
 2019لسنة                   14الجزء             20مجلة البحث العلمي في التربية               العدد 
 

 

  Email:  Heba.A.Taha@women.asu.edu.eg          جامعة عين شمس –كلية البنات  - معيدة بقسم أصول التربية*

 جامعة عين شمس                                  –أستاذ أصول التربية كلية البنات   **
 جامعة عين شمس –أستاذ مساعد أصول التربية كلية البنات  ***

- 34 - 

 مصربمدارس التعليم األساسى فى  المدرسية فى تحقيق سياسة الضبط المدرسى اإلدارةدور 

 

 *هبة على عبد العزيز طه

 إشراف

 ***أ.م.د/ فاطمة زكريا محمد                                                  **أ.د/ حافظ فرج أحمد

 :الملخص

المجتمع المصرى كغيره من المجتمعات متأثراً بالتغير السريع فى جميع مجاالت الحياة، فُرضت عليه كثير 

وكذلك الثورات التى شكلت  من التحديات فى كافة النواحى المجتمعية السياسية منها واالقتصادية واالجتماعية

حضارة الموجة الثالثة وما أضافته من مستجدات مجتمعية على المجتمع المصرى، ومن الطبيعى أن يكون 

لهذه التغيرات انعكاساتها على النظم التعليمية باعتبارها نظماً اجتماعية فرعية داخل إطار النظام المجتمعى 

اساتها التعليمية باعتبارها الموجه الرئيس للعملية التعليمية، الشامل، وهى تفرض عليها ضرورة مراجعة سي

والسياسات الفرعية المرتبطة بها كسياسة الضبط المدرسى، لمعرفة مدى كفاءة بنيتها ومدى تعبيرها عن 

حقائق العصر، ومدى قدرتها على مجابهة الظواهر السلبية الناتجة عن تلك التغيرات والمفروضة على 

يستطيع التعليم استيعاب هذه المتغيرات الحادثة واإلسهام فى صنع المستقبل وإنجاز النقلة المجتمع، حتى 

 .الحضارية التى يرجوها المجتمع المصرى

وحيث أن المدرسة هى المكان الذى يعكس أحوال المجتمع بصورة حقيقية واضحة المعالم بكل مافيه من 

تواجه المجتمع عامةً والنظام التعليمى خاصةً، وتتصدى لها من تحديات، فهى تواجه التحديات والتغيرات التى 

خالل إشباع الحاجات التربوية لدى المتعلمين، وتمكين الطالب من فهم وإدراك ما يدور حولهم من تحديات 

وتزويدهم بالمعرفة والتعليم واالنتماء الذى يمكنهم من معايشة الواقع العالمى الجديد. ومن ثم ينطلق البحث 

و تناول دور اإلدارة المدرسية فى تحقيق سياسة الضبط المدرسى فى مدارس التعليم األساسى فى مصر نح

 .بصورة تحليلية بما يحقق األهداف التعليمية المنشودة

 -السياسة التعليمية -سياسة الضبط المدرسى -الضبط المدرسى -اإلدارة المدرسية -: الدور مفتاحيةالكلمات ال

 .المدرسيةدور اإلدارة 

 مقدمة:

من التغيرات الدولية واإلقليمية السريعة والمتالحقة  ير من القرن العشرين، حدثت مجموعةمع مطلع العقد األخ

التى لم يكن يتوقعها الكثيرين، ألقت بظاللها على عمليات التنمية فى العالم، وكانت لتلك التغيرات السريعة 

واالجتماعية( فى كافة دول العالم المتقدم منها تأثيرها الواضح على كافة المؤسسات )االقتصادية والسياسية 
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والخارجية، هذه التحديات شملت النواحى السياسية ضت العديد من التحديات الداخلية حيث فَر امى،والن

حيث أن االنفتاح الحادث بين  واالقتصادية واالجتماعية والبيئية والتعليمية والعلمية والتكنولوجية وغيرها.

حديثة والتدفق الحر لألفكار والمعلومات بفعل وسائل االتصاالت ال –ما يطلق عليه العولمة  -الثقافات العالمية 

والمعتقدات والقيم والتقاليد والمنتجات الفكرية والمادية والمعنوية والمخترعات، وانفتاح السوق العالمى على 

مصراعية وتنوع آلياته والفوضى التى تُميز المجتمع المعاصر وشيوع الثقافة االستهالكية، حيث أن العولمة 

االستهالك وإطالقه إلى أقصى عنان حدود هالك التى اُستخدمت كآداة قوية فاعلة فى إزالة تُمجد ثقافة االست

ومع مقابلة ذلك بعجز الكثيرين من الناس عن سد حاجاتهم األساسية، ومع تعاظم دور االتصاالت والمعلومات 

إلى اكتساب أنماط وتعدد مصادر المعرفة والتثقيف ووسائل التسلية دون ضوابط ورقابة من أحد، أدى ذلك 

سلوكية وأدبيات تدعم تشوية التقاليد واألعراف السائدة وإشاعة ما يُسمى بأدب الجنس وثقافة العنف وثقافة 

التجاوز والجريمة والتى من شأنهم تنشئة أجيال كاملة تؤمن بالعنف كأسلوب للحياة وكظاهرة عادية وطبيعية 

مة والعنف واإلرهاب فى المجتمعات، كل هذا وغيره يهدد وما يترتب على ذلك من انتشار للرزيلة والجري

الدولة الوطنية واالستقالل الوطنى واإلدارة الوطنية والثقافة الوطنية والهوية الوطنية
(1)

  

لما ينعكس من تلك السلوكيات على  –ونتيجة لذلك يتهدد األمن اإلنسانى عامة والتربوى خاصة 

ما يضع المجتمعات عامة والمنوطين بتوفير هذا األمن خاصة أمام م –الطالب وعلى معامالتهم اليومية 

تحديات كبيرة، وتعود خطورة هذا التحدى فى أن العائد التربوى من الغرس القيمى على وجه التحديد والذى 

يمكن أن تكسبه المدرسة للنشئ بواسطة سياساتها التربوية والتعليمية وخاصة سياسة الضبط المدرسى ال 

ه بمرور وقت ليس بالقليل، فى ذلك الوقت فإن مرور تلك األدوات التى تخترق األمن التربوى يتضح أثر

والتعليمى عالى وسريع وذى خطورة كبيرة خاصة على النشئ والشباب
(2)

وبذلك فسياسة الضبط المدرسى  

المدرسة البد وأن  بكونها أكثر فروع السياسة التعليمية قدرة على مواجهة الظواهر والسلوكيات السلبية داخل

 تكون ذات كفائة عالية ومتطورة لمجابهة تلك الظواهر ومحاربتها والتخلص من آثارها.

كثير ير السريع المضطرد، فُرضت عليه والمجتمع المصرى كغيره من المجتمعات متأثراً بهذا التغ

ية وكذلك الثورات التى شكلت السياسية منها واالقتصادية واالجتماع تحديات فى كافة النواحى المجتمعيةمن ال

حضارة الموجة الثالثة وما أضافته من مستجدات مجتمعية على المجتمع المصرى، باإلضافة إلى العولمة 

تزايد النفوذ الدولى فى العديد من المجاالت وإزالة كواالتجاه المتزايد نحوها وما يترتب عليها من تداعيات 

وجية والمعلوماتيه تفاقية الجات وتحديد التجارة الدولية والثورة التكنولواجز فى ظل االتفاقيات الدولية كاالح

غيرها. ومن الطبيعى أن يكون لهذه التغيرات انعكاساتها على النظم التعليمية باعتبارها نظماً اجتماعية فرعية و

عتبارها داخل إطار النظام المجتمعى الشامل، وهى تفرض عليها ضرورة مراجعة سياساتها التعليمية با

الموجه الرئيس للعملية التعليمية، والسياسات الفرعية المرتبطة بالسياسة التعليمية كسياسة الضبط المدرسى، 

على مجابهة الظواهر السلبية  لمعرفة مدى كفاءة بنيتها ومدى تعبيرها عن حقائق العصر، ومدى قدرتها

تيعاب هذه المتغيرات الحادثة يع التعليم اسعلى المجتمع، حتى يستط لناتجة عن تلك التغيرات والمفروضةا

 .ارية التى يرجوها المجتمع المصرىنجاز النقلة الحضى صنع المستقبل وإسهام فواإل
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ن المدرسة هى المكان الذى يعكس أحوال المجتمع بصورة حقيقية واضحة المعالم بكل وحيث إ     

اجه المجتمع عامةً والنظام التعليمى خاصةً، ، فهى تواجه التحديات والتغيرات التى توتحدياتمافيه من 

يدور  من خالل إشباع الحاجات التربوية لدى المتعلمين، وتمكين الطالب من فهم وإدراك ما وتتصدى لها

 نتماء الذى يمكنهم من معايشة الواقع العالمى الجديد.وتزويدهم بالمعرفة والتعليم واال حولهم من تحديات

  مشكلة البحث وأسئلته:

النظام التعليمى فى مصر يواجه منذ أكثر من عقد، مجموعة من التحديات بسبب هذا الزخم العالمى 

والتسارع الذى اقتحم كل دروب الحياة وأثر على التركيبة السكانية ودورها فى إحداث التنمية البشرية 

تزايدة على الطلب على المستدامة بمعدالت عالية. حيث أن زيادة عدد السكان المستمرة قد ألقت بأعباء م

التعليم، مما أدى الى اتجاه الدولة للتوسع الكمى على حساب الجانب الكيفى كاإلنفاق على عناصر الجودة 

 43التعليمية، وقد انعكس ذلك وظهر أثره فى ارتفاع كثافة الفصول فوصل متوسط عدد الطالب فى الفصل 

، وتعددت 2004/2005طالب/معلم عام  26،2بل مقا 2018طالب / معلم(عام  18.5طالب وأكثر بمعدل )

الفترات الدراسية، وضعفت التجهيزات المدرسية، والبرامج، والمناهج، وكفايات المعلمين، والمدراء، وأدوات 

 وأساليب التقييم مما كان له عظيم األثر على  ضعف انتظام العملية التعليمية وتحقيقها ألهدافها.

