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 الملخص

واالنفباط هدفت الدراسة التعرف إلى الدور اإلنساني لمنسق مبادرة االحترام 

في تحسين العملية التعليمية من وجهة نظر المعلمين في مدارس وكالة الغوث 

بمحافظات غزة، وقد است دم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع 

 الدراسة من جميع معلمي ومعلمات مدارس وكالة الغوث الدولية والبالغ عددهم

( معلماً ومعلمة بنسبة 351) ( معلما ومعلمة، وبلغت عينة الدراسة7151)

فقرة وأظهرت النتا ج  أن (  25) (. واست دم الباحث استبانة مكونة من4.8%)

درجة تقدير المعلمين للدور اإلنساني  لمنسق مبادرة االحترام واالنفباط حصل 

بوفع  (، وبدرجة مرتفعة. وأوصت الدراسة%84.73) على وزن نسبي قدرف

 تيار منسق المبادرة. وتوسيع صالحياته بما يناس  في معايير إنسانية وتربوية  عند ا

تحسين العملية التعليمية. وتوفير الدعم المادي والمعنوي الالزم له للقيام بجميع أنواع 

 األنشطة.

 

Humanitarian role of coordinator of respect and discipline 

initiative in improving the educational process 

 

 Abstract 
 This study aimed to identify the humanitarian role of the coordinator 

of the initiative in improving the educational process from the 

perspective of teachers in UNRWA schools in Gaza Governorates, 

researcher has used the descriptive analytical method, and the 

formation of the study population consisted of all teachers in UNRWA 

schools totaling (7050) teachers, and reached the study sample (350) 

teachers by (4.8%). The researcher used a questionnaire composed of 

25 paragraph and the results showed that the humanitarian role of the 

coordinator of respect and discipline initiative got the relative weight 

of (84.73%), and highly effective. The most important 

recommendations humanitarian and educational coordinator of the 

initiative when choosing standards mode. And expand its powers to 

suit the improvement of the educational process. And the provision of 

material and moral support necessary for him to carry out all kinds of 

activities. 
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 : مقدمة

والحروار البنراء إن طبيعة النفس البشرية تميرل إلرى الكلمرة الطيبرة والمحادثرة اللطيفرة 

سانية المتبادلة التي تففي نوعاً مرن التفراهم والتشراور البنراء برين أفرراد نوالعالقات اإل

المجتمع المدرسي ، فللعالقات دور هام وكبير في مجال اإلدارة المدرسية وتأثير دور 

تلك اإلدارة القيادي على مجتمع المدرسة من معلمين وتالميذ وعاملين وأولياء أمور ، 

ذ نالحظ أنهم بحاجة ماسة إلى تلك العالقات المبنية على أساس من االحترام المتبادل إ

  الذي يحقق الرفاء النفسي وبالتالي يحقق األهداف المنشودة

وعليرره فررإن نجرراح عمررل المدرسررة يتوقررف علررى مرردى تفهررم مررديرها والعرراملين معرره 

الوديررة فيمررا بيررنهم ، والمجتمررع المحرريط بالمدرسررة لبعفررهم الرربعض وتوثيررق العالقررات 

وتماسكهم تماسك الصف الواحد ، فيسود المدرسة جو من العالقرات اإلنسرانية السرليمة 

التي تعمل على تماسك الجماعة المدرسية ، هذا التماسك الذي يتيح للمردير أن يتعررف 

إلررى معلمرري المدرسررة والعرراملين معرره ويتعرررف إلررى قرردراتهم وميررولهم واسررتعداداتهم 

ذلك على الطال  ويتعدى ذلك إلى بناء عالقات إنسرانية جيردة مرع أوليراء وينعكس أثر 

  .أمور الطال  والمتعاملين مع المدرسة

وتأسيسررراً علرررى ذلرررك فرررإن إلدارة المدرسرررية  دورا فعررراال فررري تعزيرررز تلرررك العالقرررات 

اإلنسانية في المدرسة من  الل  لرق المنرام التربروي والتعليمري المناسر  وبرث روح 

نفرروس الهي ررة اإلداريررة والتعليميررة والتالميررذ وتشررجيعهم ، واالبتعرراد عررن  الحمرراس فرري

األسالي  التسلطية التي ال ترؤدي إلرى نتيجرة إيجابيرة ، وبتحقيرق ذلرك يرنعكس أثرر هرذف 

العالقررات اإلنسررانية علررى المدرسررة بزيررادة دافعيرره العرراملين للعمررل وارتفرراع روحهررم 

هم ومفرراعفة الجهررد وحررل المشرركالت الترري المعنويررة ممررا يررؤدي إلررى التعرراون فيمررا بيررن

 تعترفهم، يتحقق التوازن.

وعطفررا علررى مررا سرربق يمكررن القررول: إن للعالقررات اإلنسررانية تررأثيراً بالغرراً فرري اإلدارة 

بتهي رررة المنرررام المناسررر  للعمليرررة التربويرررة والتعليميرررة إذا أُحسرررن المدرسية فهي تقوم 

لر  وعلرى العمليرة التربويرة والتعليميرة است دامها وهذا بال شك ينعكس أثرف علرى الطا

 بأكملها .

 اإلطار النظري :

اإلنسان  ليفته في األرض، وميرزف بالعقرل علرى بقيرة الم لوقرات،  -تعالى–جعل هللا 

وجعـل عقله مناط التكليف، وتحمل أعباء المسرؤولية، وألن المعلرم اإلنسران هرو  ليفرة 

ء الحفرررراري واالقتصررررادي علررررى األرض، فإنرررره يشرررركل المصرررردر األول للبنرررراهللا ا

واالجتماعي لألمم مرن  رالل إسرهاماته الحقيقيرـة فري بنراء البشرر والحجرم الها رل الرذي 

 يفاف إلى م زون المعرفة.
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إن العملية التعليمية الناجحة يجر  أن تكرون سلسرلة متكاملرة الحلقرات بردءاً باألهرداف 

دارة التعليمية، ثم ما يتبع ذلرك العليا، ثم السياسات العامة، ثم المناهج، ثم المعلم، ثم اإل

من الكترا ، واألمرور المسراعدة األ ررى. ويقولرون: إن السلسرلة تقردر قوتهرا بأفرعف 

حلقاتهرا فلررو كانرت كررل حلقرات السلسررلة قويرة متينررة، و كانرت حلقررة واحردة مررن حلقاتهررا 

  .فعيفة فالسلسلة وال شك تغدو فعيفة هشة

لمرتعلم علرى تحقيرق ذاتره حترى يبلرغ كماالتره فالتربية في حقيقتها هري مسراعدة الفررد ا

المادية والروحيـة في إطار المجتمع الذي يعي: فيه، وهي تشركل الش صرية اإلنسرانية 

ألفراد المجتمع، وتمكنهم مـن اكتسا  الصفات االجتماعية مرن  رالل النمرو المتروازن 

 جسميا وعقليا ونفسيا، وفقا لإلطار الفكري للمجتمع.

يررة والتعلرريم مررن أنبررل وأشرررف الرسرراالت الترري عرفتهررا األمررم عبررر وتعررد رسررالة الترب

التاريخ، وال تزال تؤمن بأنهرا فررورة لتحقيرق التطرور والنمراء لألفرراد والمجتمعرات 

 (35) عن طريق التربية الصحيحة لألجيال.

فالتربية تزرع قيما تربوية من شأنها تقوية صلة اإلنسان المسلم بربه عرز وجرل إلرى 

ي تجعله يراقبه في السر والعلن، وغايتها تحقيق السعادة النفسية والطمأنينرة الدرجة الت

 (36) القلبية لإلنسان وتهي ة الحياة اآلمنة له في حياته العاجلة واآلجلة.

ويتوقف تحقيق أهداف التربية الصحيحة لألجيال بالدرجة األولرى، علرى مردى تروافر 

االبتكار واإلبداع وتحفيرز جميرع العراملين  قيادة واعية دا ل المدرسة لديها القدرة على

دا ماً نحو التميز واال تالف، ولديها القدرة على معالجرة جوانر  القصرور فري طرا رق 

التدريس وممارسة األنشطة واالستغالل األمثل لكافة المروارد البشررية والماديرة دا رل 

 (37) المدرسة.

المتعلمرين، ويفتررض أن ترؤدي لذلك فالتعليم هو عمليات تفاعرل متبرادل برين المعلرم و

إلى تغيير إيجرابي فري السرلوك، فكرل مرا يجرري فري الصرف مرن عمرل ونشراط وتفاعرل 

وتنظيم للتعليم والتعلم، يكون هادفا مهمرا فري بنراء ش صريات المتعلمرين المتكاملرة مرن 

 (38) جوانبها األربعة: العقلية، الجسمية، االنفعالية، االجتماعية.

