراسة :
لئلجابة عمى تساؤالت الدراسة، فاليدف الرئيسى  تستخدم الدراسة الحالية المنيج الوصفي  

 من المنيج الوصفى ىو وصف كل ما ىو كائن وتحميمة، ووصف العبلقة بين متغيرات الدراسة.
يعتبر المنيج الوصفى األنسب لمدراسة الحالية من حيث أنو أدق أنواع المناىج وأكفأىا و       

فى التوصل الى حقائق ونتائج دقيقة يوثق بيا، وذلك يرجع إلى أنو يعتمد عمى دراسة الظاىرة 
كما توجد فى الواقع وييتم بوصفيا وصفًا دقيقًا ويعبر عنيا كيفيًا بوصفيا وبيان خصائصيا، 

بإعطائيا وصفًا رقميًا من خبلل أرقام وجداول توضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجميا أو  وكمياً 
درجة إرتباطيا مع الظواىر األخرى، حيث تم تطبيق أدوات الدراسة، ثم تحميل البيانات إحصائيًا 

 وتفسيرىا بيدف الوصول إلى وصف عممى ودقيق .
 -أدوات الدراسة:

 .(أخرى موجية لممديرين )القيادةكأداة لمدراسة موجية لممعممين و تستخدم الباحثة االستبانة       
 -مصطمحات الدراسة:

 اإلدارة بالقيم : -1
اإلدارة بالقيم وتعرفيا الباحثة بأنيا " تمك اإلدارة المجردة من اإلنحياز وتتسم بالموضوعية 

تقان العمل والمراقبة المزدوجة الذاتية والخارجية وىي أساس  والتوجيو السميم والنية الخالصة ، وا 
تنظيم السموك البشرى الفعال الذي يؤدى إلى استثارة اليمم وتفجير الطاقات إلحداث التنمية 

 البشرية المستدامة . 
 التعميم األساسي : -2

تعرفو الباحثة إجرائًيا عمى أنو " المرحمة التي يشترك فييا جميع التبلميذ وتوفر ليم حد أدني 
والخبرات التي تمكنيم من مواصمة تعميميم ومواجية الحياة وتشمل من المعارف والميارات ، 

 حمقتين وىما حمقة التعميم اإلبتدائى وحمقة التعميم اإلعدادى " .
 اإلنضباط المدرسي :  -3

تعرف الباحثة االنضباط المدرسي بأنو " التزام الطالب بتعميمات المدرسة والسير ذاتيًا وفقًا 
رغباتو وتنظيم ميولو ودوافعو لموصول إلى نمو في السموك االجتماعي لقوانينيا وانظمتيا بتوجيو 

 المقبول الذي يتفق مع اىداف التربية والتعميم " .
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 -خطوات السير فى الدراسة :
قامت الباحثة باالطبلع عمى الكتب والبحوث والدراسات السابقة  -لئلجابة عن السؤال األول: -

مصادر المتاحة ( المرتبطة بموضوع الدراسة لبيان : والمؤتمرات وغيرىا من االدبيات ) ال
 فمسفة اإلدارة بالقيم ومعوقات تطبيقيا فى المؤسسات التعميمية.  

قامت الباحثة باالطبلع عمى الكتب والبحوث والدراسات  -لئلجابة عن السؤال الثانى:  -
موضوع الدراسة السابقة والمؤتمرات وغيرىا من االدبيات ) المصادر المتاحة ( المرتبطة ب

 لبيان : مفيوم االنضباط المدرسي وأىميتو فى العممية التعميمة  . 
قامت الباحثة باالطبلع عمى الكتب والبحوث والدراسات  -لئلجابة عن السؤال الثالث: -

السابقة والمؤتمرات وغيرىا من االدبيات ) المصادر المتاحة ( المرتبطة بموضوع الدراسة 
 متعمقة باإلدارة بالقيم لتحقيق االنضباط المدرسى .لبيان : المتطمبات ال

قامت الباحثة بتقديم تصور مقترح لتطبيق أسموب اإلدارة بالقيم  -لئلجابة عن السؤال الرابع: -
 كمدخل لتحقيق االنضباط المدرسي . 

 -إجراءات الدراسة:
جراءات الدراسة الميدانية فيما يمى:  تمثمت خطوات وا 

ية من كتب وبحوث ودراسات ودوريات محكمة حتى تم إعداد اإلطار تم جمع المادة التعميم -1
 النظرى الخاص بالدراسة الحالية.