الت، التى أصبحت من أكبر العقبات أمام تحقيق الغايات واألهداف التى يسعى فظهرت العديد من المشك     

إلى تحقيقها النظام التعليمي القائم، وأثقلت كاهل الجهود التعليمية الهادفة والطامحة إلى توفير التعليم للجميع 

 واتاحته وضمان استمرار الطالب جميعهم فى المراحل التعليمية المختلفة، ومن أبرزها

 2017/2018%( عام 25،8األمية فبلغت نسبتها ) -

 الهروب من المدرسة، الغياب المتكرر. -

من نسبة  2018(% عام 7،28التسرب من التعليم، حيث بلغ نسبة من التحق وتسرب من التعليم )  -

%( عام 27%(، فنسبة عدم االلتحاق بالتعليم األساسى وصلت )30،22الملتحقين حاليًا وهى )

 %( فقط من الملتحقين. 36سبة من التحق وانهى التعليم تصل ) ، ون2017/2018

 الرسوب وإعادة الصفوف. -

حسب  2016( حالة عام 189حيث بلغت حاالت العنف الجسدي في المدارس ) العنف المدرسى،  -

 دراسة للمجلس القومي للطفولة واألمومة.

 التنمر بكافة أشكاله. -

لسلبية فى المجتمع بوصفها سبباً فى إضعاف البنيةة االقتصةادية حيث يُدرك خطورة تلك المشكالت وآثارها ا 

والتةةى هةةى للمجتمةةع، وزيةةادة االتكاليةةة، وطةةول أمةةد اإلعالةةه األسةةرية، واالعتمةةاد علةةى الغيةةر، فنسةةبة البطالةةة 

%( عةام 28،2بلغةت ) السبب الرئيس  لمشكلة الفقر التةي يعةاني منهةا قطةاع عةريا مةن السةكان فةي مصةر

( مةةةن عةةةدد السةةةكان عةةةام %5,32ث ارتفةةةع معةةةدل الفقةةةر فةةةي مصةةةر ليصةةةل إلةةةى )حيةةة  ،2017/2018

 (.%7,4بزيادة تقدر ب ) 2015( عن عام %8,27مقابل ) 2017/2018
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ونتيجة لذلك ظهر فى المجتمع مشكالت كبيرة كظاهرة عمل األطفال واستغاللهم، والزواج المبكر، أدت      

إلى زيادة حجم المشكالت االجتماعية، كانتشار السرقات، وانحراف األحداث، واالعتداءات على الممتلكات 

لم وأسرته على حد سواء، والحيلولة واألفراد، والفشل فى تحقيق اآلمال واألمنيات التى عقدها كل من المتع

دون المشاركة الفعالة للفرد فى المجتمع، حيث أن إدخال هؤالء الضعاف تعليمياً فى المجتمع، جعلتهم يحتلوا 

أدواراً اجتماعية بسيطة بل هامشية، التتسم بالكفاءة واالنتاجية الالزمة بسبب ضعف الخلفية العلمية والثقافية 

لمهارات األدائية والعقلية ألولئك من ناحية أخرى، ومن ثم ينطلق البحث ساعيًا نحو من ناحية، وانخفاض ا

تناول دور اإلدارة المدرسية فى تحقيق سياسة الضبط المدرسى فى مدارس التعليم األساسى فى مصر بصورة 

 تحليلية بما يحقق األهداف التعليمية المنشودة.

 ألسئلة التالية:سبق، يسعى البحث لإلجابة عن ا وفى ضوء ما

  ما اإلطار المفاهيمى لإلدارة المدرسية؟ (1

 ما األسس النظرية لسياسة الضبط المدرسى؟ (2

 التى تعتمد عليها اإلدارة المدرسية فى تحقيق سياسة الضبط المدرسى؟ األدوار واقعا م (3

  ما المقترحات اإلجرائية لتفعيل دور اإلدارة المدرسية فى تحقيق سياسة الضبط المدرسى؟ (4

 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى مايلى:

 تعرف اإلطار المفاهيمى لإلدارة المدرسية. (1

 إلقاء الضوء على األسس النظرية لسياسة الضبط المدرسى. (2

 توضيح العوامل التى تعتمد عليها اإلدارة المدرسية فى تحقيق سياسة الضبط المدرسى. (3

الضبط تقديم بعا المقترحات اإلجرائية لتفعيل دور اإلدارة المدرسية فى تحقيق سياسة  (4

   .المدرسى

 أهمية البحث:

 همية البحث فيما يلى:تتضح أ

قد يساعد صانعى السياسات التعليمية ومتخذى القرارت فى وضع بعا اآلليات التى تساعد اإلدارة  (1

 بمدارس التعليم األساسى فى مصر.المدرسية فى تحقيق سياسة الضبط المدرسى 

قد يفيد المهتمين بالمجال التربوى والخبراء والباحثين فى المجال التعليمى، والمؤسسات التعليمية فى  (2

الناتجة عن اإلنفتاح العالمى وما ترتب عليه من تغيرات قيمية التغلب على المشكالت المدرسية 

 وأخالقية.

المؤتمرات والندوات العلمية من ضرورة اإلصالح المتمركز  يعد استجابة لما اوصت به العديد من (3

حول المدرسة وإعدادها لالعتماد التربوى، باعتبارها هى المؤسسة النظامية المسؤولة عن إعداد 

 .أفراد الجيل الجديد وتعليمهم ودمجهم فى الحياة االجتماعية



 2019لسنة                   14الجزء             20مجلة البحث العلمي في التربية               العدد 
 

 

- 38 - 

عليم وتطوير البحث العلمى فى مصر يأتي في الوقت الذي تبذل فيه الجهود لألخذ بسياسات إصالح الت (4

 سعيًا لتحقيق التنمية االقتصادية.

قد يساعد على استجالء آراء الخبراء والمتخصصين في التربية لتحقيق التنسيق والمشاركة بين  (5

مؤسسات البحث التربوي وصناع السياسة التعليمية، وتضع أمام المسئولين عن السياسة التعليمية 

 تطوير سياسة الضبط المدرسى وتفعيل إجراءات تنفيذها.أساًسا يساعدهم على 

قد يسهم البحث في تزويد القائمين على صنع السياسة التعليمية برؤية نحو تفعيل االستفادة من نتائج  (6

 البحوث التربوية في مجال صنع السياسة التعليمية عاًمة وسياسة الضبط المدرسى خاًصة.

 حدود البحث:

فى مدارس الحلقة الثانية من التعليم  إلدارة المدرسيةلالدور الواقعى  اقتصر البحث على تناول

وتحديد بعا تلك األدوار والمسؤوليات األساسية والمنصوص عليها فى الوثائق الرسمية  األساسى فى مصر

من قوانين وقرارات ولوائح وزارية ومدرسية، والتى بدورها تساعد إدارة المدرسة على تنظيم العمل وسيرة 

جرائية التى يمكن من المقتراحات اإل، وانتهى البحث إلى تحديد جملة من ودراساتها دراسة تحليلية فى المدرسة

 فى تحقيق سياسة الضبط المدرسى. إلدارة المدرسيةخاللها تفعيل دور ا

 

  منهج البحث:

ائق والمعلومات يعتمد على وصف الظواهر وجمع الحقالذى اعتمد البحث على المنهج الوصفى 

ووصف الظروف الخاصة بها ،والمالحظات عنها
(4 )

يساعد على تفسير  للحصول على وصف دقيق لها

المشكالت التى تتضمنها أو اإلجابة على األسئلة الخاصة بها، وذلك لدراستها دراسة علمية دقيقة
(5)

كما أن  ،

كما يشمل  المنهج الوصفى يساعد فى الوصول إلى استنتاجات تسهم فى فهم واقع الظاهرة وتطوير هذا الواقع،

 تصنيف المعلومات والتعبير عنها كماً وكيفاً 
(6 )

البحث حيث ومن ثمَّ يعد هذا المنهج أكثر مناسبةً لموضوع 

مل المدرسية المساعدة وتحليل العوا ،ومكوناتها ،فى تعرف سياسة الضبط المدرسىهذا المنهج  البحث استخدم

 لإلدارة المدرسية فى تحقيق سياسة الضبط المدرسى.
 

 

 مصطلحات البحث:

 تتحدد مصطلحات البحث فيما يلى:

 :Roleدور (1

يعرف يشير الدور إلى السلوك المتوقع من الفرد، ولكل دور مجموعة من الحقوق والواجبات المعينة، و

الدور بأنه "تصرفات سلوكية مألوفة فى مواقف اجتماعية معينة"
(7)

 

المتميزة، التى ترتبط بموقع اجتماعى معين والتى تتسم نسبيًا  السلوكياتويعرف أيًضا بأنه" نوًعا من 

باالستمرار والثبات ويمكن التنبؤ بها"
(8)

وهو بذلك يتضمن مجموعة من السمات األساسية وهى 
(9)

: 

  الطابع الواقعي أو السلوك الفعلي،  فاألدوار ليست مجرد حاالت نفسية أو تعبيرات معنوية، ولكنها

سة  التمايز، فاألدوار تختلف كل منها عن األخرى، سواء علي المستوي المتوقع )انطالقا أحداث واقعية ملمو
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من اختالف الحقوق والواجبات والوظيفية المرتبطة بمراكز هذه األدوار(، أو علي المستوي الفعلي )انطالقا 

باختالف شخصياتهم من أن شاغلي هذه المراكز والقائمين بممارسة سلوك الدور يختلف كل منهما عن اآلخر 

 وخلفياتهم العامة، في أسلوب وكيفية تطبيق هذه الحقوق والواجبات(.

 . االرتباط بمركز اجتماعي معين 

 .االستمرارية النسبة،  فاألدوار تعد مفهوما وصفيا لسلوك معتاد وال تعبر عن مجرد أشخاص مؤقتين 

دارة المدرسية بها من أجل تحقيق سياسة جملة السلوكيات المتوقع قيام اإلويقصد بالدور فى هذا البحث 

الضبط المدرسى بالمدرسة لضمان سير العملية التعليمية وانتظامها، ويتحدد هذا الدور من خالل مايسمى 

 بتوقعات الدور، وهى تمثل المسؤوليات والواجبات التى تحدد مسبقًا، ويلتزم بها كل من يشغل هذا الدور.

 

 : School Managementاإلدارة المدرسية (2

تعددت التعريفات التى تتعلق بمفهوم اإلدارة المدرسية ومنها مايلى
(10)

: 

مجموعة عمليات وظيفية) تخطيط، تنسيق، توجيه( تتفاعل بإيجابية ضمن مناخ مناسب داخل  -

 بما يتفق وأهداف المجتمع والدولة. المدرسة وخارجها وفقًا لسياسة عامة تصنعها الدولة

هود المنسقة التى يقوم بها مدير المدرسة والعاملون معه من إداريين ومعلمين ومستخدمين جميع الج -

وغيرهم، من أجل تحقيق األهداف التربوية والتعليمية المرسومة مسبقًا، ويعنى هذا أن اإلدارة المدرسية تهتم 

فاءة وأقل جهد وأكبر عائد بكل جهد يبذل فى مجال التخطيط والتنظيم والتوجيه لتحقيق تلك األهداف بأعلى ك

 وأقصر وقت. 