 تها:مشكلة الدراسة وتساؤال

على الرغم من الجهود التي تبذلها التربية والتعلريم بوكالرة الغروث، ومركرز التطروير 

التربوي بهدف تحسرين العمليرة التعليميرة، )مرن  رالل عقرد الردورات التدريبيرة وور: 

العمل وعقرد االجتماعرات وتنظريم الزيرارات، إال أن هنراك قصروراً فري األداء مرن قبرل 

 (39) النتا ج المتدنية للطال  في االمتحانات النها ية. بعض المعلمين يظهر من  الل

ولعل هذا التبراين ،إفرافة إلرى الحاجرة الملحرة للوقروف علرى الردور اإلنسراني لمنسرق 

مبادرة االحترام واالنفباط في تحسين العملية التعليمية شركلت أهرم األسربا  الر يسرة 

ة للردور اإلنسراني لمنسرق التي زادت من قناعة الباحث بفرورة إجراء دراسرة تقويمير
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مبادرة االحترام واالنفباط في تحسين العملية التعليمية وذلك من وجهة نظر المعلمين 

الذين يشركلون الحلقرة األقرر  المحيطرة بالطلبرة واألقردر علرى إصردار األحكرام الدقيقرة 

حول دور المنسق في تحسرين العمليرة التعليميرة وقرد حردد الباحرث مشركلة الدراسرة فري 

 س لة اآلتية:األ

 مررا درجررة تقرردير المعلمررين بمرردارس وكالررة الغرروث لرردور منسررق مبررادرة االحترررام

 واالنفباط اإلنساني؟

( هرل توجرد فررروق ذات داللرة إحصررا ية عنرد مسررتوى داللرة عنررد مسرتوى داللررةα 

(  بررين متوسررطات درجررات تقرردير المعلمررين بمرردارس وكالررة الغرروث لرردور 1.15≤

نفررباط اإلنسرراني تعررزى لمتغيرررات الدراسررة )الجررنس منسرق مبررادرة االحترررام واال

 ،سنوات ال دمة ، المنطقة التعليمية ، المؤهل الدراسي، نوع المدرسة(؟

 ما سبل تطوير الدور اإلنساني لمنسق المبادرة فري تحسرين العمليرة التعليميرة، مرن

 وجهة نظر المعلمين في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة؟

 لدراسة :فرضيات ا

 ينبثق من السؤال الثاني الفرضيات ااتية:

( برين متوسرطات α ≥1.15ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية، عند مستوى داللة )

تقديرات المعلمين لدور منسق المبادرة اإلنساني  في تحسين العملية التعليمية بمدارس 

 وكالة الغوث بمحافظات غزة، تعزى لمتغير الجنس )ذكر، أنثى(.

( برين متوسرطات α ≥1.15ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية، عند مستوى داللة )

تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة منسق المبادرة لردورف اإلنسراني فري تحسرين العمليرة 

 التعليمية بمدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة، تعزى لمتغير عدد سنوات ال دمة.

( برين متوسرطات α ≥1.15ستوى داللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند م 

تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة منسق المبادرة لردورف اإلنسراني فري تحسرين العمليرة 

التعليميررة بمرردارس وكالررة الغرروث بمحافظررات غررزة، تعررزى لمتغيررر المنطقررة التعليميررة 

 )شرق غزة، غر  غزة، شمال غزة، الوسطى،  ان يونس، رفح(.

( برين متوسرطات α ≥1.15ة إحصا ية عند مسرتوى داللرة )ال توجد فروق ذات دالل

تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة منسق المبادرة لردورف اإلنسراني فري تحسرين العمليرة 

 التعليمية بمدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة، تعزى لمتغير المؤهل العلمي .

متوسرطات ( برين α ≥1.15ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مسرتوى داللرة )

تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة منسق المبادرة لردورف اإلنسراني فري تحسرين العمليرة 

التعليمية بمدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة، تعزى لمتغير نوع المدرسرة )ابتردا ي 

 إعدادي(.–
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 أهداف الدراسة :

 تهدف الدراسة إلى:

 منسق المبادرة اإلنساني.التعرف إلى درجة تقدير معلمي مدارس وكالة الغوث لدور 

الكشررف عمررا إذا كرران هنرراك فررروق ذات داللررة إحصررا ية بررين متوسررطات تقررديرات 

المعلمررين فرري وكالررة الغرروث للرردور اإلنسرراني لمنسررق مبررادرة االحترررام واالنفررباط فرري 

 تحسين العملية التعليمية، تعزى إلى المتغيرات.

 أهمية الدراسة :

وشرريوع االحترررام المتبررادل دا ررل المدرسررة  مررن المشررهور أن االنفررباط المدرسرري،

و ارجها في توفير بي ة مدرسرية خمنرة ومحفرزة علرى التعلريم والرتعلم ؛أمرر فرروري، 

 ومهم،ولقد اكتسبت  الدراسة أهميتها من:

قد تسهم في تطوير الدور اإلنساني لمنسق مبادرة االحترام واالنفباط دا رل أسروار 

 المدرسة و ارجها.

ن وتطوير العملية التعليمية بكل عناصرها بشكل عام ؛وذلك الفتقار قد تفيد في تحسي

البي ة الفلسطينية في غرزة علرى وجره ال صروص لمثرل هرذف الدراسرة حيرث لرم ي فرع 

الرردور اإلنسرراني لمنسررق مبررادرة االحترررام واالنفررباط منررذ بدايررة البرنررامج إلررى دراسررة 

 تقويمية .

جررراء أبحراث أ رررى مشرابهة، وتقررديم قرد تسرهم هررذف الدراسرة فرري فرتح مجررال جديرد إل

مقترحررات تزيررد مررن أهميررة الرردور اإلنسرراني لمنسررق مبررادرة  االحترررام واالنفررباط فرري 

 العملية التعليمية.

 حدود الدراسة :

حد الموفوع: التعرف إلى الدور اإلنساني لمنسق مبرادرة االحتررام واالنفرباط فري 

حافظررات غررزة، مررن وجهررة نظررر تحسررين العمليررة التعليميررة بمرردارس وكالررة الغرروث بم

 المعلمين.

 الحد البشري: عينة من  المعلمين بمدارس وكالة الغوث الدولية.

 الحد المكاني: محافظات غزة.

 الحد المؤسساتي: مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة.

الحررد الزمرراني: تررم تطبيررق الشررق الميررداني مررن هررذف الدراسررة  ررالل العررام الدراسرري 

2114/2115. 

 مصطلحات الدراسة :

برنررامج مبررادرة االحترررام واالنفررباط: ويعرررف إجرا يررا بأنرره:" مجموعررة األنشررطة 

م 2119/2111الم ططة التي تنفذها وكالة الغوث فري مدارسرها منرذ العرام الدراسري 



 التعليمية العملية تحسين في والانضباط الاحترام مبادرة لمنسق الإنساني الدور
 

141 
 

بهدف تعديل سلوك الطلبة، وتوفير بي ة مدرسية خمنة، فري فروء أسرس وقواعرد متفرق 

 عليها".

وعررة مررن األنشررطة السررلوكية الترري يتوقررع أن يقرروم بهررا الفرررد، الررذي الرردور: هررو "مجم

 (40) يشغل مكانة اجتماعية معينة في المجتمع".

بأنه "مجموعة من األنشطة المترابطة، أو األطر السرلوكية، التري  (41) وعرفه مرسي

تحقق ما هو متوقع فري مواقرف معينرة، ويترتر  فري األدوار أو إمكانيرة التنبرؤ بسرلوك 

 في المواقف الم تلفة". الفرد

"بأنه مجموعة من األنشطة التربوية والمهرام والمسرؤوليات الفنيرة  -إجرا ياً -ويعرف 

واإلدارية المتوقع من منسق مبادرة االحترام واالنفباط أن يقوم بها، من أجل تحسين 

 العملية التعليمية والذي تم قياسه من  الل استبانة أعدت لهذا الغرض".

بأنه: " المعلم الذي يتم انت ابه من زمال ه المعلمين؛ ليكون منسقا  - ياإجرا–ويعرف 

لمبادرة االحترام واالنفباط فري المدرسرة لمردة ثرالث سرنوات؛ بهردف تحسرين العمليرة 

 التعليمية، وإيجاد جو تعليمي متاح للمتعلم والمعلم".