( من معممى ومديري مدارس التعميم االساسى باإلدارات التعميمية 71إختارت الباحثة عدد ) -2
 السابق ذكرىا بعينة الدراسة لتطبيق أدوات الدراسة االستطبلعية.

 ة لمتأكد من ثبات وصدق أدوات الدراسة.إجراء الدراسة االستطبلعي -3
التحقق من الخصائص السيكومترية إلستبانة "اإلدارة بالقيم مدخل لتحقيق اإلنضباط  -4

 المدرسى فى مدارس التعميم األساسى".
بعد الحصول عمى الموافقة عمى االستبانة بصيغتيا النيائية قامت الباحثة بتوزيع  -5

استكمال تعبئتيا متابعة مستمرة، وذلك لمحصول عمى االستبانات ومتابعة عممية جمعيا، و 
( استبانة صالحة لمتحميل 888أكبر نسبة من المستجيبين إلى أن حصمت عمى عدد )

 ( يوًما.45واستغرق توزيع االستبانات وجمعيا )
 spssرصد درجات عينة الدراسة مع وضع خطة لتشفير وتكويد البيانات عمى برنامج  -6

v.28باحثة بتحميل البيانات واستخراج النتائج.، ومن ثم قامت ال 
 معالجة البيانات إحصائيًا وذلك من خبلل األساليب اإلحصائية المبلئمة. -7
 إستخبلص التوصيات ذات الصمة بموضوع البحث.  -8
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وقد ظير مدخل اإلدارة بالقيم ، كمدخل لو خطوات ، ييدف إلى إدارة القيم التنظيمية داخل  -
لقيم والدور الذى تمعبو ، وىي التي عبر عنيا بعض الباحثين ؛ نتيجة ألىمية ا المؤسسة

باإلدارة المعتمدة عمى القيم أو اإلدارة بضمير ، التي تقوم عمى توجيو أىداف العمل وفق 
نظام قيمي يتفق عميو جميع العاممين ، ويحتكم إلييا في كل قرار يتخذ لضمان استمرار 

نجاز المتميز ، ونجاح المؤسسات التعميمية وغير المؤسسة ، ورفع مقدرتيا عمى األداء واإل
التعميمية، يرجع إلى النظام القيمي الذي تقوم عميو كإستراتيجية عممية تعيد تشكيل ثقافتيا ، 
وتوجو التغيرات نحو رؤية إستراتيجية تتغمب عمى التعقيدات التنظيمية ، وتسيل احتواء 

نشطة المؤسسة ، كما تتسـم اإلدارة بالقيـم المبادئ األخبلقية في إستراتيجيات القيادة وأ
بخصائـص عـديـدة يمكـن إجمـاليـا بـأنيـا تسـاعـد كثيـرًا فـي إيجـاد منـاخ مـبلئـم إلستثمـار 
طاقـات العامميـن فـي بيئـة العمـل بعيـدًا عـن الضغـوط المينيـة ، وعوامـل اإلحبـاط المتنوعـة ، 

المنظمة إلى إشـراك العامميـن في الرأي والمشورة واتخاذ القرارات  كما أنيـا تـدفـع بالـرؤساء فـي
، بل تسيم بقـدر كبيـر في زيادة انتماء الموظـف ، وترغيبـو فـي أداء عممـو بجـودة عاليـو ، 
تجعمـو يحتـرم النظـام ويطبقتو وفـق األىـداف المنشـودة  ، وتعـد نظريـة اإلدارة بالقيـم رؤيـة 

أثـر القيـم فـي اإلدارة ، حيث تعتمد اإلدارة بالقيم عمى القيم كأساس لتوجيو ورسم  حديثـة تفعـل
مبلمح السموك اإلنساني في اإلدارة كما يجب أن توظف القيم عمى مستوى كـآفـة العمميـات 

  ( . 1)  والممارسـات اإلداريـة فـي المؤسسـة

بكـل الفضائـل واإليجابيـات التـي تحقـق أعمـى  كما تعـد اإلدارة بالقيم منيجًا مميزًا ومنفرداً      
وأن مفيوم (  2)مستـوى مـن األداء ، وأكفـأ الميـارات مما يـؤدي إلـى تطـور المجتمـع وتقـدمـو 

اإلدارة بالقيم يركز عمى تحديد القيم اإليجابية ، والحـرص عمـى ممارستيـا عمميـًا فـي اإلدارة ، تمـك 
 ـرًا قويـًا فـي تنظيـم العمـل اإلدارى وتحـد مـن الصـراع داخـل المـؤسسـة .القيـم التي تتـرك أث