ويمكن تعريفها اجرائيًا فى هذا البحث بأنها" مجموعة من العمليات المترابطة والمتكاملة التى يتم 

بمقتضاها توظيف اإلمكانات البشرية والمادية، والتنسيق بينها وفقًا لضوابط معينة، من أجل تحقيق األهداف 

رسى، بأقل جهد وأقصر وقت ممكن من خالل التطوير والتحسين المستمر فى المنشودة من سياسة الضبط المد

 جودة العمليات والمخرجات المدرسية.

 : School Control Policyسياسة الضبط المدرسى (3

الضبط المدرسى، فكل من  ومفهومسياسة  مفهوم: الضبط المدرسى يتكون من شقين هماإن مفهوم سياسة 

كما ، ساس فى بنية هذا المفهومعلى مفهوم سياسة الضبط المدرسى بما لهما من أيُلقى بظالله المفهومين 

األصلى، ليشتمل بذلك مفهوم سياسة الضبط  المفهوممن دالالت  اخاصً  يضيف كٍل منهما للمفهوم بعًدا

، إلى جانب وجود المفهومين المكونين لهمن  مفهومالمدرسى على سمات وخصائص متميزه يكتسبها من كل 

بصورة منفردة أوالً  المفهومينمرتبطين معا فى مفهوم واحد، وبالتالى يعرض البحث كال  المفهومينين هذ

معاً للوصول  المفهومينلما يمثالنه من أساس يقوم عليه مفهوم سياسة الضبط المدرسى، ثم يقوم بربط كال 

 للمفهوم المقصود.
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 : Policy مفهوم السياسة (أ )

المصطلحات سهلة التحديد ولكن يصعب تحديد كلمة "سياسة" تحديداً  مصطلح السياسة ليس كغيره من 

دقيقاً نظراً لمرونتها العالية فهى تستخدم بطرق مختلفة وفى مناسبات وظروف محتلفة، فيمكن تعريفها على 

أنها هى "الطريقة التى يعيش بها الناس معاً ويتحكمون فى أنفسهم من أجل المصلحة المشتركة والمتبادلة 

ن أجل اإلنجاز الراقى لكل منهم"وم
(11)

فهى تسعى إلى كشف وتنمية وترشيد قوى اإلنسان إلى األفضل  ،

بفضل ما يمتلك من مهارات وخبرات ومعارك تحقق له ذلك بشرط أن يكون ذلك فى إطار من القيم 

 والمواصفات المتفق عليها من أبناء المجتمع الواحد.

ر الحصيف فى عواقب أمر ما"، و"وضع خطة خاصة لتحقيق هدف والسياسة هى "التدبير الحكيم والنظ

محدد مرتبطة بإطار معين للعمل التنفيذى لتحقيق هذا العمل"
(12)

. فهى"مجموعة أوسلسلة من القرارات التى 

تتعلق بمجال معين كالتعليم أو الصحة أو الدفاع أو األمن"
(13)

، و"موقف عام من قضية، أو قضايا، تحِدد 

جراءات"إعداد الخطط واتخاذ القرارات واإلأو ضمنى، األهداف واألولويات، وتشمل بشكل صريح 
(14)

. 

جرائيًا بأنها "مسار محدد، أومنهج وطريقة عمل، يتم اختيارها بواسطة الحكومة أو ويعرفها البحث إ

ف، المؤسسة أو مجموعة من األشخاص من بين العديد من البدائل المطروحة فى ضوء مجموعة من الظرو

 لتحديد القرارات الحالية والمستقبلية، وذلك لتحقيق األهداف المنشودة".

  School Control:الضبط المدرسى (ب )

فالضبط هو "العمليات والوسائل التى يتم اللجوء إليها للتحكم فى حاالت االنحراف عن المعايير   

والمعترف بها، وإن كل مايُعتبر وسيلة من وسائل تنظيم السلوك يُعتبر فى الوقت ذاته  ةالموضوعاالجتماعية 

أداة من أدوات الضبط"
(15)

. 

 بهدف االلتزام بالقوانين واألنظمةويُعرف الضبط المدرسى بأنه "االجراءات التى يتم استخدامها 

المدرسية"
(16)

أو الُمتعارف عليها فى الوسط المدرسى  الُمعلنةستخدام اآلليات والوسائل ، ويُعرف أيضاً بأنه "ا

لهذا النظام وذلك  متثالعن النظام المدرسى لحملهم على االسواء بالعقاب أو الثواب مع التالميذ الخارجين 

ستقرار للمناخ المدرسى وسيادة النظام به"بهدف تحقيق اال
(17)

. 

دف إلى تدعيم وهو "االجراءات التى تهوهناك تعريف آخر يركز على الهدف من الضبط المدرسى ذاته 

عن صعوبات  لى أهدافها، والسيما ما كان منها ناجماً العملية التربوية وإزالة العقبات التى تُعيق وصولها إ

نضباط الذاتى، وينعكس ذلك على لبيئه المدرسية بحيث يتمثل الطلبة مفاهيم االمع ا التكيف لدى بعا الطلبة

، وهو من الواجبات التى تقع تسابهم لألنماط السلوك االجتماعية المقبولةالبناء، واكأنماط سلوكهم اإليجابى و

على جميع أفراد المجتمع المدرسى وباألخص مدير المدرسة ومعلميها
(18)

 . 

وبعد العرض السابق لمفهوم السياسة ومفهوم الضبط المدرسى منفصالن، يمكن للبحث ان يتبنى المفهوم 

المدرسى وهو "الوسائل والطرق واالختيارات المدروسة والضوابط والقواعد التى  التالى لسياسة الضبط

تحددها مؤسسات النظام التعليمى وإداراته بمستوياتها المختلفة، وفقاً لظروف المجتمع وإمكاناته ومعتقداته 
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لتعليمية والمدرسية، وقيمه، والتى تضمن احترام القائمون على السلطات بالمؤسسة التعليمية، وتنفيذ القوانين ا

وتوفير إطار مؤسسى يحكم العالقات بين األفراد ويضبط تفاعالتهم داخل المجتمع المدرسى، وذلك سعياً 

لتحقيق االستقرار والنظام بالمدرسة" فالعالقات المدرسية محكومة بضوابط وقواعد وإذا لم يتوافر اإلطار 

 عليه بالفشل".  المؤسسى لهذه العالقات فإن هذا النظام سوف يُحكم

 الدراسات السابقة والتعليق عليها:

يتم عرض الدراسات السابقة العربية واألجنبية وفقًا للترتيب الزمنى من األقدم إلى األحدث، ويتم 

تناول كل دراسة من حيث الهدف منها، والمنهج المتبع واألدوات المستخدمة، وأبرز النتائج التى توصلت 

 التالى:إليها، وذلك على النحو 

  Margret Johnstone &Pamela Munn( دراسة مارجريت جونستون وباميال مون 1(

(1992بعنوان: "إدراك مديرى المدارس الثانوية بجنوب كارولينا لمشكالت النظام المدرسى")
(19)

 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى وعى مديرى المدارس الثانوية العامة بوالية كارولينا الجنوبية 

بمشكالت االنضباط المدرسى المنتشره بمدارسهم. وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن أكثر المشاكل شيوًعا فى 

النظام المدرسى تكمن فى عدم احترام اللوائح والقوانين والقواعد المنظمة لسلوك الطالب بالمدرسة وانتشار 

، والتعامل بعنف بين الطلبة .الفوضى داخل الصف الدراسى، باالضافة إلى ظاهرة الهروب من المدرسة  

وأشارت الدراسة إلى أن هناك حلوالً مقترحة لعالج تلك المشكالت التى تعترى النظام المدرسى 

 متمثلة فى:

 اإليقاف عن الدراسة داخل المدرسة لفترة من الزمن. .1

 االجتماع مع الطلبة بهدف محاولة الحد من السلوك الغير السوى للطالب. .2

على استمرارية اجتماعات مجالس األباء والمعلمين، ومحاولة ربطها بواقع ضرورة المحافظة  .3

 المدرسة من أجل حل مشكالت النظام المدرسى.

اإلدارة المدرسية ودورها فى تحقيق االنضباط لطالب المدارس  حمد طه أحمد طه:دراسة أ ( 2) 

م(2004الثانوية العامة بمحافظة األسكندرية."دراسة تقويمية")
(20)

.  

والتعرف على األدوار الحالية التى  ،دبياتدارة المدرسية كما تتضمنه االدور اإلتعرف هدفت الدراسة إلى 

ر عدم انضباط الطلبة بالمدارس، جل مواجهة بعا مظاهارة المدرسة الثانوية العامة من أدتمارسها إ

ات لتحقيق االنضباط من مدارس البنين ومدارس البن فىوتشخيص أكثر أدوار اإلدارة المدرسية ممارسة 

 وجهة نظر طالبها، والكشف عن العوامل التى تحول دون قيام إدارة المدرسة الثانوية العامة بدورها نحو

المدرسية بدورها  دون قيام اإلدارة التى تحولكما هدفت إلى تشخيص أكثر العوامل  تحقيق انضباط الطلبه،

 .ةتجاه تحقيق انضباط طلبة مدارس الثانويه العام
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يمكن أن تساعد إدارة المدرسة بعا االقترحات والتوصيات االجرائية التى وتوصلت الدراسة إلى 

مجموعة من االجراءات واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى من خالل  فى القيام بدورها. الثانوية العامة

األسكندرية ممثلة لمختلف دارس الثانوية العامه بمحافظة بالم وكانت العينة المستخدمه عينة من الطلبة

 دارات.اإل

عدم سفرت الدراسة عن مجموعه نتائج حيث توصلت إلى وضع تصور مقترح للحد من مظاهر وقد أ

لطالب بالمدارس حيث اقترحت اسلوب شامل لتحقيق االنضباط الطالبى وفقا لجهود أفراد اإلدارة انضباط ا

ا وقد اقترح الباحث انشاء أكثر من لجنة للمساهمة فى المدرسية سواء على المستوى الوقائى أو العالجى.هذ

محاور هى التنظيم المدرسى، القيادة  ربعةتفعيل دور اإلدارة المدرسية واجراءات هذا التصور تسير وفقا أل

 المدرسية وما يتصل بها من توجيهات وارشادات، وتقويم سلوك الطالب، واألدوار الفنية لإلدارة

دور اإلدارة المدرسية فى تحقيق النظام المدرسى لدى طالب  :علىسماح محمد دراسة  (3)

(2006)ية العامة "دراسة ميدانية"المرحلة الثانو
(21)

:  

هدفت الدراسة إلى تعرف مفهوم اإلدراة المدرسية ودورها فى العملية التعليمية كذلك توضيح مفهوم 

فة إسهامات اإلدارة فى تحقيق النظام المدرسى النظام المدرسى وأشكال السلوك المخل بالنظام المدرسى، ومعر

لدى طالب المرحلة الثانوية العامة للوقوف على مدى نجاح اإلدارة المدرسية فى تحقيق النظام المدرسى 

 ومعرفة المعوقات التى تحد من دورها فى تحقيق النظام المدرسى.