 الدراسات السابقة

نفباط بعدد مرن الدراسرات القليلرة حظي الدور اإلنساني لمنسق مبادرة االحترام واال

،وحصرل الباحرث كرذلك -في حدود علرم الباحرث-ذات الصلة المباشرة بالدراسة الحالية 

 على عدد من الدراسات القريبة للدراسة الحالية ، وفي ما يلي عرض هذف الدراسات.

( درجة فاعلية برنامج مبرادرة االحتررام واالنفرباط فري تعرديل 2112دراسة) ثابت،

 طلبة وكالة الغوث بمحافظات غزة وسبل تطويرف. سلوك

هدفت إلى قياس درجة فاعلية برنامج مبادرة االحترام واالنفباط الذي تطبقه وكالرة 

الغرروث فرري مدارسررها بمحافظررات غررزة وذلررك مررن وجهررة نظررر المررديرين والمعلمررين ثررم 

في تحديررد أففررل السرربل لتطرروير هررذا البرنررامج ،وقررد اسررت دم الباحررث المررنهج الوصرر

التحليلي وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس وجميع معلمي المدارس 

(معلما ومعلمة وكانت 168(مديرا ومديرة و)56،أما العينة الفعلية للدراسة فقد بلغت )

( وكانرت نترا ج الدراسرة علرى 5أداة الدراسة عبارة عن استبانة ومقابلة ش صية عردد)

 -النحو األتي:

ل المتعلق بوفوح أهداف وأنشطة برنامج المبرادرة فقرد أظهررت النترا ج المجال األو

 .%81نسبة مرتفعة تعادل

 .%84المجال الثاني المتعلق في تعزيز القيم اإليجابية كانت نسبته 

 .%82المجال الثالث المتعلق في معالجة السلوكات غير المرغو  فيها وصل إلى 

برنرامج المبرادرة حصرل علرى نسربة متوسرطة المجال الرابع المتعلرق بمتابعرة وتقرويم 

 -وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات منها: 76%
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 اعتماد السلوك كأحد  جوان  تقويم أداء الطلبة في نهاية العام.

 إعداد دليل  اص ببرنامج المبادرة يست دم كمرجع لكل ما يتعلق بالمبادرة.

جية التدريس العالجي فري ( بعنوان "فعالية است دام إستراتي2118دراسة  حسانين )

عررالج الفررعف اللغرروي لرردى بعررض التلميررذات من ففررات التحصرريل بمرردارس الفصررل 

الواحد" (. هردفت إلرى التعررف علرى فعاليرة إسرتراتيجية التردريس العالجري فري عرالج 

الفررعف اللغرروي فرري مجررالي القررراءة والكتابررة لرردى الدارسررات من ففررات التحصرريل 

يررق الهرردف السررابق فقررد أعررد الباحررث قا مررة بمهررارات بمرردارس الفصررل الواحررد ؛ ولتحق

القررراءة والكتابررة الالزمررة للدارسررات بمرردارس الفصررل الواحررد 1 كمررا أعررد ا تبرراًرا فرري 

القراءة الجهرية 1 وا تباًرا في القراءة الصامتة1 وتم إعداد ا تبار تحصريلي لمهرارات 

وترم بنراء برنرامج عالجري  الكتابة األساسية 1 وخ ر لقياس مهرارات الكتابرة الوظيفيرة ،

للتغلرر  علرري الفررعف القرا رري والكتررابي ، وتكررون هررذا البرنررامج مررن ثررالث وحرردات ، 

تتفمن كل وحردة  مسرة دروس ، وهرى مسرتمدة مرن مقررر القرراءة والكتابرة بالفصرل 

م، وتم صياغتها وفقا إلستراتيجية التردريس العالجري 2118/  2117الدراسي الثاني 

يالً ميسرا لتدريس البرنامج 1 وقد تكونت عينة الدراسة من ثرالث ، كما أعد الباحث دل

( دارسرة مرن الدارسرات من ففرات التحصريل  75مجموعات تجريبية ، بلغ عرددها ) 

بالمستويات ) الرابع ، وال امس ، والسادس ( بمدارس الفصرل الواحرد ، برإدارة شربين 

 القناطر ، وال انكة بمحافظة القليوبية .

ألدوات والبرنامج العالجي ، وإجراء المعالجات اإلحصا ية ، توصرلت وبعد تطبيق ا

الدراسررة إلررى فعاليررة إسررتراتيجية الترردريس العالجرري فرري التغلرر  علررى بعررض جوانرر  

الفررعف القرا رري والكتررابي ، لرردى عينررة الدراسررة ، حيررث وجرردت فررروق ذات داللررة 

لي والبعررردي برررين متوسررطات درجرررات التطبيررق القـرررـب 1.11إحصررا ية عنرررـد مسررتوى 

ألدوات الدراسة ، في كرل ا تبرار علرى حردة ، لصرالح التطبيرق البعردي . وقرد أوصرت 

الدراسة بفرورة اإلفادة مـن إستراتيجية التدريس العالجي فري التغلر  علرى الفرعف 

القرا رري والكتررابي بمرردارس الفصررل الواحررد ، والمراحررل التعليميررة األ رررى ، وأوصررت 

ف في بعض فنون اللغة األ ررى ، واإلفرادة مرن المردا ل باإلفادة منها في عالج الفع

التدريسرررية الحديثرررة فررري التررردريس بمررردارس الفصرررل الواحرررد، وتررروفير الجانررر  التقنررري 

كالحاسو  والمسجالت ، وأجهزة العرض ، وذلك لإلفادة منهرا فري عمليرة التردريس ، 

الفصرل  كما أوصت بإجراء العديرد مرن الدراسرات واألبحراث علرى الدارسرات بمردارس

الواحد ، للمساهمة في إنجاح دور هذف المردارس ، وهرو الحرد مرن األميرة لردى الفتيرات 

 وسد منابعها .

( بعنررروان : "المسرررؤوليات التربويرررة للمعلرررم المسررراند فررري 2118دراسرررة البهبهررراني)

المرردارس الحكوميررة بمحافظررات غررزة"(. وهرردفت إلررى التعرررف إلررى أهررم المسررؤوليات 
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المعلم القا د )األساسي(، والتعرف إلى مدى قيرام المعلرم المسراند  التربوية المتوقعة من

بهذف المسؤوليات، ووفع مقترحات مناسبة تمكن المعلم المساند من القيام بمسرؤولياته 

التربوية على الوجه األكمل، وقدم است دم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقد بينت 

اعية متعرددة، منهرا: دور المعلرم كناقرل للمعرفرة، الدراسة أن للمعلم أدواراً تربوية اجتم

رعايررة النمررو الشررامل للطررال ،  بيررر ومرراهر فرري مهنررة الترردريس والتعلرريم، مسررؤولية 

 االنفباط، وحفظ النظام، مسؤول عن مستوى تحصيل الطال  وتقويمه.

كمرا ذكرررت الدراسرة مسررؤوليات المعلررم التربويرة، ومنهررا: مسررؤولية المعلرم فرري إقامررة 

قررات العامررة اإلنسررانية، وفرري مجررال االنفررباط الصررفي، وفرري معالجررة مشرركالت العال

 التالميذ، واتجاف األنشطة الطالبية والرحالت المدرسية.

( بعنوان : "فاعلية برنامج التعليم المساند في تحسين تحصيل 2117دارسة عاشور)

الغروث فري الطلبة من وجهة نظر معلمي التعلريم المسراند ومعلماتره فري مردارس وكالرة 

محافظات شرمال فلسرطين"(. وهردفت التعررف إلرى فاعليرة برنرامج التعلريم المسراند فري 

تحصيل الطلبرة، مرن وجهرة نظرر معلمري التعلريم المسراند ومعلماتره فري مردارس وكالرة 

الغوث في محافظات شرمال فلسرطين، فري فروء بعرض المتغيررات المسرتقلة )الجرنس، 

المرنهج الوصرفي التحليلري ،وقامرت الباحثرة والت صص ومكان السركن(، وترم اسرت دام 

( 218( معلمرا ومعلمرة مرن أصرل )88ببناء اسرتبانة لهرذا الغررض ترم توزيعهرا علرى )

( مرن %41معلماً يعملون في برنامج التعليم المساند في مدارس وكالة الغوث بنسربة )

مجتمررع الدراسررة، ولتحقيررق أهررداف الدراسررة قامررت الباحثررة بتطرروير اسررتبانة موجهررة 

( فقررة موزعرة علرى  مسرة أبعراد 45للمعلمين والمعلمات، وتكونت أداة الدراسة من )

 لالطالع على واقع برنامج التعليم المساند وتقييمه من جهة.