                                                 
، رسالة ماجستير غير منشورة يمية لكل من المدير الفعال والمدير غير الفعال " المنظومة القمحاسن خمف ، "  (1)

 .41، ص2811، الجامعة األردنية ، عمان ، 
 .94، ص 2818. الكويت: دار الفالح لمنشر والتوزيع، 2، ط" اإلدارة واإلشراف التربوى "سعد خميل البندارى،  (2)
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ولكى تحقق اإلدارة المدرسية القيم والمبادئ واألخبلق فقد قامت وزارة التربية والتعميم بوضع  
الئحة لبلنضباط المدرسى لتحقيـق االنضبـاط الـذاتـى لمطـبلب وتقبـل التوجيـيـات والتعميمـات 

نفاذىـا داخـل المدرسـة وفـى محيطيـا ، وتحديـد مستويـات المخالفـة واالستراتيجيـات المد رسيـة وا 
االستباقيـة والعبلجيـة واالرشاديـة والتأديبيـة والعقابيـة التـى يجـب اتباعيـا لمحـد مـن السموكيـات 

ر المنـاخ المـدرسـى السمبيـة داخـل المدرسـة أو خارجيـا ، والبحـث عـن أفضـل السبـل لتطويـ
االيجابـى ، والعمـل داخـل المدرسـة بـروح الفريـق وتدعيـم المسئوليـة االجتماعيـة والمشـاركـة 
المجتمعيـة ، كمـا تسعـى وزارة التربيـة والتعميـم إلـى إعـادة الثقـة المتبادلـة بيـن جميـع أطـراف 

شبكـة قويـة مـن العـبلقـات االيجـابيـة تصـون الحقـوق العمميـة التعميميـة بالمـدرسـة مـن خـبلل بنـاء 
 وتضمـن اإللـتزام بالمسئوليات واالختصاصات . 

واالنضباط أداة لتييئة جو مستقر ومبلئم النتظام سير العمل اليومى التربوى داخل       
ن المدرسة وأداة لمتنشئة والتربية وىو يتضمن مجموعة من السياسات الواضحة التى تتضم

 . ( 1) مجموعة من التوقعات الخاصة بجميع التبلميذ لتوفير بيئة تعمم آمنة ومنظمة 

واالنضباط شرط أساسى لمتدريس والتعميم حيث يحقق لممعممين تحكمًا فى عممية التدريس       
بفاعمية واكسابيم لمعموم والمعارف ، وىو يسيل االتصال والتفاعل والعمميات االجتماعية الجيدة 

دارة المدرسة  بي  .       ( 2) ن الطبلب ومعممييم وا 

ويؤدى االنضباط الى التعاون بين أفراد المجتمع المدرسى لتحقيق أىداف معينة ويؤكد          
عمى أىمية التنظيم والتخطيط إلنجاز أى عمل وبدونو تعم الفوضى والعشوائية فى العمل مما 

 .( 3) ص والمدرسة بوجو عام ينعكس عمى أداء التمميذ والمعمم بوجو خا

                                                 

 2888دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ، ، "  ك االنسانىتعديل وبناء السمو " فاروق الروسان :  (1)
 .  56م ، ص 

، مجمـة المعرفـة ، وزارة المعـارف السعوديـة ،  عات البيئـة المشجعـة عمـى االنضبـاط " ـ" سمعمـى بـن صديـق الحكمـى : ( 2)
72   

، ربيـع 
 . 27، ص  1422أول ، 

(3) American Guidance Services , 1996 , discipline strategies , Tough Time for 
Teacher , circle pioneers , P.12.    
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م ، كـأحـد 2815لسنـة  179وقـد كانـت الئحـة لبلنضبـاط المـدرسـى الصـادرة بقـرار  
المحـاوالت لتحقيـق االنضبـاط والتـى وجيـت إلييـا الكثيـر مـن االنتقـادات ولـذلـك تـم إلغائـيا ، حتـى 

ن االنضبـاط المـدرسـى حتـى تساعـد م ، بشـأ 2816لسنـة  287صـدر قـرار وزارى بالـرقم 
القائميـن عمـى اإلدارة المـدرسيـة ، وتعينيـم عمـى أداء عمميـم فـى تحقيـق النظـام واالنضبـاط بـالقـدر 
والمستـوى الـذيـن يبـرران معطيـات العمـل فـى اتسـاق يضمـن سـبلمـة العـبلقـة بيـن المـدرسـة 

ن صـبلحيـات تعـزز أىميـة دور المدرسـة وتأثيـر دورىـا التـربـوى والمتعمـم وولـى األمـر ، ويضمـ
 وىيبتيـا التعميميـة .  