بالنظام المدرسى، وتوصلت الدراسة واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى لوصف أشكال السلوكيات المخلة 

إلى مجموعة من المقترحات الخاصة بتفعيل دور اإلدارة المدرسية لتحقيق النظام واالنضباط المدرسى داخل 

 المدارس وخاصة مدارس الثانوية العامة.

االنضباط المدرسي واالنضباط الذاتي: دليل بعنوان: "  .Bear, George G( دراسة بير جورج 4)

(2010")لتعزيز السلوك االجتماعى للطالبعملي 
(22)

 

 الجيد،هدفت الدراسة إلى تعرف كيف يمكن للمدارس أن تنشئ بيئات دراسية آمنة وخاضعة لإلشراف 

بينما تقوم أيًضا بتعليم مهارات الطالب إلدارة سلوكهم بأنفسهم، وقدمت الدراسة دليل يمثل إطاًرا لتحقيق هذين 

الهدفين األساسيين، ويوضح كيفية الموازنة بين التعزيزات الخارجية مثل دعم السلوك اإليجابي مع تدخالت 

التقنيات المبنية على األدلة الستهداف العمليات العاطفي. وأوضحت الدراسة أهمية توفير  -التعلم االجتماعي

المعرفية والعاطفية التي يقوم عليها االنضباط الذاتي، سواء في التعلم  داخل الفصول الدراسية أو عند تصحيح 

وصفًا لكيفية نسج التقنيات مًعا في نهج تأديبي شامل على مستوى المدرسة   الدراسة سلوك المشكلة. وقدمت

 وأدوات تقييم . سلوك الطالب مراجعةلراسة على أكثر من عشرة قوائم واشتملت الد
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بعنوان: "كيفية ممارسة   Richard Arum& Karly Fordريتشارد آرم وكارلى فورد ( دراسة5)

(2012" )للضبط المدرسىالدول 
(23)

 

تناولت الدراسة العالقة بين مستوى الضبط المدرسي ومستوى التحصيل العلمي للطالب كما            

دولة فى دراسات حالة متعمقة من كندا، شيلي، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، 49تناولت بيانات التقييم والمسح من 

  هولندا، روسيا، كوريا الجنوبية ، والواليات المتحدة.

الدراسة أهمية العالقات التفاعلية بين الطالب والمعلمين والقواعد العامة المنظمة للعمل وأوضحت 

بالمدارس وكان من أهم نتائجها أنه توجد عالقة طردية قوية بين مستوى الضبط المدرسى ومستوى تحصيل 

 الطالب.

جنبية وتفعيل محمد على عليوه عزب: "الضبط فى العملية التعليمية بعض الخبرات األدراسة  (6)

(2015الواقع المصرى")
(24)

 :  

هدفت الدراسة إلى إبراز الجدل الذى دار حول أهمية الضبط واستخدام العقاب فى تحقيقه وفى تحقيق 

كفاءة العملية التعليمية وزيادة أهدافها، كما هدفت  إلى توضيح العقوبات التى تستخدم لتحقيق الضبط وتحقيق 

والوسائل األخرى التى يمكن من خاللها تحقيق الضبط مثل األسرة والمدرسة والمعلم، أهداف العملية التعليمية 

كما هدفت إلى تعرف أهم التجارب العالمية فى تحقيق الضبط مثل الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا 

 واألرجنتين وإبراز الخبرة المصرية فى تحقيق الضبط.

فى معالجة القضية المطروحة من خالل التحليل  ليلىواستخدمت الدراسة المنهج الوصفى التح

النظرى والفلسفى للوصول إلى بعا المقترحات الالزمة لتفعيل دور الضبط وذلك من خالل بعا الخطوات 

 اإلجرائية التى قدمتها الدراسة.

وقدمت الدراسة بعا التوصيات والمقترحات التى تسهم فى تفعيل الضبط وبالتالى فى العملية 

ليمية وانطلقت التوصيات من منطلق أهمية الضبط وأهمية العقوبات المختلفة فى تحقيق الضبط وأوضحت التع

 أنه البأس بالعقاب البدنى ولكن بالشروط التى حددتها الدراسة.

 تعليق عام على الدراسات السابقة

االختالف بين فى إطار ماتم عرضه من الدراسات السابقة اتضحت بعا أوجه التشابه وأوجه 

الدراسة الحالية والدراسات السابقة، هذا إلى جانب أوجه اإلستفادة من الدراسات السابقة، وذلك على النحو 

 التالى:

 :السابقة فى تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات ( أ)

  دور اإلدارة المدرسية فى تحقيق الضبط المدرسى كما فى دراسة اهتمامها بتناول Margret 

Johnstone &Pamela Munn  .وأحمد طه أحمد، وسماح محمد على 
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 استخدامها للمنهج الوصفي باعتباره المنهج المالئم للدراسات اإلنسانية كما فى دراسة Bear, 

George G.  .ومحمد على عليوه، أحمد طه، سماح محمد على، 

 اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في:  ( ب)
 

  أهدافها، فقد استهدفت الدراسة الحالية دور اإلدارة المدرسية فى تحقيق سياسة الضبط المدرسى، ومن

ثم تمايزت عن الدراسات السابقة، فمنها ما ركزت على أنماط الضبط والعقاب كدراسة محمد على 

نظام كدراسة عليوه ومنها ما ركز على االستراتيجيات واألساليب التي تستخدم لضبط المدرسة وحفظ ال

 أحمد طه أحمد وسماح على.

   تباين مجتمع وعينات الدراسات السابقة، من باحث آلخر تبعا لنوع المستجيب كما تنوعت عينات

الدراسة من  عينة تدراستها من المديرين،المعلمين والموظفين، والطالب. أما الدراسة الحالية فقد تمثل

 األساسى بمصر.الحلقة الثانية من مرحلة التعليم  معلمين

 أفادت الدراسات السابقة فى اإلطار النظرى للبحث، وتحديد المشكلة ومؤشراتها، وتأكيد أهميتها. (ج )

 اجراءات البحث:

 سار البحث وفقًا للخطوات التالية:

 وتناول فيها عرض  تناول البحث فيها عرض اإلطار المفاهيمى لإلدارة المدرسية :األولى الخطوة

 .تعريف اإلدارة المدرسية ثم عرض ألهدافها ووظائفها وانماطها

 ومفهوم سياسة الضبط  : تناول البحث عرض لألسس النظرية لسياسة الضبط المدرسىالخطوة الثانية

المدرسى وعرض المفاهيم األساسية التى تكون منها مفهوم سياسة الضط المدرسى )مفهوم سياسة ومفهوم 

اسة التعليمية ومفهوم الضبط، ومفهوم الضبط المدرسى(، ثم عرض البحث أهداف سياسة الضبط السي

 .المدرسى وأهميتها

 دور اإلدارة المدرسية فى تحقيق سياسة الضبط المدرسى وعرض  يتناول البحث: الخطوة الثالثة

والتى تقوم بها من أجل  )مجلس إدارة المدرسة ومدير المدرسة( بعا من األدوار الواقعية لإلدارة المدرسية

 بالمدرسة. تنظيم العمل

 اقترح البحث مجموعة من األدوار المأمولة التى يمكن ان تساعد اإلدارة المدرسية الخطوة الرابعة :

 فى تحقيق سياسة الضبط المدرسى بالمدرسة. 
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 محاور البحث:

 البحث وفقًا للمحاور التالية: سار 

: اإلطار المفاهيمى لإلدارة المدرسيةاواًل   

:، وظائفها، أهدافها، أنماطها، وذلك فيما يلىيتناول البحث اإلدارة المدرسية من حيث تعريفها  

 اإلدارة المدرسية: مفهوم (1)

تعتبر اإلدارة المدرسية فرع من فروع اإلدارة التعليمية وتهدف إلى تنظيم األعمال المختلفة التى يمارسها 

للعاملين فى المدرسة من أجل تحقيق هدف معين، بأسرع وقت، وبأقل جهد، وأفضل نتيجة، واإلدارة 

مستوى األداء وذلك عن طريق المدرسية الواعية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية التربوية واالرتفاع ب

واإلدارة المدرسية  توعية العاملين فى المدرسة بمسؤولياتهم وواجباتهم وتوجيههم التوجيه التربوى السليم.

المعاصرة هى القائمة على تحقيق رسالة المدرسة من خالل صلتها المباشرة بالمعلمين والمتعلمين؛ فهى تتمتع 

دوار المنوطة بها واتخاذ القرارات الخاصة بها مما يجعلها أهم وحدة بحرية أكبر فى التصرف والقيام باأل

 إدارية فى حلقة اإلدارة التربوية.