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج ااتية:

برنررامج التعلرريم المسرراند سرراهم فرري تحسررين التحصرريل للطلبررة ومشرراركتهم فرري العمليررة 

 من التعبير عن حاجاتهم ومشكالتهم بحرية.التعليمية، ومكنهم 

األدوات الترري يوفرهررا برنررامج التعلرريم المسرراند غيررر كافيررة، وكررذلك الترردري  الموجرره 

  للمعلمين والمعلمات.

 التعليق على الدراسات السابقة :

مرن  العديرد رصرد يمكرن الر يسرة وعناصررها السابقة الدراسات استعراض  الل من

 نلقري النقاط هذف ولرصد . الدراسة هذف وبين بينها اال تالف وجوان  التشابه جوان 

 الحالية الدراسة لمقارنة نظرة نلقي ثم الدراسات، هذف من نوع كل على نظرة تحليلية

 وأهم االستفادة وجوان  اال تالف وجوان  التشابه أوجه حيث من بالدراسات السابقة،

 .هذف الدراسة به تتميز ما

 



  6102العدد الأول  مارس  –المجلد السادس –مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات      
                                                                                                                                  

146 

 

 : وأهدافها الدراسة أغراض حيث *      من

اإلنسراني لمنسرق  الردور علرى تجررى الباحرث، علرم حسر  ، دراسرة أول هرذف تعرد

 فقرد غرزة، بمحافظرات الغروث وكالرة بمردارس التعليميرة تحسرين العمليرة فري المبرادرة

 دور تنراول فبعفرها ، واألهرداف األغرراض السرابقة مجموعرة مرن الدراسرات تناولت

وم و هرذف األطروحرة تناولرت دور منسرق المبرادرة علرى المعلم المساند على وجره العمر

 مرع المفرمون حيرث يتشابه مرن ما وهو التعليمية العملية تحسين في وجه ال صوص

(، وهنراك بعرض الدراسرات التري تناولرت 2117دراسة)عاشرور،  األطروحة مثرل هذف

 األدوار التربوية المعاصرة للمعلم، 

واالنفباط ومدى فاعليته في تعرديل سرلوك  وبعفها تناول برنامج مبادرة االحترام 

األدوار والسمات التربوية للمعلم  (، وبعض الدراسات تناولت2112الطلبة مثل)ثابت،

 كليا وأهدافها,الدراسة أغراض هذف تتفق وبذلك 2118مثل دراسة )حماد، البهبهاني، 

 الدراسات. اقيب مع جز ياً  وتتفق العملية التعليمية، تحسين تناولت التي الدراسات مع

 : الدراسة في المستخدم المنهج حيث *  من

 للمنهج الوصفي است دامها في السابقة الدراسات معظم مع الدراسة هذف اشتركت لقد

 الدراسة. هذف طبيعة يناس  كمنهج التحليلي

 : الدراسة أداة حيث *  من

لالسرتبانة   امهااسرت د العربيرة فري السابقة الدراسات معظم مع الدراسة هذف اتفقت فقد

 . الش صية المقابالت است دام في وا تلفت الدارسة، كأداة

 : الدراسة وعينة مجتمع حيث *   من

فري  الدوليرة الغروث وكالرة مردارس معلمري ا تيرار فري الدراسرة هرذف اشرتركت فقرد

 كران الدراسرات  التري براقي مرع للدراسرة، وا تلفرت وعينرة غرزة، كمجتمرع ظراتمحاف

الحكوميرة، وبعفرها كانرت العينرة مرن  المردارس معلمري فري متمثلرةً  وعينتهرا مجتمعهرا

 الطال  أنفسهم، وأفراد من المجتمع المحلي.

 هرذف أمرا عرام، بشركل لموفروع المعلرم تناولها في معظم الدراسات السابقة اشتركت

  اص. بشكل منسق المبادرة موفوع تناول في تميزت فإنها الدراسة

 الطريقة واإلجراءات

 دراسة :منهج ال

 ذلك من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باست دام المنهج الوصفي التحليلي ،

 وظواهر أحداث تتناول البحث في طريقة"بأنه  يعرف الدراسة، الذي لطبيعة لمالءمته

 فري الباحرث ترد ل دون هري، كمرا للدراسرة والقيراس متاحرة موجرودة وممارسرات

 .(42)“  فيصفها ويحللها معها اعليتف أن الباحث ويستطيع مجرياتها،
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فقررد حرراول مررن  اللرره وصررف الظرراهرة موفرروع الدراسررة )الرردور اإلنسرراني لمنسررق 

مبادرة االحترام واالنفباط في تحسين العملية التعليمة وسبل تطويرف من وجهة نظرر 

المعلمين بمدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة( وتحليل بياناتها وبيان العالقرة 

 مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعمليات التي تتفمنها واآلثار التي تحدثها.  بين

 مجتمع الدراسة وعينتها :

يتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي وكالة الغروث الدوليرة بمحافظرات غرزة للعرام 

( معلمرا ومعلمرة فري حرين بلغرت العينرة االسرتطالعية 7151الدراسي والبالغ عرددهم )

 معلما كما يلي:ثالثين 

 

 عينة الدراسة :

 العينة االستطالعية:

( معلمرراً مررن معلمرري وكالررة الغرروث الدوليررة فرري 31تكونررت العينررة االسررتطالعية مررن )

مرن  رارج أفرراد العينررة األصرلية، وذلرك بغررض تقنرين أداة الدراسررة، محافظرات غرزة 

 والتحقق من صدقها وثباتها.

 العينة األصلية:

( معلماً ومعلمة من معلمي ومعلمرات وكالرة 351األصلية من )تكونت عينة الدراسة 

( من المجتمع األصلي %4.8بواقع )  2113الغوث الدولية في محافظات غزة للعام 

 تالية توفح ذلك:للدراسة بعد استبعاد العينة االستطالعية والجداول ال

 (1جدول رقم )

 يوفح توزيع أفراد عينة الدراسة حس  متغير الجنس

 النسبة الم وية العدد الجنس

 47.14 165 ذكر

 52.86 185 أنثى

 100.00 350 المجموع
 

 

 (2جدول رقم )

 يوفح توزيع أفراد عينة الدراسة حس  متغير ال برة

 النسبة الم وية العدد ال برة

 27.14 95 سنوات 5أقل من 

 26.86 94 سنوات 11-6من 

 46.00 161 سنة11أكثر من 

 100.00 350 المجموع
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 (3جدول رقم )

 يوفح توزيع أفراد عينة الدراسة حس  متغير المؤهل العلمي

 النسبة الم وية العدد الدرجة الجامعية

 92.00 322 بكالوريوس

 8.00 28 دراسات عليا

 100.00 350 المجموع

 

 (4جدول رقم )

 يوفح توزيع أفراد عينة الدراسة حس  متغير نوع المدرسة

 لنسبة الم ويةا العدد نوع المدرسة

 41.43 145 ابتدا ي

 58.57 205 إعدادي

 100.00 350 المجموع

 

 (5جدول رقم )

 يوفح توزيع أفراد عينة الدراسة حس  متغير المنطقة التعليمية

 النسبة الم وية العدد المنطقة التعليمية

 12.57 44 شمال غزة

 23.43 82 شرق غزة

 24.29 85 غر  غزة

 13.14 46 الوسطى

 16.00 56  انيونس

 10.57 37 رفح

 100.00 350 المجموع

 

 أدوات الدراسة

 قام الباحث باست دام االستبانة أداة الدراسة وهي: 

"أداة لجمررع البيانررات المتعلقررة بموفرروع بحررث محرردد عررن طريررق اسررتمارة ويجررري 

وهرري أداة لمعرفررة الرردور اإلنسرراني لمنسررق مبررادرة  (43) تعب تهررا مررن قبررل المسررتجي .

االحترام واالنفباط في تحسين العملية التعليمة،ولقد تم بناء االستبانة فمن ال طوات 

 اآلتية:
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بعررد االطررالع علررى األد  التربرروي الحررديث الررذي سرربق أن عرفررناف، وفرري فرروء 

الدراسررات السررابقة المتعلقررة بمشرركلة الدراسررة الترري تررم االطررالع عليهررا، وفرري فرروء 

ن طريرررق المقرررابالت الش صرررية، التررري اسرررتطالع رأي عينرررة مرررن المت صصرررين عررر

 است لصنا منها أبعاد معينة تم بناء االستبانة. 