 -:( 1) وتتمثـل أهـداف الالئحـة في 
توفيـر بيئـة مدرسيـة آمنـة وداعمـة تساعـد الطـبلب عمـى تحقيـق النمـو االجتماعـى واألكاديمى   -1

يـة قائمـة عمـى التفاعـل القائـم عمـى االحتـرام الصحيح، وتساعدىـم فـى اقامـة عبلقـات إيجاب
 المتبـادل مـع اآلخـرين . 

تعـزيز السموكيـات االيجابيـة والحـد مـن السمـوكيات السمبيـة التـى تعـرض الطالـب إلى   -2
 االجـراءات التأديبيـة تـدعيـم قيـم التسامـح واالحتـرام المتبادل بيـن االدارة المدرسيـة والمعمميـن

 والطـبلب .
 تحقيـق االنضبـاط المدرسـى الفعـال لجميـع المـراحـل التعميميـة .   -3
مـن خـبلل الئحـة االنضبـاط المدرسـى انبعثـت لجنـة الحمايـة المدرسيـة والتـى تتكـون مـن  -

عضويـة كـل مـن مديـر المدرسـة ورئيـس مجمـس االمنـاء ،وأميـن اتحـاد الطـبلب ، وأحـد 
يـن باالنتخـاب ، واالخصائـى النفسـى بالمدرسـة ، وأمانـة سـر اإلخصائـى االجتماعـى ؛ المعمم

بيـدف وضـع آليـات واجـراءات لمتعامـل مـع المشكـبلت السموكيـة وتعديميـا لمحـد مـن أشكـال 
 اإلسـاءة داخـل المؤسسـات التعميميـة.

                                                 

م ،  2816/  9/  19( بتاريخ  287قرار وزارى رقم ) " الئحـة االنضبـاط المرسـى " وزارة التربية والتعميم ، ( 1)
 .5ص 
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 -نتائج الدراسة:
 توصمت الباحثة إلى: ومن خالل نتائج التحميل اإلحصائى،

 إعتماد إدارة المدرسة عمى مجموعة من القيم األساسية كمنطمق ليا. -1
 .الحرص عمى بث روح التعاون والثقة واالحترام بين العاممين بالمدرسة -2
، كأىم ما مجموعة من المبادئ األخبلقية أثناء ممارسة األنشطة المدرسية مع العاممين وضع -3

 ادئ االدارة بالقيم.تمارسة ادارة المدرسة من مب
حترام التبلميذ واقع اإلنضباط المدرسى فى مدارس التعميم األساسى، فإ وفيما يخص  -4

 شخصية المعممين بالمدرسة.
 .حرص المعممين عمى متابعة السموكيات غير المرغوب فييا لدى التبلميذ  -5
 .حرص التبلميذ عمى حضور طابور الصباح -6
شخصية الطالب ومشاعره  ق اإلنضباط المدرسى فى إحترامأىم أدوار اإلدارة بالقيم فى تحقي  -7

 .تقديم الثواب كتعزيز لمسموك اإليجابى، و ومعتقداتو
اإلىتمام بالحاجات النفسية والفسيولوجية و مراعاة الفروق الفردية والتنوع بين التبلميذ  -8

 .لمتبلميذ
كأبرز معوقات  ضعف المخصصات المالية بإدارات المدرسة لتنظيم الندوات وورش العمل  -9

 تطبيق االارة بالقيم  لتحقيق اإلنضباط المدرسي.
 غياب غياب دعم اإلدارة العميا عمى التقدم بأفكار جديدة لتطوير نظام العمل. -18
 ، غياب وجود خطة استراتيجية لكيفية تطبيق اإلدارة بالقيم -11
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 -توصيات الدراسة:
التحميل االحصائى والتى تناولت  بناء عمى ماتوصمت إليو الدراسة الحالية وفى ضوء نتائج

" دور اإلدارة بالقيم كمدخل لتحقيق اإلنضباط المدرسى فى مدارس التعميم األساسى" توصى 
 الدراسة بما يمى:

 توفير المخصصات المالية بإدارات المدرسة لتنظيم الندوات وورش العمل . -1
 أبنائيم. إشراك أولياء األمور في وضع البرامج واألنشطة المناسبة لقدرات -2
 تعديل االتجاىات السمبية لدى الطبلب والتي تؤثر عمى تفاعميم مع المجتمع المدرسي. -3
 تقديم الثواب كتعزيز لمسموك اإليجابى. -4
 مراعاة الفروق الفردية والتنوع بين التبلميذ. -5
 اإللتزام بتفعيل الئحة اإلنضباط المدرسى. -6
 تعزيز قنوات اإلتصال بين أعضاء المجتمع المدرسي. -7
اإلىتمام من قبل إدارة المدرسة عمى تدريب المجتمع المدرسي عمى اإللتزام ببلئحة  -8