ف اإلدارة المدرسية بأنها: جميع الجهود والنشاطات الُمنسقة التى يقوم بها فريق العاملين بالمدرسة تعرَّ و

لمين واإلداريين والعمال بغية تحقيق الذى يتكون من المدير ومساعديه )الوكالء والنظار( وكذلك المع

األهداف التربوية داخل المدرسة وخارجها، وتحقيق التميز بها، ويمكن بلورة كل هذه الجهود من خالل 

مجلس اإلدارة الذى يحقق أعلى إستفادة من كل هذه المواقع والخبرات اإلدارية
(25)

، وهذا يعنى أن اإلدارة  

و تربوى يحدث داخل المدرسة من أجل وتنسيق لكل عمل تعليمى أ المدرسية هى عملية تخطيط وتوجيه

تطور وتقدم التعلم فيها
(26) 

 

 اإلدارة المدرسية: مهام (2)

تهدف إلى  تغيرت وظيفة اإلدارة المدرسية واتسع مجالها فى الوقت الحاضر فلم تعد مجرد عملية روتينية

تسيير المدرسة سيًرا روتينيًا وفق قواعد وتعليمات معينة، بل أصبح محور العمل فى اإلدارة يدور حول 

التلميذ وحول توفير كل الظروف واإلمكانات التى تساعد على توجيه نموه العقلى والمعرفى والروحى 

باإلضافة لى االرتفاع بمستوى أداء والبدنى وإعداده لتولى مسؤولياته فى حياته الحاضرة والمستقبلية، 

المعلمين لتنفيذ البرامج الموضوعة، من أجل تحسين تلعملية التعليمية وتحقيق الهداف المنشودة، كما أصبحت 

اإلدارة تهتم بتحقيق األهداف االجتماعية التى يدين بها المجتمع، فبذلك وجدت المدرسة نفسها أمام مفهوم 

، ت وكيفت من طرق العمل بها لتحقق المدرسة هذا التقارب وتلك المشاركةجديد للمدرسة وللمجتمع فعدل

وظائف اإلدارة المدرسية فى األربع نقاط التالية أهم وتتلخص
(27)

: 

 .دراسة المجتمع ومشكالته وأهدافة والعمل على حل مشكالته وتحقيق أهدافه 

  بخبرات متنوعة ومتجددة تحقق له النمو فى  -فهو محور العملية التعليمية  –العمل على تزويد المتعلم

 كافة الجوانب، ويستطيع من خاللها مواجهة ما يعترضه من مشكالت.
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  تهيئة الظروف وتقديم الخبرات والخدمات التى تساعد على تربية التالميذ وتعليمهم وتحقيق النمو

 المتكامل لشخصياتهم.

  البرامج الموضوعة وتنفيذ البرامج المقررة من االرتفاع بمستوى أداء المعلمين لتمكينهم من تحقيق

 خالل اطالعهم على مايستجد من معارف ومعلومات ووسائل وطرق تدريس وتدريبهم. 

 

 أهداف اإلدارة المدرسية: (3)

تتأثر وظيفة اإلدارة المدرسية بوظيفة المدرسة المتغيرة من عصر آلخر ومن بلد آلخر 

قته بالنظم السياسية واالقتصادية ويمكن تلخيص أهم وبطبيعة النظام التربوى فى المجتمع، وعال

أهداف اإلدارة المدرسية كالتالى
(28)

: 

 مكانات المادية والبشرية الالزمة لقيام المدرسة بتحقيق رسالتها.توفير اإل 

 .توفير الجو المالئم والمناخ المدرسى الصالح للعملية التعليمية 

  لإلدارة المدرسية وبين اإلدارة واإلشراف الفنى للعملية تحقيق التكامل بين الوظائف المختلفة

 التربوية.

  العناية بالعالقات اإلنسانية الطيبة بين جميع العاملين بالمؤسسة التعليمية لتوفير جو داعم للتعليم

 والتعلم.

 .تقديم القدوة الحسنة والمثل الصالح للتالميذ 

 

 أنماط اإلدارة المدرسية: (4)

لإلدارة أوجدت أساليب متعددة وأنماطاً إدارية مختلفة منهاإن المفاهيم العديدة 
 (29)

: 

 

 Autocratic or Authoritationالتسلطية()الديكتاتورية أو  اإلدارة األوتوقراطية (أ 

Leadership: 

تعتبر اإلدارة األوتوقراطية أن السلطة اإلدارية مفوضة إليها من سلطة أعلى منها مستوى، وأن  

 . المسؤولية الضمنية قد منحت لها وحدها، ولم تفوض لغيرها

ويضع مدير المدرسة من هذا النمط في ذهنه صورة معينة لمدرسته، ويقدر ما يجب أن يعمل ويعتقد 

بالحزم والقوانين وبالفعالية هي وحدها تسير بالمدرسة، وعالقته مع المعلمين هي أن المعلمين كسالى، ويعتقد 

 صاحب السلطة وعليهم الطاعة، يصدر قرارات هامة دون اللجوء لغيره.

 

  : Democratic leadership اإلدارة الديمقراطية (ب 

ر قبل اتخاذ القرار بتزويد هذا النمط يأخذ مبدأ المشاركة الجماعية في اتخاذ القرار وتنفيذه، ويقوم المدي

العاملين معه بالمعلومات األساسية التي تساعدهم على دراسة القرار، ويهتم المدير الديمقراطي بالعاملين أكثر 

الديمقراطي يقود المعلمين في جو األمن والطمأنينة يتميز هذا النمط بالمرونة المدير من اهتمامه بالعمل، ف

 . والتعاون واإلنتاجية



 2019لسنة                   14الجزء             20مجلة البحث العلمي في التربية               العدد 
 

 

- 47 - 

 : Laissez – Fair – Free Leadership رة المتساهلةاإلدا (ج 

هذا النمط من اإلدارة يتميز بشخصيته المرحة المتواضعة، وبمعلوماته الغنية في المجاالت المتعلقة 

بمهنته وتظهر شخصيته على طبيعتها في معظم األوقات، ويتحدث مع كل فرد من أفراد أسرة المدرسة، 

الناس بوجهة نظره وذلك لعدم رغبته تقييد حريتهم أو فرض نمط ما عليهم ويحترم الكل ، يتجنب تعريف 

 . وتنعدم السيطرة عليهم وهنا تنعدم القيادة وروح العمل، وذلك يجعل المدرسة في حالة من الفوضى والتسيب

قراطى هو أنسب األنماط رسية نجد ان النمط الديمُ ومن خالل العرض السابق ألنماط اإلدارة المد

أنه يوفر فرصة إلطالق قدرات العاملين بالمدرسة ويظهر مواهبهم واستعداداتهم، حيث يسير  رية حيثاإلدا

قراطى فى اإلدارة المدرسية بعد الهتمام  نحو العمل بالنمط الديمالعمل بوجود أو فى غياب المدير، وقد ذاد ا

ى المدارس، وإظهار البحوث فى مجال قراطية وتطبيق هذه الفلسفة فى العمل فة التربوية الديمانتشار الفلسف

علم النفس االجتماعى أن الناس يعملون سويًا بطريقة أفضل حين يشتركون فى وضع األهداف ووضع طرق 

 وأساليب العمل، ويكون األفراد أكثر سعادة وإنتاًجا حين يعملون فى ظل قيادة تعاونية تنبع من العمل الجماعى

 .داخل المؤسسة وفى ظل وجود عالقات إنسانية طيبة

 : األسس النظرية لسياسة الضبط المدرسى:ثانيًا

 التعريف، األهمية، األهداف. يتناول البحث سياسة الضبط المدرسى من حيث

 سياسة الضبط المدرسى: مفهوم (1)

مفهوم سياسة الضبط المدرسى يتكون من شقين هما: مفهوم سياسة ومفهوم الضبط المدرسى، فكل من  إن

المفهومين يلقى بظالله على مفهوم سياسة الضبط المدرسى لما لهما من أساس فى بنية هذا المفهوم وعلية 

 كالتالى: سيعرض البحث المفهومين وذلك للوصول للمفهوم المطلوب

لمجال معين يحدد  ، وقد تستخدم مضافةلتعني السياسة العامة للدولة قد تستخدم مفردة إن كلمة السياسة

قتصادية، والدفاعية، مروراً بالسياسات المرتبطة بكل جانب منها. السياسة االجتماعية، واال نوعها  كأن نقول

ية كسياسة الضبط وما يرتبط بها من سياسات فرع Educational Policyونخص بالذكر السياسة التعليميه 

المدرسى، فهى جزء ومجال من مجاالت السياسة اإلجتماعية، التى تشتق أهدافها وأغراضها من السياسة 

عن أغراض ذات طبيعة فلسفية وثقافية تعكس مطالب المجتمع ومن الفكر السياسى العام  وتعبر  العامه للدولة،

، والتى ترتبط بنوعية الحياة وظروف المعيشة فى ةنموية والتربوية العامة والمحددوأغراضه السياسية الت

المجتمع ككل. ويجب أن تتسق أهدافها مع األهداف العامة الشاملة التى توجه قطاعات العمل واإلنتاج المختلفة. 

، وعلى هذا فإنها تمتلك نفس من كلإذاً فعالقة  سياسة الضبط المدرسى  بالسياسة العامة عالقة بعا 

المميزه  للسياسة العامة، وتشترك معها فى بعا جوانب مفهومها العام ولكن باستثناء الخصائص والسمات 

سيعرض البحث مفهوم   االتجاهات واألهداف السلبية التى ينسبها البعا للسياسة العامة، وبناء على ذلك

 السياسة التعليمية كما يلى:
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 Educational policy:مفهوم السياسة التعليمية (أ )

أهدافه العليا التى تترجم إلى فلسفة مجتمعية ثم إلى سياسة عامة توجه الدولة وتحدد لكل مجتمع 

 مالمحها وتضع لها أطر األنظمة المجتمعية المختلفة من صحة وتعليم وأمن وغيرها.

والتعليم إهتمام مجتمعى يرتبط بسياسة الدولة، ولما كان لكل ميدان من ميادين العمل فى أى مجتمع 

فالسياسة  التعليم ومؤسساته لها سياساتها الضرورية والمهمة إلدارة شئون التعليم فى شتى جوانبه. سياسته، فإن

التعليمية هى جزء من السياسة العامة للدولة، والتى تعبر عن األهداف العامة لها إال أنها محددة فى جانب 

يها لذلك يطلق على السياسة المرتبطة مجتمعى معين وهو التعليم، فتنسب السياسة إلى المؤسسات التى تنتمى إل

 بمؤسسات التعليم مفهوم السياسة التعليمية .

وتعرف السياسة التعليمية بأنها: القوانين والعمليات التى تضعها المؤسسات التعليمية لتحقيق األهداف 

التعليمية
(30)

. 

وكذلك هى  مجموعة من القوانين والقواعد التى تحكم تشغيل النظم التعليمية
(31)

. 

ويعرفها سعيد إسماعيل على  بأنها بمثابة األحكام التى تعبر عن الجهود التنظيمية التى ينبغى أن تبذل 

يستهدفها المجتمع فى مرحلة من مراحل تطوره لتحقيق أغراض أو توقعات أو تطلعات
(32)

. 

وهى بمثابة الخط العام الذى ينشده العمل التربوى كله
(33)

. 