 صدق االستبانة 

ويقصد بصدق االستبانة: أن تقيس فقرات االستبانة ما وفعت لقياسه و تم التأكد من 

 صدق االستبانة بطريقتين:

 صدق المحكمين  

أسرراتذة جررامعيين مررن تررم عرررض االسررتبانة فرري صررورتها األوليررة علررى مجموعررة مررن 

(، حيث قاموا بإبداء 15المت صصين ممن يعملون في الجامعات الفلسطينية وعددهم )

خرا هم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات االستبانة، ومدى انتماء الفقررات إلرى كرل بعرد 

مررن أبعرراد االسررتبانة، وكررذلك وفرروح صررياغاتها اللغويررة، وفرري فرروء تلررك اآلراء تررم 

( 25رات وتعررديل بعفررها اآل ررر ليصرربح عرردد فقرررات االسررتبانة )اسررتبعاد بعررض الفقرر

 فقرة.

 صدق االتساق الداخلي : 

جرررى التحقررق مررن صرردق االتسرراق الرردا لي لالسررتبانة بتطبيررق االسررتبانة علررى عينررة 

( معلمرراً مررن  ررارج أفررراد مجتمررع الدراسررة، وتررم حسررا  31اسررتطالعية مكونررة مررن )

فقررات االسرتبانة ومقارنتهرا بالدرجرة الكليرة  معامل ارتباط بيرسون برين كرل فقررة مرن

للبعد الذي تنتمي إليه، وكذلك تم حسا  معامل ارتبراط بيرسرون برين درجرات كرل بعرد 

مررن أبعرراد االسررتبانة والدرجررة الكليررة لالسررتبانة، وذلررك باسررت دام البرنررامج اإلحصررا ي 

(SPSS. ) 

 (6الجدول )

 ي والدرجة الكلية لفقراتهمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد اإلنسان

 الفقرة م
معامل 

 االرتباط
 مستوى الداللة

 1.11دالة عند  0.840 .والمسابقات كالرحالت المتنوعة في األنشطة ُيشارك 1

 1.11دالة عند  0.887 .التعلم لتحسين المعلمين الزمالء بآراء يأ ذ 2

3 
 رأيهم االعتبار بعين ويأ ذ الطلبة أمور أولياء يحترم

 .أبنا هم تعليم في
 1.11دالة عند  0.909

 1.11دالة عند  0.815 .المدرسية اإلدارة اجتماعات في يشارك 4

5 
 والمشرفين المدرسة ومدير الدا م المعلمين مع يتواصل

 .المت صصين والمراقبين
 1.11دالة عند  0.850

 1.11د دالة عن 0.811 .والتقاليد والعادات القيم احترام على الطال  يساعد 6
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 الفقرة م
معامل 

 االرتباط
 مستوى الداللة

7 
 قبل من تنظيمها يتم التي التدريبية بالدورات يشارك

 المشرف. أو المدرسة
 1.11دالة عند  0.895

 1.11دالة عند  0.800 .طلبته عن المعلومات سرية على يحافظ 8

 1.11دالة عند  0.808 .ال وف عن بعيداً  خمناً  صفياً  منا اً  يهي  9

 1.11دالة عند  0.864 .معلمينال الزمالء مع طيبة بعالقات يحتفظ 10

 1.11دالة عند  0.875 .والتعليم التربية لمهنة األ القية بالقواعد يلتزم 11

12 
يتعاون المنسق مع مرشد الصحة النفسية بالمدرسة 

 تعاوناً فعاالً.
 1.11دالة عند  0.875

13 
 باالحترام تتسم المدرسة مدير مع عمل عالقات ينمي

 .المتبادل
 1.11لة عند دا 0.859

14 
 المشكالت لحل التعليمي الحوار في الزمالء يشارك

 .بالتعليم المتعلقة
 1.11دالة عند  0.772

 1.11دالة عند  0.849 .االجتماعية وحاجاتهم الطلبة مشاعر يحترم 15

 1.11دالة عند  0.787 .ولطف برفق حسنة معاملة الطلبة يعامل 16

17 
س لة حس  الفروق يتقن مهارة صياغة وتوجيه األ

 الفردية للمتعلمين.
 1.11دالة عند  0.829

18 
يسمح للمتعلمين بإبداء الرأي والمالحظة أثناء الموقف 

 التعليمي.
 1.11دالة عند  0.891

19 
يساعد المتعلمين على التعرف على أ طا هم ويشجعهم 

 على تصحيحها.
 1.11دالة عند  0.897

 1.11دالة عند  0.767 والمكافأة. يعزز النشاط المتميز بالتشجيع 20

 1.11دالة عند  0.867 يشرك  المجتمع المحلي في بعض أنشطة المبادرة. 21

 1.11دالة عند  0.834 يقوم بوفع أنشطة متنوعة ووفق  طة معد مسبقاً. 22

 1.11دالة عند  0.797 يقوم بتطوير أنشطة المبادرة بشكل مستمر. 23

24 
عة تشمل جميع المجاالت يعد أنشطة كافية ومتنو

 )الثقافية، االجتماعية، توعوية...(.
 1.11دالة عند  0.821

25 
يقوم بالتعاون من اإلدارة المدرسية في تطوير وتنفيذ 

 أنشطة المبادرة. 
 1.11دالة عند  0.855

 1.463( = 1.11( وعند مستوى داللة )28**ر الجدولية عند درجة حرية )

   1.361( = 1.15( وعند مستوى داللة )28ية )*ر الجدولية عند درجة حر

يبين الجدول السابق  معامالت االرتبراط برين كرل فقررة مرن الفقررات والدرجرة الكليرة 

، 1.11لبعرردها، والررذي يبررين أن معررامالت االرتبرراط المبينررة دالررة عنررد مسررتوى داللررة )
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عتبرر (، وبرذلك ت1.919-1.772(، ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى )1.15

 فقرات البعد صادقة لما وفعت لقياسه.

 ثبات االستبانة

تم إجراء ال طوات التالية ؛للتأكد من ثبات االستبانة، وذلرك بعرد تطبيقهرا علرى أفرراد 

 العينة االستطالعية بطريقتين، وهما التجز ة النصفية ومعامل ألفا كرونبام. 

 : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية

اسررت دام درجررات العينررة االسررتطالعية لحسررا  ثبررات االسررتبانة بطريقررة التجز ررة تررم 

النصررفية، حيررث تررم تجز ررة االسررتبانة إلررى نصررفين، الفقرررات الفرديررة مقابررل الفقرررات 

الزوجية لكل بعد من أبعاد االستبانة، وذلك بحسا  معامل االرتباط برين النصرفين، ثرم 

 مان بروان جرى تعديل الطول باست دام معادلة سبير

 طريقة ألفا كرونبام :

تم است دام طريقة أ رى من طرق حسا  الثبات وهي طريقة ألفرا كرونبرام، وذلرك 

إليجاد معامل ثبات االستبانة، حيرث حصرل علرى قيمرة معامرل ألفرا لكرل بعرد مرن أبعراد 

 ( يوفح ذلك: 7االستبانة، وكذلك لالستبانة ككل والجدول )

 ( 7الجدول )

 لفا كرونبام للبعد اإلنساني يوفح معامالت أ

 معامل ألفا كرونبام عدد الفقرات البعد

 0.982 25 الدور اإلنساني

(، وهررذا يرردل علررى أن 1.993يتفررح مررن الجرردول السررابق أن معامررل الثبررات الكلرري )

االسررتبانة تتمتررع بدرجررة عاليررة مررن الثبررات تطمررأن الباحررث إلررى تطبيقهررا علررى عينررة 

ف األداة لرو أعيرد تطبيقهرا علرى أفرراد الدراسرة أنفسرهم أكثرر الدراسة، ويعني ذلك أن هذ

 من مرة لكانت النتا ج مطابقة بشكل كامل تقريباً ويطلق على نتا جها بأنها ثابتة.

 نتائج الدراسة وتفسيراتها

اإلجابة عن السؤال األول من أس لة الدراسة والرذي يرنص علرى : " مرا درجرة تقردير 

 ث لدور منسق مبادرة االحترام واالنفباط اإلنساني؟المعلمين بمدارس وكالة الغو

ولإلجابررة عررن هررذا التسرراؤل تررم اسررت دام التكرررارات والمتوسررطات والنسرر  الم ويررة، 

 والجداول التالية  توفح ذلك:
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 (1الجدول )

التكرررارات والمتوسرررطات واالنحرافرررات المعياريرررة والرروزن النسررربي لبعرررد اإلنسررراني 

 ( 351)ن =   ترتيبها في االستبانة

 الفقرة م
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

1 
 المتنوعة في األنشطة ُيشارك
 .والمسابقات  كالرحالت

1510 4.314 0.771 86.29 12 

2 
 المعلمين الزمالء بآراء يأ ذ
 .التعلم لتحسين

1429 4.083 0.967 81.66 20 

3 
 ويأ ذ لطلبةا أمور أولياء يحترم
 تعليم في رأيهم االعتبار بعين
 .أبنا هم

1527 4.363 0.743 87.26 6 

4 
 اإلدارة اجتماعات في يشارك
 .المدرسية

1550 4.429 0.681 88.57 4 

5 
 الدا مين المعلمين مع يتواصل

 والمشرفين المدرسة ومدير
 .المت صصين والمراقبين

1510 4.314 0.733 86.29 10 

6 
 القيم احترام على  الطال يساعد
 .والتقاليد والعادات

1510 4.314 0.752 86.29 11 

7 
 التي التدريبية بالدورات يشارك

 أو المدرسة قبل من تنظيمها يتم
 المشرف.