 اإلنضباط المدرسى.
 وضع خطة إستراتيجية لكيفية تطبيق اإلدارة بالقيم بمرحمة التعميم األساسى.  -9

 االىتمام بتدريب القيادات التعميمية العميا عمى تطبيق محاور اإلدارة بالقيم. -18
والتدريب المينى لممعممين والمديرين داخل المدارس بما يدعم القدرات إستمرار التوجيو  -11

 والميارات البلزمة ليم لتطبيق اإلدارة بالقيم.
 التوعيو بأىمية مشاركة التبلميذ وأولياء األمور فى صنع القرار المدرسي. -12
 تشجيع وتحفيز المعممين والمديرين عمى تطبيق اإلدارة بالقيم ماديًا ومعنويًا. -13
 -رات مقترحة :تصو 

 دراسة ميدانية لبناء برنامج لمعممى مرحمة التعميم األساسى العام في ضوء اإلدارة بالقيم. -1
معوقات تطبيق اإلدارة بالقيم في مدارس التعميم األساسي من وجية نظر مديري  -2

 المدارس.
 تصور مقترح لتطبيق اإلدارة بالقيم بمدارس المرحمة التعميم الثانوى. -3
 يم وعبلقتيا بمستوى األداء اإلداري في ضوء بعض المتغيرات.اإلدارة بالق -4
 متطمبات تفعيل اإلدارة بالقيم بمرحمة التعميم األساسي وآليات تحقيقيا. -5
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 -المراجــــع :
 ) أ ( المراجع العربية :

بياء عمار، محمود بدر،"رؤية ناقدة حول الئحة االنضباط المدسى "،المؤتمر العممى لنقابة  (1
كمية التربية بأسيوط ، مشكبلت التعميم فى صعيد مصر ، المعممين و 

 م( .2817الواقع والحمول ، جامعة أسيوط، )
حصة محمد صادق وآخرون،" تدريب المعمم عمى اسموب االدارة بالقيم نموذج نظري مقترح  (2

 م . 2884، 4جامعو السمطان قابوس، مج –"، كمية التربية 
. الكويت: دار الفالح لمنشر 2راف التربوى "، طسعد خميل البندارى، " اإلدارة واإلش (3

 .94، ص 2818والتوزيع، 
، 17عصام توفيق قمر،" من الئحة االنضباط المدرسي "، مجمة عالم التربية، السنة (4

 م .2816، يناير53العدد
عمـى بـن صديـق الحكمـى : " سمـات البيئـة المشجعـة عمـى االنضبـاط " ، مجمـة المعرفـة ،  (5

 . 27، ص  1422، ربيـع أول ،    72معـارف السعوديـة ،  عوزارة ال
فاروق الروسان : " تعديل وبناء السموك االنسانى " ، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،  (6

 .  56م ، ص  2888عمان ، 
الفريدوفيرالن، مشكبلت االنضباط المدرسي في المكسيك، صمت العموم التعميمية، مجمة  (7

، ديسمبر، 4،ع28ز مطبوعات اليونسكو، القاىرة، جمستقبميات، مرك
 م . 1998

محاسن خمف ، " المنظومة القيمية لكل من المدير الفعال والمدير غير الفعال " ، رسالة  (8
 .41، ص2811ماجستير غير منشورة ، الجامعة األردنية ، عمان ، 

الجزائر، بحوث  -محمد براق، " التغيير التنظيمي"، مدخل االدارة بالقيم " ؛ دراسات  (9
 م .2887ومقاالت ، 

             محمد عمى عزب، " العوامل المؤثرة في االنضباط المدرسي بين رؤى الواقع  (18
مكانيات المواجية "، مجمة دراسات تربوية واجتماعية، مج ، 3، ع13وا 

 م . 2887يوليو 
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محافظة شمال محمد نجيب عبدالرحمن سممان، "تحسين إدارة المدرسة الثانوية العامة ب (11
مصر، ع  –سيناء بإستخدام مدخل اإلدارة بالقيم"، مجمة القراءة والمعرفة 

 م  .2812،  134
نايف مفضى نيار الجبور، "دور معممي التربية الرياضية في المدارس الحكومية  (12
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