بأنها: مجموعة من األهداف واإلتجاهات والمبادئ المنسجمة والمنسقة، والتى ينبغى ويمكن تعريفها 

أن ترتكز على مجموعة من المنطلقات الروحية، والفلسفية، واإلجتماعية، واإلقتصادية، والتربوية فى شمول 

وتكامل بحيث يمكن من خاللها وما تتضمنه من إجراءات ووسائل أن تحقق أهدافها
(34)

. 

   الضبط:مفهوم  (ب )

يعد مفهوم الضبط مفهوًما ليس من السهل الوقوف عليه وتحديده وذلك لطبيعة موضوع الضبط ذاته ونطاق 

مجاالته، فهو على سبيل المثال يعد مجاالً مشتركاً فى العديد من فروع علم االجتماع مثل علم االجتماع 

فات كثيرة وفقًا لمجال استخدامه، كالضبط الجنائي والقانونى واإلعالمى ودراسات الثقافة، وله أيًضا تصني

اإلدارى، والضبط االقتصادى، والضبط القضائى  فيختلف مفهومه من مجال لمجال فى ذلك، فالضبط منذ 

القدم من أهم أسس استقرار الحياة االجتماعيه ومرتبطا بتواجد المجتمعات، فكل مجتمع له تنظيمه الخاص 

 هداً للحفاظ عليه. به وتراثه االجتماعى الذى يعمل جا

العمليات والوسائل التى يتم اللجوء اليها للتحكم فى حاالت االنحراف عن المعايير "الضبط هو ف    

الموضوعه والمعترف بها، وإن كل مايُعتبر وسيلة من وسائل تنظيم السلوك يُعتبر فى الوقت ذاته أداه من 

"أدوات الضبط
(35)

. 
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طاق " بأنه مصطلح يستخدم على ن"جوردن مارشال ""Jordan Marshall ويعرفه عالم االجتماع 

التى ينتظم بها سلوك األفراد والجماعات، حيث ان كل  واسع فى علم االجتماع ليشير إلى العمليات االجتماعية

ذه المعايير المجتمعات لديها معايير وقواعد لضبط السلوك فإن كل مجتمع تكون لديه آليات لتأكيد االمتثال له

و االنحراف عنهالتعامل مع الخروج أوا
(36)

لغة المجتمع وتطوره ففى وعليه فمصطلح الضبط يختلف وفقا ل، 

أو التسلط، وفى اللغات األوروبية األخرى كالفرنسية يعنى اإلشراف  اللغه اإلنجليزية يعنى النفوذ أو القوة

 والمراقبة والتقصى والمتابعة.

السلوك والمعايير والقيم  عد على امتثال الناس لقواعد وأنماطيسا وبوجه عام يمكن القول بأن كل ما

ليات فى المجتمع يدخل فى موضوع الضبط االجتماعى. فالضبط االجتماعى هو مجموعة من اآل السائدة

م واإلتباع التام لتزالى االللوصول إى مجتمع ما، سعياً التى تتولى األفراد ف واألسس والسياسات المجتمعية

اجتماعية معينة، ويقصد من هذه القواعد التنظيم الداخلى والخارجى الذي  الحاكمة للمجتمع أو لفئةللقواعد 

لتنسيق عالقات أفرادها وهيئاتها المختلفة  تشريعات التى اتفقت عليها الجماعةيتكون من األحكام وال
(37)

. 

  :وسائل تحقيق الضبط 

،أو تحدث من فرد  أو فرد وجماعة سبق فالضبط عملية تحدث بين جماعة وجماعة وتأسيساً على ما   

، كما يكون أساليب الضبط للمعايير االجتماعيةالتى تمارس عليها  جماعة حتى تمتثل أو تخضع الجماعة على

ا عن ودرجة اقتناع داخلى، واليمكن دراسة الضبط بعيد يوقع عليهم الضبط ردود فعل سلوكيةلألفراد التى 

الوسائل التى تستخدم فى فرضه وتحقيقه، حيث ان لوسائل تحقيق الضبط عدة تصنيفات منها
(38)

: 

   فالوسائل المباشرة تتمثل فى مايحدث غير مباشرةووسائل  مباشرةهناك من يصنفها إلى وسائل :

تصال فى الجماعات الصغيره كاألسرة والمدرسة حيث أن العالقة فيها تكون بنحو مباشر اى اال

أما الوسائل الغير مباشرة تحدث داخل الجماعات الكبيره ال تربطها عالقات  ،يحدث وجه لوجه

 الجوار أو الصداقة، ويكون االتصال فيها بطرق غير مباشرة.

   حيث أن األيدولوجية تهدف أيدولوجيةووسائل  صريحة علنيةوهناك من يصنفها إلى وسائل :

رفضوا التحرك الجتماعى واأليدولوجيا السائدة وييقبلوا النظام اللتأثير فى شعور المواطنين حتى 

 نحو األيدولوجيا المنافسة.

   قاسيه كالعقاب البدنى وماشابه من لينةووسائل ضبط  قاسيةوهناك من يصنفها الى وسائل ضبط :

رف وتوقع عليه العقوبات ان انح د على اتباع انماط السلوك المقررةقسر وقهر، بحيث يُجبر الفر

 واالقناع وتلتزم بها مؤسسات معينةرشاد والتوجيه عنها. ووسائل ضبط لينة مثل النصح والنقاش واإل

 كاإلعالم.

 البحث فى اإلجمال إلى: ويصنفها

 جتماعية من خالل عملية التنشئة االجتماعية المعايير االوفيها تتدخل القيم و: وسائل ضبط غير رسمية

وتلتزم بميكانيزمات  بذلك، ة الرسمية والغير الرسمية المعنيةالتربويالتى تقوم بها كافة المؤسسات 
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ط أو فى اإلقناع والتوجيه والتأثير، وهى تعمل بصورة تلقائية فى حياة األفراد دون ضغ العقالنية

 .إجبار أو إكراه وفرض جزاءات

 اد لوكيات األفرعلى س مجتمع للسيطرةالتى يصوغها كل  : وهى القوانين واألنظمةوسائل ضبط رسمية

وبات الخارجية التى تفرضها وتشمل العق ،والجيش بذلك كأجهزة الشرطة لجهات المختصةوتنفذها ا

وقد تلجأ الحكومات الستخدام ميكانيزمات القوة للسيطرة  ،الدولة لمنع حدوث الفوضى فى المجتمع

 جتماعى .         على السلوكيات الُمخلة بالنظام واألمن اال

ضبط بصورتيهما الرسمية وغير الرسمية تُمارس داخل المدرسة فهى تُعد المؤسسة ووسائل ال

فمن خالل ما تقدم ياُلحظ أن لمسؤلة عن تطابق الفرد مع مجتمه االجتماعية النظامية التربوية الرسمية، ا

ضبط إليها، الضبط المدرسى هو ذاته الضبط االجتماعى ولكن محيط تطبيقه أو مجاله هو المدرسة لذا يُنسب ال

 ولذلك يمكن تعريف الضبط المدرسى كالتالى:

 :الضبط المدرسى مفهوم (ج )

 اءات التى يتم استخدامها بهدف االلتزام بالقوانين واألنظمةيُعرف الضبط المدرسى بأنه "اإلجر

المدرسية"
(39)

أو الُمتعارف عليها فى الوسط المدرسى  ستخدام اآلليات والوسائل الُمعلنة، ويُعرف أيضاً بأنه "ا

لهذا النظام وذلك  سواء بالعقاب أو الثواب مع التالميذ الخارجين عن النظام المدرسى لحملهم على اإلمتثال

ستقرار للمناخ المدرسى وسيادة النظام به"بهدف تحقيق اال
(40)

. 

"اإلجراءات التى تهدف إلى وهناك تعريف آخر يركز على الهدف من الضبط المدرسى ذاته وهو 

عن  تدعيم العملية التربوية وإزالة العقبات التى تُعيق وصولها الى أهدافها، والسيما ما كان منها ناجماً 

نضباط الذاتى، وينعكس سية بحيث يتمثل الطلبه مفاهيم االالمدر صعوبات التكيف لدى بعا الطلبة مع البيئة

المقبولة، وهو من الواجبات  ك اإلجتماعيةاء، واكتسابهم لألنماط السلوذلك على أنماط سلوكهم اإليجابى والبن

التى تقع على جميع أفراد المجتمع المدرسى وباألخص مدير المدرسة ومعلميها
(41)

 . 

 سياسة الضبط المدرسى:  مفهوم (د )

ن تتبنى للدراسة أ وبعد العرض السابق لمفهوم السياسة ومفهوم الضبط المدرسى منفصالن، يمكن

ختيارات المدروسة والضوابط والقواعد "الوسائل والطرق وااللمفهوم التالى لسياسة الضبط المدرسى وهو ا

التى تحددها مؤسسات النظام التعليمى وإداراته بمستوياتها المختلفة، وفقاً لظروف المجتمع وإمكاناته ومعتقداته 

التعليمية، وتنفيذ القوانين التعليمية والمدرسية، وقيمه، والتى تضمن احترام القائمون على السلطات بالمؤسسة 

وتوفير إطار مؤسسى يحكم العالقات بين األفراد ويضبط تفاعالتهم داخل المجتمع المدرسى، وذلك سعياً 

 لتحقيق االستقرار والنظام بالمدرسة"
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 أهمية سياسة الضبط المدرسى: (2)

رتباطاً مباشراً بالعنصر البشرى، والذى إإن أهمية سياسة الضبط المدرسى تكُمن فى أنها مرتبطة   

فهم فسياسة الضبط المدرسى تساعد على توحيد ال .وصانع تقدمهاالتعليمية  يُمثل أهم عناصر المنظومة

تخاذ القرار بسهولة، إذ أنها تُمثل اإلطار الُمحدد للعملية التعليمية بما فيها من والتصرف نحو العمل التربوى وا

 .يعات ضابطة للعمل التربوىين وتشرقرارات وقوان

 أهداف سياسة الضبط المدرسى: (3)

فى  درة المدرسة على المساهمة الفعالةلى دعم قلضبط المدرسى بصفة عامة وأساسية إتهدف سياسة ا

تحقيق األهداف األساسية للسياسة التعليمية، وهى توظيف التعليم فى خدمة المجتمع، وتدعيم قدرة الفرد على 

المعاصرة من ناحية،  فة مستمرة تجعله مسايراً لمعطيات الحياةبية فى تطويره وتنميته بصالمشاركة اإليجا

نسانية من ناحية أخرى مع الحفاظ على عناصره ركة الفعالة فى صناعة الحضارة االوقادراً على المشا

 األساسية .