1479 4.226 0.828 84.51 15 

 7 86.74 0.702 4.337 1518 . المعلومات سرية على يحافظ 8

9 
 عن بعيداً  خمناً  صفياً  منا اً  يهي 

 . وفال
1432 4.091 0.910 81.83 19 

10 
 الزمالء مع طيبة بعالقات يحتفظ
 .المعلمين

1561 4.460 0.704 89.20 3 

11 
 لمهنة األ القية بالقواعد يلتزم
 .والتعليم التربية

1569 4.483 0.650 89.66 1 

12 
يتعاون مع مرشد الصحة النفسية 

 بالمدرسة تعاوناً فعاالً.
1540 4.400 0.698 88.00 5 

13 
 مدير مع عمل عالقات ينمي
 .المتبادل باالحترام تتسم المدرسة

1565 4.471 0.663 89.43 2 

14 
 الحوار في الزمالء يشارك
 المتعلقة المشكالت لحل التعليمي
 .بالتعليم

1494 4.269 0.799 85.37 13 

15 
 وحاجاتهم الطلبة مشاعر يحترم

 .االجتماعية
1512 4.320 0.726 86.40 9 

16 
 برفق حسنة معاملة الطلبة يعامل
 .ولطف

1513 4.323 0.762 86.46 8 

 23 79.83 0.938 3.991 1397يتقن مهارة صياغة وتوجيه  17
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 الفقرة م
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

األس لة حس  الفروق الفردية 
 للمتعلمين.

18 
يسمح للمتعلمين بإبداء الرأي 

 والمالحظة أثناء الموقف التعليمي.
1411 4.031 0.925 80.63 21 

19 
المتعلمين على التعرف  يساعد

إلى أ طا هم ويشجعهم على 
 تصحيحها.

1396 3.989 0.972 79.77 24 

20 
يعزز النشاط المتميز بالتشجيع 

 والمكافأة.
1451 4.146 0.862 82.91 18 

21 
يشرك  المجتمع المحلي في 

 بعض أنشطة المبادرة.
1470 4.200 0.873 84.00 16 

22 
 يقوم بوفع أنشطة متنوعة ووفق

  طة معد مسبقاً.
1384 3.954 0.956 79.09 25 

23 
يطور أنشطة المبادرة بشكل 

 مستمر.
1452 4.149 0.883 82.97 17 

24 
يعد أنشطة كافية ومتنوعة تشمل 

جميع المجاالت )الثقافية، 
 االجتماعية، توعوية...(.

1408 4.023 0.933 80.46 22 

25 
يتعاون مع  اإلدارة المدرسية في 

 نفيذ أنشطة المبادرة.تطوير وت
1480 4.229 0.818 84.57 14 

  84.73 13.246 105.909 37068 الدرجة الكلية للبعد 

( أن الرررردور اإلنسرررراني حصررررل علررررى وزن نسرررربي وقرررردرف 8يتفررررح مررررن الجرررردول )

(،وهي نسربة مرتفعرة بحسر  المقيراس المحكري المعتمرد، ويعرزى حصرول 84.73%)

رتفعررة لمررا يعانيرره الشررع  الفلسررطيني مررن فرريق الرردور اإلنسرراني علررى هررذف النسرربة الم

وحرمان وتفييق من جميع النواحي فيجد الطال  وأسرته فالتهم في الدور اإلنساني 

الذي يبرزف منسق المبادرة بشكل وافح وجلي في الت فيرف مرن خالم الفقرر والحرمران 

مليرة و لق جو مريح مرن التعلريم علرى أسراس القريم واأل رالق تتكامرل فيره عناصرر الع

 التعليمية.

 ويتضح من الجدول السابق:

 أن أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا :

والتعلريم "  التربيرة لمهنرة األ القيرة بالقواعد (  والتي نصت على" يلتزم11الفقرة )-

(، ويعرزى ذلرك إلرى أن االلترزام %89.66احتلت المرتبة األولى بروزن نسربي قردرف )

مهمراً فري توجيره العمليرة التربويرة، لمرا لهرا مرن أهميرة  بالقواعد األ القيرة يعرد مؤشررا

كبرى في حياة الفرد، كما تلع  دوراً مهماً في تكوين ش صية الفرد من  رالل تحليرل 

سررلوكه وفهمرره، ويعررد االلتررزام بالقواعررد األ القيررة فرري الرردور اإلنسرراني محررور العمليررة 
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الطال  ومنسرق المبرادرة، فكلمرا التعليمية؛ ألنه يحدد العالقة بين الطال  ومعلمه وبين 

كان االلتزام بهرذف القواعرد كبيررا كانرت م رجرات العمليرة التعليميرة ذات جرودة عاليرة، 

وألن الدور اإلنساني يعد من أكبر األدوار تأثيرا على العملية التعليمية والتربوية؛ ألنه 

 يحدد نوع العالقة بين عناصر العملية التعليمية.

 تتسرم المدرسرة مردير مرع عمرل عالقرات ي نصرت علرى" ينمري(  والتر13الفقررة )-

(، ويعرزى %89.43المتبادل " احتلرت المرتبرة الثانيرة بروزن نسربي قردرف ) باالحترام

ذلررك إلررى أن اإلدارة المدرسررية، والترري يمثلهررا مرردير المدرسررة تعررد المرجعيررة األساسررية 

نفرباط ، ومرن  رالل لمنسق المبرادرة ،والراعري األول لبرنرامج مبرادرة االحتررام واال

هذف الفقرة نجد أن منسق المبادرة حريص على توثيق عالقة تتسرم براالحترام والتقردير 

المتبادل بينره وبرين مردير المدرسرة بصرفته المرجعيرة األساسرية للعمليرة التعليميرة، ولره 

 دور كبير في نجاح برنامج المبادرة.

 وأن أدنى فقرتين في هذا المجال كانتا :

(  والتي نصرت علرى" يقروم بوفرع أنشرطة متنوعرة ووفرق  طرة معرد 22)الفقرة   -

(، ويعرزى ذلرك إلرى أن %79.19مسبقاً " احتلت المرتبة األ يرة بوزن نسبي قردرف )

كثيرا من المنسقين يتسم عمله بالرتابرة والتكررار الممرل بعيردا عرن اإلبرداع فري ا تيرار 

مرره إال زيررادة رصرريدف مررن األنشررطة، والهرردف األسررمى الترري سررتنفذ مررن أجلرره لرريس ه

األنشطة كي يتفوق على أقرانه المنسقين في المدارس األ رى، ويكون مدير مدرسرته 

رافيا عنه، ومن ثم ترشيحه إلى أي مكافرأة قادمرة تعلرن عنهرا وكالرة الغروث وتشرغيل 

 الالج ين بين الموظفين المثاليين.

تعررف علرى أ طرا هم (  والتي نصرت علرى" يسراعد المتعلمرين علرى ال19الفقرة )  -

ويشررجعهم علررى تصررحيحها " احتلررت المرتبررة الرابعررة والعشرررين برروزن نسرربي قرردرف 

(، ويعزى ذلك إلى أن أسلو  النقد الرذاتي والمراجعرة الصرحيحة للفررد ال 79.77%)

يتقبلهررا الكثيررر مررن األشرر اص ، فرري اعتقررادهم أن مررراجعتهم أل طررا هم ومررواقفهم يعررد 

ض المنسقين ال يمتلكون هرذف الثقافرة "النقرد الرذاتي" ومرن فعفا لهم،ففال على  أن بع

 ثم إذا كان المنسق ال يمتلك مثل هذف الثقافة فلن يتم نقلها إلى الطال  أنفسهم.

 إجابة السؤال الثاني والذي ينص على :

 αهررل توجررد فررروق ذات داللررة إحصررا ية عنررد مسررتوى داللررة عنررد مسررتوى داللررة )

تقدير المعلمين بمدارس وكالرة الغروث لردور منسرق  (  بين متوسطات درجات1.15≤

مبررادرة االحترررام واالنفررباط اإلنسرراني تعررزى لمتغيرررات الدراسررة )الجررنس ،سررنوات 

 ال دمة ، المنطقة التعليمية ، المؤهل الدراسي، نوع المدرسة(؟

 ولإلجابة عن هذا السؤال تم التحقق من الفرفيات اآلتية:
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يرنص علرى: ال توجرد فرروق ذات داللرة إحصرا ية  اإلجابة عن الفررض األول والرذي

بين متوسطات تقديرات أفراد عينرة الدراسرة دور منسرق مبرادرة االحتررام واالنفرباط 

 في تحسين العملية تعزى لمتغير الجنس )ذكر ، أنثى(.