حيث أن سياسة الضبط المدرسى تسعى لتحقيق مجموعة من األهداف وهى
(42)

: 

ستجابة للمشكالت القائمة فى ، واالستعداد الُمسبق لمواجهة المشكالت التعليمية الطارئة والُمستحدثةاال (أ )

المدرسة، وذلك من خالل طرح بعا الحلول والبدائل التى تُمكن من خلق بيئة مواتية للتعليم أكثر 

لكل مشكلة  ة وسريعةأماناً وأكثر إنتاجية. وهذا اليعنى أن سياسة الضبط المدرسى توفر حلوالً جاهز

اسبة للمواقف والمشكالت بل تُوضع بحيث تسمح بحرية صنع القرارات المن ،تعليمية مدرسية

تجاه أو الخط العام لذى يوجه هذه القرارات لتحقيق اال، وفى نفس الوقت تكون بمثابة اإلطار االمتجددة

 الذى ينشده العمل التربوى ككل .

ن تحسين لك كعائد إلرساء حلول المشكالت التعليمية حيث أتحقيق اإلصالح التعليمى ويأتى ذ (ب )

وترقيتها والعمل على نقل المجتمع المدرسى من صورة الى صورة أفضل  األوضاع المدرسية القائمة

منها هو من األهداف األساسية لصانعى السياسة التعليمية وخاصةً سياسة الضبط المدرسى ومنفذيها 

 مم فيها التجديدات على نطاق واسع.فاإلصالح التعليمى عملية تُع

لى جعل المدرسة بيئة توفير مواقف اجتماعية لتحفيز وتوجيه الطالب لتحقيق األهداف السعى إ (ج )

الذى يُحسن األنشطة الفكرية  والعمل التشاركى، األساسية واألغراض المشتركة من خالل التعاون،

 للطالب. ماعيةواألخالقية واإلجت

ل لجميع األفراد بالمدرسة وتزويدهم بخبرة ودف الى تشجيع السلوك المسؤستراتيجيات تهإيجاد ا (د )

واعطاء التالميذ والعاملين بالمدرسة شعوراً  مدرسية ُمرضية فضالً عن تثبيط السلوك الغير سوى،

 لية من خالل إخبارهم بحقوقهم وواجباتهم.وباألمن والمسؤ

لى الثناء عليهم وبالتالى إلى التصرف بطريقة تؤدى ليات توجه سلوك الطالب إالعمل على إيجاد آ (ه )

ندماج فى المجتمع والذى هو ضرورى لحدوث التكيف واالتُفسر على أنها مؤشرات للحب والقبول 

 المدرسى.
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تخاذ قراراتهم لدى الطالب مم يُعزز قدرتهم فى ا إيجاد إستراتيجيات تعمل على تطوير الوعى الذاتى (و )

 سلوكهم .الخاصة والسيطرة على 

إيجاد آلية للمحاسبية يُمكن عن طريقها قياس األداء فى النظام التعليمى، ويمكن الرجوع إليها عند  (ز )

 الرغبة فى تعديل المسار ومعرفة إلى أى مدى تحققت األهداف الموضوعة.

له تجاه تحقيق  ظمةتوجيه العمل داخل المدرسة وتحديد مسارات واتجاهات القرارات التربوية الُمن (ح )

ألهداف التربوية، حيث أن سياسة الضبط المدرسى تعمل كُمرشد للقرارات وتحدد المجال والموقف ا

الذى سيُتخذ القرار بداخله، ومساعدة المدرسة على وضع التدابير التأديبية المناسبة لبيئتها الخاصة 

 ا.كالفئه العمرية للطالب، ونوع المشاكل التأديبية التى تواجهها، ومستوى نضج طالبه

ولياء األمور تُدعم القرارات الُمتخذة لحماية رسة وأالعمل على إيجاد بيئة عمل تشاركية بين المد (ط )

لى تدريس المسؤوليات االجتماعية والسلوكيات السليمة السعى إحقوق جميع أفراد المجتمع المدرسى و

 عبر المناهج الدراسية ومالئمتها لوظيفتها. 

ضمن ر العمل بالمدرسة وسيره بطريقة تستقراالمدرسى هو ا لسياسة الضبط ويبقى الهدف األهم

سالمة الموظفين والمعلمين والطالب فى ظل وجود استراتيجيات وقرارات فّعاله لمواجهة المشكالت 

والتحديات التعليمية، وذلك لتحقيق  األمن التربوى الذى هو أساساً فى تحقيق األمن القومى، وبالتالى تقدم 

 ه. المجتمع ورفاهيت

 : دور اإلدارة المدرسية فى تحقيق سياسة الضبط المدرسى:ثالثًا

تعتبر اإلدارة المدرسية األداة األساسية لتحقيق سياسة الضبط المدرسى بالمدرسة، فاإلدارة 

المدرسية المعاصرة هى القائمة على تحقيق رسالة المدرسة من خالل صلتها المباشرة بالمعلمين 

بحرية أكبر فى التصرف والقيام باألدوار المنوطة بها واتخاذ القرارات الخاصة والمتعلمين؛ فهى تتمتع 

 بها مما يجعلها أهم وحدة إدارية فى حلقة اإلدارة التربوية، ومن أهم تلك األدوار ما يلى:

 أدوار ومسئوليات مجلس إدارة المدرسة:  -1

فى بعا األحيان ممثاِلً ممن لهم وقد يضم  ،ير المدرسة ووكالء وناظر المدرسةمد ويتشكل من     

لكل ، وتُعقد فى جو من الحرية والصراحة وبصورة ُمنظَمة، ويكون لتعليم، ويتم عقد إجتماعات دوريةصلة با

َمحضر تُسجل فيه المناقشات والقرارات التى يتوصل إليها المجلس، ويمكن الرجوع إجتماع جدول أعمال و

 تخذت من قبل.إليها لمتابعة تنفيذ القرارات التى أُ 

ما يلىنضباط المدرسى كما أوضحتها الئحة اال أدواره ومسؤولياته ومن أهم    
(43)

: 

رسم السياسة العامة للمدرسة فيما يتعلق بإدارتها وتنظيمها واإلشراف عليها وتوجيهها وتوزيع العمل  (أ 

 واألدوار واألنشطه المختلفة داخل المدرسة.

ستثمار قدراتهم ويُشجعهم على ب  والمعلمين على نحو يتيح لهم اللطالتوفير المناخ المدرسى المناسب  (ب 

 اإلبداع.

متابعة مشكالت المعلمين والعمل على معالجتها بما يراعى ظروفهم ويُشعرهم بالطمأنينة واالستقرار  (ج 

 الوظيفى.
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الفات عداد سجل حصر المخدرسى بما فيها من حقوق وواجبات واالعمل على تطبيق الئحة اإلنضباط الم (د 

 الشائعة واألساليب العالجية والوقائية لها.

رفع وعى المعلمين على كيفية استخدام أساليب التهذيب اإليجابى داخل الفصول بدالً من العقاب البدنى أو  (ه 

 النفسى.

ضطرابات منظومة التعليمية ممن يُثيرون االستبعاد أى أشخاص من خارج التخاذ اإلجراءات الالزمة الا (و 

العمل أو يتعدون على ممتلكات الغير أو المبانى التعليمية أو األشخاص اللذين يحضرون  أو يُعرقلون

 للمدرسة بهدف ال يتفق مع الوظيفة الطبيعية للمدرسة.

 نضباط للطلبة المخالفين، و التقارير الدورية الالزمة ورفعها إلى اإلدارة التعليمية.عتماد سجالت االا (ز 

الطالب طبقاً  ساعة بالعقوبات التاديبية الموقعة على 48مكتوب خالل إبالغ ولى أمر الطالب بتقرير  (ح 

 أسبابها مع بيان حقه فى التظلم من العقوبة.لالئحة االنضباط و

السماح بدخول أولياء األمور إلى المدرسة لمتابعة أبنائهم فى المواعيد التى يتم تحديدها من قبل إدارة  (ط 

ألماكن التى تحددها المدرسة، و يُحظر السماح ألولياء األمور المدرسة، بشريطة أن تتم المقابلة فى ا

 بالتجول داخل الحجرات الدراسية إال ألسباب محددة وبإتفاق ُمسبق.

 إخطار أولياء األمور فى أسرع وقت ممكن حالة تعرض الطالب ألية أضرار أثناء تواجده بالمدرسة.  (ي 

رة المدرسة فى اإلرتقاء بمستوى المدرسة ويتضح من ذلك األهمية البالغة لدور مجلس إدا     

والحفاظ على النظام وااللتزام بها، وعند تقاعس المجلس عن القيام بدوره يؤدى بذلك إلى نتيجة عكسية على 

بمن لهم صلة بها، فالمجلس بمثاية ط مهامه بمهام كل فرد بالمدرسة والمدرسة والعاملين بها جميعاً، إلرتبا

  م ويوجه ويضع السياسات ويتخذ القرارات ويتابع تنفيذها.     الحكومة بالمدرسة، ينظ

 

 أدوار ومسؤوليات مدير المدرسة: -2

يُمثل مدير المدرسة قمة الهرم اإلدارى وُممثل الوزارة، والقائد التربوى فى مدرسته، تقع عليه       

التكاملية التى تتداخل فيما بينها وال مهام ومسؤوليات إعداد جيل المستقبل، حيث يقوم بمجموعة من األدوار 

يمكن فصلها مستنداً إلى المعايير القومية، ومسترشداً بمبادئ الالمركزية، واإلصالح المتمركز حول المدرسة، 

ويمكن توضيح بعا أدواره كالتالى
(44)

: 

 :الدور القيادى (أ )

 :خالل قدرته على  القائد التربوى الذى لدية القدرة على التأثير فى اآلخرين منالمدير هو 

  إرساء مبادئ العمل الجماعى، وترسيخ روح الفريق والعمل التعاونى، وترسيخ أسس التعاون بين

إدارة المدرسة ومجلس اآلباء واألمناء والمعلمين ويتعاون مع المجلس فى وضع الالئحة الداخلية 

 للمدرسة، ويشركه فى متابعتها ويُيسر له سير العملية التعليمية.

 على تكامل الجهود داخل المدرسة كافةً، تحقيقاً لإلصالح المتمركز حول المدرسة من خالل  يعمل

 الفرق المختلفة.

 عتماد األساليب الحديثة فى صناعة القرار المدرسى، ودعم التواصل وخلق قنواته داخل وخارج ا

 المدرسة.
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 ستخدام التكنولوجيا فى نواحى التعليم واإلدارة.حفز ا 

 :افىالدور اإلشر  (ب )

 حيث يقوم مدير المدرسة باإلشراف المباشر على المهام التالية:

  إعداد الخطة الدراسية وتوزيع االختصاصات على العاملين واإلشراف عليهم واعتماد لجنة وضع

 .الجداول واإلشراف عليها

 .متابعة أمن وسالمة المدرسة 

 .إعداد موازنة الفصول والمتعلمين 

 المنتجة إلشراف على أعمال المدرسةا. 

 .الشئون المالية والمخزنية 

  إدارة المواصالت المدرسية وتسليم الكتب، وإعالن مواعيد اإلمتحانات الشهرية والفترية و سير

 أعمال اإلمتحانات حتى إعالن النتيجة.

 الدور اإلدارى:  (ج )

 اإلدارية التالية:هذا الدور يتعلق بالجوانب التنفيذية التنظيمية فهو كرئيس إدارى يتولى تنفيذ المهام 

ستراتيجيات وأساليب تعليمية ية بالمدرسة والتأكد من إستخدام ااإلشراف على العملية التعليم -1

 حديثة بالتنسيق مع التوجيه التربوى وذلك من خالل: 

 .خلق بيئة آمنة تدعم التحسين المستمر لآلداء واإلبتكار وتجتذب المتعلمين وأولياء األمور 

 منهج الحقوقى فى التعليم، ودمج الفئات المختلفة فى التعليم )ذوى إحتياجات خاصة، االعتماد على ال

 ومتميزين( والعمل على الحد من التسرب الدراسى .

 .تحديد أفضل الممارسات التربوية ونشر األفكار المتعلقة بها إعتماداً على نتائج البحوث اإلجرائية 

 ضمان معايير الجودة واالعتماد حيث: -2

د عملية وضع رؤية ورسالة المدرسة بالمشاركة مع مشرف المدرسة، ومجلس األمناء واآلباء يقو

لمعايير الهيئة  والمعلمين ووحدات التدريب والجودة، من أجل تأهيل المدرسة لإلعتماد التربوى طبقاً 

 التالى:القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد ولتحقيق ذلك يقوم ب

o التحسين المدرسى، بما يعكس أهداف وتوجهات الخطة اإلستراتيجية العامة  قيادة عملية وضع خطة

 للوزارة وذلك بمشاركة األطراف المعنية وتوفير مايلزم من موارد بشرية ومادية ومتابعة تنفيذها.

o لتأكد من مراعاة األهداف الموضوعة للوائح والقوانين والتوجيهات التربوية الحديثة. 

 ية للمدرسة:المشاركة المجتمع -3 

 يقوم بترسيخ أسس التعاون والشراكة بين المدرسة والمجتمع من خالل:

 .تشجيع المعلمين وأولياء األمور على المشاركة فى أعمال مجلس األمناء واألباء والمعلمين 

  وضع ُسبل للتواصل مع المجتمع تحقق فهماً أعمق لدور المدرسة ومستوى أدائها، بما يشجع أفراد

 ى المشاركة فى شئون المدرسة وتوجيه أوجه الدعم المختلفة لها.المجتمع عل
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  وضع الُمحفزات لمشاركة المجتمع فى عملية وضع وتنفيذ خطط المدرسة للتحسين مع حفز

 المبادرات التطوعية التى تُسهم فى جهود اإلصالح فى المدرسة.

  ًفى تطوره لتنمية المجتمع المحيط والمساهمة العمل على جعل المدرسة مركزا. 

 

 الدور التخطيطى: )د(

وهى جميع أعمال مدير المدرسة والخطط اليومية واألسبوعية والفصلية لتحليل الوضع 

الحالى للمدرسة فى حدود الموارد المتاحة، وفى مواجهة التحديات ووضع البدائل المناسبة التى يمكن 

 بها مواجهة التحديات.

 

 

 الدور التقويمى: )ه(

المدرسة للعمل بالمدرسة بكافة جوانبه بداية من األهداف التربوية الموضوعة  وهو تقويم مدير

مروراً بأساليب التدريس والتقويم للمعلمين، وانتهاًء بمراجعة عناصر العملية التعليمية المختلفة )المبنى 

 مجالس مدرسية(. –أنشطة  –مناهج  –وسائل تعليمية  –تجهيزات  -المدرسى

المدرسة عدة سجالت إدارية لمساعدته فى تنظيم عمله ومتابعة النظام بالمدرسة ويستخدم مدير 

منها
(45)

: 

 .سجل لجنة النظام والمراقبة 

 .القوانين واللوائح 

 الخريطة المكانية للمدرسة .الخطة والجدول المدرسى والخريطة الزمنية للعام الدراسى و 

 .أسماء العاملين وبياناتهم 

  الوافدين(. –المستجدين  –المحولين من وإلى المدرسة  –وبياناتهم )المقيدين أسماء المتعلمين 

 .أسماء الموجهين وبياناتهم 

 أسماء رواد الفصول وبياناتهم وجماعات األنشطة  -قوائم المستويات -قوائم الفصول )قوائم األسماء

 وبياناتهم(.

 .سجل نتائج اإلمتحانات وأسماء الراسبين والدور الثانى 

 بالرسوم المدرسية واالعفاءات وكشف بالديون المستحقة. بيان 

 مجلس اآلباء ومجلس اإلدارة وبياناتهم . سجل باسماءأعضاء 

 . مواعيد الحصص اليومية ومواعيد االجتماعات للمعلمين وأولياء األمور 

 . جداول اإلشراف اليومى وجداول اإلذاعة المدرسية 

 ات والعهدسجل اإلنجازات والمسابقات وسجل التجهيز. 

 .بيان بأسماء المقررات المدرسية 



 2019لسنة                   14الجزء             20مجلة البحث العلمي في التربية               العدد 
 

 

- 56 - 

: المقترحات اإلجرائية لتفعيل دور إدارة المدرسة فى تحقيق سياسة الضبط المدرسى رابًعا

 بمدارس الحلقة الثانية من التعليم األساسى بمصر:

توفير المقومات األساسية التى تساعد اإلدارة المدرسية على القيام بدورها وتحقيق رؤيتها  (1

ورسالتها من امكانات وموارد بشرية ومادية والبنية التحتية الالزمة )المبنى المدرسى المالئم 

للمرحلة العمرية للطالب(، وتجهيزاته وما يتضمنه من أجهزة وأدوات تكنولوجية حديثة الالزمة 

 لتحقيق الجودة فى العملية اإلدارية.

الفكر اإلدارى المدرسى واالنتقال به من  تشجيع الممارسات الديمقراطية داخل المدرسة وتطوير (2

 .األوتوقراطية والتسلطية إلى المشاركة والتعاون

تطوير البرامج اإلدارية واألنشطة والخدمات المدرسية بما يتفق مع متطلبات تحقيق سياسة  (3

 الضبط المدرسى دوريًا.

المدرسة وفى لجان األخذ بالمبدأ التشاركى وخاصة للمعلمين والطلبة فى اتخاذ القرار داخل  (4

 التأثير على القرار خارج المدرسة.

عقد ندوات واجتماعات دورية من قبل اإلدارة المدرسية للعاملين والطالب داخل المدرسة  (5

 لتعريفهم بالحقوق والواجبات والمسؤوليات المطلوبة منهم والتأكيد على التزامهم بها.

ستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وتوظيفها عقد دورات تدريبية دائمة للمديرين لتمكينهم من ا (6

 فى العملية اإلدارية بالمدرسة.

للمدرسة، ونعزيز التعاون بين المدرسة وأولياء األمور والمنظمات المشاركة المجتمعية  تفعيل (7

 المجتمعية المختلفة.

ونفسيًا، الهدف األهم جعل بناء شخصية المتعلم ونموه المتكامل عقليًا وخلقيًا واجتماعيًا وثقافيًا  (8

الذين  واألول لإلدارة المدرسية واألسرة مًعا، ويمكن تفعيل ذلك بعمل صفوف خاصة باآلباء

محاضرات وندوات تنقصهم الخبرة والدراية فى التعامل مع أبنائهم ويتحقق ذلك من خالل عقد 

عامل مع األبناء وإكسابهم مهارات األبوة النافعة والمؤثرة ومهارات التولقاءات مع مختصين 

 خاصة فى فترة المراهقة التى تمتاز بها المرحلة اإلعدادية.

 يلى: تفعيل دور لجنة الطاعة وحفظ النظام بالمدرسة على أن يكون من وظائفها ما (9

  ووضع قواعد للسلوك والنظام بالمدرسة.  كيفية االلتزام بالقواعد المدرسيةلإرشاد الطالب 

  داخل المدرسة وإعالنها.وضع قواعد لإلشراف والتحرك 

 .وضع دستور عام خاص بالمدرسة ودستور خاص بكل صف ويتم إعالنهم 

  وضع الئحة عقوبات للمخالفات التى يرتكبها الطالب متفق عليها مع األهل والطالب  

 واإلدارة هذا بخالف العقوبات التى تنص عليها الئحة االنضباط المدرسى الوزارية.
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Abstract  

Egyptian society, like other societies, influenced by the rapid and steady change in all areas of 

life, has been presented to it many challenges in all aspects of the political, economic and social 

society, as well as the revolutions that formed the civilization of the third wave and the social 

developments it has added to Egyptian society, and it is natural that these changes have 

implications for educational systems as social subsystems within the framework of the 

comprehensive community system, and it imposes on them the need to review their educational 

policies as the main guide of the educational process, and sub-policies Related to educational 

policy such as school control policy, to know the efficiency of its structure and the extent of its 

expression of the realities of the times, and its ability to face the negative phenomena resulting 

from those changes imposed on society, so that education can absorb these changes and 

contribute to the making of the future And the completion of the civilized shift that egyptian 

society hopes for. 

Since the school is a place that reflects the conditions of society in a real and clearly defined way 

with all its challenges, it faces the challenges and changes facing society in general and the 

educational system in particular, and addresses it by satisfying the educational needs of learners, 

and enabling students to understand and understand what is going on. They have the challenges 

of providing them with knowledge, education and belonging that enable them to experience the 

new world reality. The refore, the research begins in an effort to address the role of the school 

administration in achieving the policy of school control in the schools of basic education in Egypt 

in an analytical way in order to achieve the desired educational objectives. 

Keywords: Role- School Administration - School Control - School Control Policy - 

Educational Policy - Role of School Administration. 