 (3جدول )

المتوسطات واالنحرافات البعديرة وقيمرة "ت" لالسرتبانة تعرزى لمتغيرر النروع )ذكرر، 

 أنثى(

 المتوسط العدد الجنس بعاداأل
االنحراف 

 البعدي

قيمة 

 "ت"

قيمة 

 الداللة

مستوى 

 الداللة

الدور 

 اإلنساني

 4.081 14.484 102.915 165 ذكر

 

0.000 

 

دالة عند 

 11.429 108.578 185 أنثى 0.01

 

 1.96( = 1.15( وعند مستوى داللة )348قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

 2.58( = 1.11( وعند مستوى داللة )348دولية عند درجة حرية )قيمة "ت" الج

يتفح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة اكبر مرن قيمرة "ت" الجدوليرة فري 

البعررد اإلنسرراني  والدرجررة الكليررة لالسررتبانة، وهررذا يرردل علررى وجررود فررروق ذات داللررة 

روق لصررالح اإلنرراث، إحصررا ية تعررزى لمتغيررر النرروع )ذكررور، إنرراث( ولقررد كانررت الفرر

 ويعزى ذلك إلى طبيعة مدارس اإلناث التي تتميز بالهدوء وعدم الفوفاء.

اإلجابة عن الفرض الثاني والذي يرنص  علرى: ال توجرد فرروق ذات داللرة إحصرا ية 

بين متوسطات تقديرات أفراد عينرة الدراسرة دور منسرق مبرادرة االحتررام واالنفرباط 

 ر سنوات ال دمة.في تحسين العملية تعزى لمتغي

 ولإلجابة عن هذا السؤال تم است دام أسلو  تحليل التباين األحادي

 One Way ANOVA . 

 (10جدول )

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعرات وقيمرة "ف" 

 ومستوى الداللة تعزى لمتغير ال برة التدريسية

مصدر  األبعاد
 التباين

مجموع 
 المربعات

رجاد
ت 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

الدور 
 اإلنساني

بين 
 المجموعات

821.637 2 410.819 

2.36 
 

0.09
6 

 

غير 
دالة 
 إحصا يا

دا ل 
 المجموعات

60415.437 347 174.108 

 **** 349 61237.074 المجموع
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 4.66( =  1.11ستوى داللة )( وعند م2،349ف الجدولية عند درجة حرية )

  3.12( = 1.15( وعند مستوى داللة )2،349ف الجدولية عند درجة حرية )

يتفح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمرة "ف" الجدوليرة عنرد 

( فرري جميرع األبعرراد والدرجرة الكليرة لالسررتبانة، أي أنره ال توجررد 1.15مسرتوى داللرة )

صا ية تعزى لمتغير ال برة التدريسية. يعرزى ذلرك إلرى أن منسرق فروق ذات داللة إح

المبادرة يتعامل مع المعلمين بشكل معتدل وال يحابي أحدا على أحد ويتفانى في  دمرة 

 الجميع  و الفت بذلك .

اإلجابة عن الفرض الثالث والذي ينص على :  ال توجد فرروق ذات داللرة إحصرا ية 

ينرة الدراسرة دور منسرق مبرادرة االحتررام واالنفرباط بين متوسطات تقديرات أفراد ع

في تحسين العملية تعزى لمتغير نروع المدرسرة. وللتحقرق مرن صرحة هرذا  الفررض ترم 

 ( يوفح ذلك:11"  والجدول )T. testاست دام ا تبار "

 (11جدول )

 المتوسطات واالنحرافات البعدية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير نوع المدرسة

 المتوسط العدد  اداألبع
االنحرررراف 

 البعدي
قيمرررررررررررررررة 

 "ت"
قيمرررررررررررة 

 الداللة
مستوى 
 الداللة

الدور 
 اإلنساني

 4.344 9.799 109.476 145 ابتدائي
 

0.000 
 

دالة عند 
 14.730 103.385 205 إعدادي 0.01

 

 1.96( = 1.15( وعند مستوى داللة )348قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

 2.58( = 1.11( وعند مستوى داللة )348لية عند درجة حرية )قيمة "ت" الجدو

يتفح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة اكبر مرن قيمرة "ت" الجدوليرة فري 

الرردور اإلنسرراني والدرجررة الكليررة لالسررتبانة، وهررذا يرردل علررى وجررود فررروق ذات داللررة 

كانرت الفرروق لصرالح إحصا ية تعزى لمتغيرر نروع المدرسرة )ابتردا ي ، إعدادي(ولقرد 

ااالبتدا ي ويعرزى ذلرك إلرى توحيرد ال طرط التطويريرة مرن قبرل وكالرة الغروث لمنسرقي 

 المبادرة كما أن األدوار اإلنسانية جلها يتشابه في جميع المدارس حس  رؤيا موحدة .

اإلجابة على الفرض الرابع الذي ينص على: ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية بين 

رات أفراد عينرة الدراسرة دور منسرق مبرادرة االحتررام واالنفرباط فري متوسطات تقدي

تحسررين العمليررة تعررزى لمتغيررر المؤهررل العلمرري. وللتحقررق مررن صررحة هررذا  الفرررض تررم 

 ( يوفح ذلك:12"  والجدول )T. testاست دام ا تبار "
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 (12جدول )

بيعرة المؤهرل المتوسطات واالنحرافات البعدية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير ط

 العلمي

 المتوسط العدد  األبعاد
االنحراف 
 البعدي

 قيمة الداللة قيمة "ت"
مستوى 
 الداللة

الدور 
 اإلنساني

 0.051 13.372 105.919 322 بكالوريوس
 

0.959 
 

غير دالة 
 11.930 105.786 28 دراسات عليا إحصا ياً 

 1.96( = 1.15داللة )( وعند مستوى 348قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

 2.58( = 1.11( وعند مستوى داللة )348قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

يتفح من الجدول السابق أن قيمرة "ت" المحسروبة أقرل مرن قيمرة "ت" الجدوليرة فري 

البعد اإلنساني والدرجة الكلية لالستبانة، وهذا يدل على عردم وجرود فرروق ذات داللرة 

ر المؤهل العلمي،ويعزى ذلك إلى الشرفافية الموحردة فري التعامرل إحصا ية تعزى لمتغي

 مع الجميع بشكل موحد .

اإلجابة عن الفرض ال امس الذي يرنص علرى: ال توجرد فرروق ذات داللرة إحصرا ية 

بين متوسطات تقديرات أفراد عينرة الدراسرة دور منسرق مبرادرة االحتررام واالنفرباط 

عليميررة. ولإلجابررة عررن هررذا السررؤال تررم اسررت دام فرري تحسررين العمليررة تعررزى للمنطقررة الت

 . One Way ANOVAأسلو  تحليل التباين األحادي        

 

 (13جدول )

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعرات وقيمرة "ف" 

 ومستوى الداللة تعزى لمتغير للمنطقة التعليمية

 مصدر التباين األبعاد
مجموع 
 المربعات

رجات د
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

الدور 
 اإلنساني

 85.535 5 427.676 بين المجموعات
0.484 

 
0.788 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

داخل 
 المجموعات

60809.399 344 176.772 

  349 61237.074 المجموع

 3.16( =  1.11داللة ) ( وعند مستوى5،349ف الجدولية عند درجة حرية )

  2.23( = 1.15( وعند مستوى داللة )5،349ف الجدولية عند درجة حرية )

يتفح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمرة "ف" الجدوليرة عنرد 

( في البعرد اإلنسراني والدرجرة الكليرة لالسرتبانة، أي أنره ال توجرد 1.15مستوى داللة )

 ية تعزى لمتغير للمنطقة التعليمية. ويعزى ذلك إلى أن مناطق فروق ذات داللة إحصا

التعليميررة كلهررا منرراطق م يمررات تكتسرر  صررفات الم رريم ،ألن األنررروا ال تعمررل إال فرري 
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الم يمررات ففررال علررى المتابعررة الميدانيررة الدوريررة والمسررتمرة مررن قبررل إدارة المنطقررة 

 التعليمية لفعاليات برنامج المبادرة وتطويرها .

 توصياتال

تأهيل منسقي برنرامج مبرادرة االحتررام واالنفرباط بشركل  راص وذلرك عبرر .1

 دورات مكثفة أو االبتعاث لل ارج بما يفمن قيادة فاعلة لألنشطة.

 إعداد دليل  اص ببرنامج المبادرة يست دم كمرجع لكل ما يتعلق بالبرنامج..2

ق مع وكالة الغروث على وزارة التربية والتعليم االستفادة من البرنامج والتنسي.3

 لتعميم هذا البرنامج على مدارسها.

 تفعيل دور ففا ية وكالة الغوث في التوعية اإلرشادية لبرنامج المبادرة..4

ا تيار منسق المبرادرة فرمن معرايير شرفافة وموفروعية مرع مراعراة ال بررة .5

 التدريسية والدرجة العلمية 

واالبتعراد عرن األنشرطة  است دام منسق المبادرة لألنشطة التربويرة المعاصررة.6

 الروتينية.

 تفعيل الدور اإلنساني وذلك من خالل:

تنشرر ة األبنرراء تنشرر ة اجتماعيررة سررليمة وذلررك مررن  ررالل قيررام وسررا ط التنشرر ة .1

الم تلفة كاألسرة والمدرسة واإلعالم بدور منسق ومتكامل الجوان  في غرس قريم 

شرر ة منرذ مراحرل الطفولررة التفرحية واإليثرار وروح العمرل اإلنسرراني فري نفروس النا

 .المبكرة

أن تفررم البرررامج الدراسررية للمؤسسررات التعليميررة الم تلفررة بعررض المقررررات .2

الدراسية التي تركز على مفاهيم الردور اإلنسراني وأهميتره ودورف التنمروي ويقتررن 

 ذلك ببعض البرامج التطبيقية.

يراً ومعنويراً دعم المؤسسات والهي ات التي تعمل في مجرال العمرل اإلنسراني ماد.3

 .بما يمكنها من تأدية رسالتها وزيادة  دماتها

إقامررة دورات تدريبيررة للعرراملين فرري هررذف الهي ررات والمؤسسررات ممررا يررؤدي إلررى .4

إكسابهم ال برات والمهارات المناسبة، ويساعد على زيرادة كفراءتهم فري هرذا النروع 

 .من العمل، وكذلك االستفادة من تجار  اآل رين في هذا المجال

التركيز على البرامج والمشروعات التي تررتبط بإشرباع االحتياجرات األساسرية .5

 .للمواطنين؛ األمر الذي يساهم في زيادة اإلقبال على المشاركة في هذف البرامج

مطالبة وسا ل اإلعرالم الم تلفرة بردور أكثرر ترأثيراً فري تعريرف أفرراد المجتمرع .6

يره وتبصريرهم بأهميتره ودورف فري بماهية الدور اإلنسراني ومردى حاجرة المجتمرع إل

عملية التنمية، وكذلك إبراز دور العاملين في هذا المجال بطريقة تكسبهم االحتررام 

 .الذاتي واحترام اآل رين
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ترردعيم جهررود البرراحثين إلجررراء المزيررد مررن الدراسررات والبحرروث العلميررة حررول .7

 ام.العمل اإلنساني؛ مما يسهم في تحسين واقع العمل اإلنساني بشكل ع

است دام العمل اإلنساني في المعالجة النفسرية والسرلوكية لربعض الطرال  وهرذا .8

يؤدي بدورف إلى مردود إيجابي جدا وقد كان للباحث مواقف ال تعد وال تحصى من 

كسرر  الطررال  وتهررذي  سررلوكهم والتررزامهم بدروسررهم بففررل هللا أوال ثررم بالطريقررة 

 المتبعة في كسبهم.

حديثررة لتنسرريق العمررل اإلنسرراني بررين الجهررات الحكوميررة اسررت دام التكنولوجيررا ال.9

واألهليررة لتقررديم ال رردمات االجتماعيررة وإعطرراء بيانررات دقيقررة عررن حجررم واتجاهررات 

 وحاجات المجتمع.

 

 المقترحات

 -يقترح الباحث إجراء الدراسات ااتية:

ة واقع المدارس المميزة بوكالة الغوث وتشغيل الالج ين في فروء السياسرة التعليمير.1

 ومعايير الجودة.

 االنفباط المدرسي وعالقته بالتحصيل بمدارس وكالة غوث وتشغيل الالج ين..2

االنفباط المدرسي بوكالة الغوث وتشغيل الالج ين ووزارة التربية والتعليم دراسة .3

 مقارنة.

 المراجع

( دور المشرررف التربرروي فرري فلسررطين فرري 2112األغررا، إحسرران ،  الرردي  ، ماجررد ،) -1
ء المعلم، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الرابع عشر للجمعية المصررية للمنراهج تطوير أدا

يوليررو جامعررة عررين  25-24وطررق الترردريس، منرراهج التعلرريم فرري فروء مفهرروم األداء 
 م.2111شمس، القاهرة،

( ،صرحيح الترغير  والترهي ،مكتبرة المعرارف، 1999األلبراني، محمرد ناصرر الردين) -2
 . 5الرياض ،ط

 .2ناصر الدين)د.ت(، السلسلة الصحيحة )د.ن( ،جاأللباني،محمد  -3

( "المسرررؤوليات التربويرررة للمعلرررم المسررراند فررري المررردارس 2118البهبهررراني، حمررراد، ) -4
الحكوميررة بمحافظررات غررزة". ورقررة عمررل مقدمررة لليرروم الدراسرري الررذي أقرريم بالجامعررة 

 ، غزة.23/12/2118، "المعلم المساند واقع وتحديات"اإلسالمية

( فعالية است دام إستراتيجية التدريس العالجي فري 2118أحمد السيد ) حسانين، جمال -5
عررالج الفررعف اللغرروي لرردي بعررض التلميررذات من ففررات التحصرريل بمرردارس الفصررل 

 الواحد رسالة دكتوراف غير منشورة كلية التربية جامعة األزهر.

ربرروي، ( مهمررات المعلررم المسرراند، مركررز التطرروير الت1995دا رررة التربيررة والتعلرريم ) -6
 عاماً لألنروا في غزة.   - 45وكالة الغوث الدولية، مكت  اإلعالم لألنروا  
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( تصرميم وتطبيرق برمجيرة إلكترونيرة 2118الزهراني، عماد بن جمعان برن عبرد هللا ) -7
تفاعلية لمقرر تقنيات التعليم لقياس أثرها في التحصيل الدراسي لطال  كليرة المعلمرين 

 غير منشورة، جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية.في الباحة، رسالة دكتوراف 

( ،طرق تدريس التربية اإلسرالمية، دار الشررق للنشرر، عمران، 2115الشمري، علي) -8
 األردن.

( بعنوان: "فاعلية برنامج التعلريم المسراند فري تحسرين تحصريل 2117عاشور،  تام، ) -9
فري مرداس وكالرة الغروث فري الطلبة مرن وجهرة نظرر معلمري التعلريم المسراند ومعلماتره 
 .-فلسطين–محافظات شمال فلسطين".رسالة ماجستير غير منشورة 

( المعلررم ومهنررة التعلرريم، دار أبنرراء 1991عبررد المقصررود، محمررد السررعيد وخ رررون،  ) -11
 وهبة حسان، القاهرة.

( "دور مرديري المردارس تجراف الحرد مرن ظراهرة العنرف لردى 2118العدوي، أسامة، ) -11
بمحافظررات غررزة، وسرربل تفعيلرره مررن وجهررة نظررر المعلمررين". رسررالة     طلبررة الثانويررة 

 ماجستير غير منشورة كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.

( أصرررول التربيرررة اإلسرررالمية، دار المسررريرة للنشرررر، 2117علررري ، ،سرررعيد إسرررماعيل ) -12
 عمان، األردن.

فا للنشررررر ( إدارة الررررتعلم الصررررفي، دار صرررر2115الكسررررواني، مصررررطفي وخ رررررون، ) -13
 والتوزيع، عمان.

( اإلصالح والتجديد التربوي فري العصرر الحرديث، عرالم 2111مرسي، محمد منير، ) -14
 الكت ، القاهرة.

، دار 2( ،منرراهج البحررث فرري التربيررة وعلررم الررنفس، ط 2111ملحررم، سررامي محمررد: ) -15
 المسيرة للنشر.

لثانويررة العامررة ( اإلبررداع اإلداري والتجديررد الررذاتي للمدرسررة ا2118نصرررة ، جررالل ) -16
رؤيرررة إسرررتراتيجية، المركرررز القرررومي للبحررروث التربويرررة، المكتررر  الجرررامعي الحرررديث، 

 اإلسكندرية. 


