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  مشـكالت المدرسـة الثانوية فى الكويت فى ظل ندرة الموارد
 الطبيعية وظهور التلوث البيئى  

 ساليب اإلدارية الحدبثةستخدام بعض األاب
                    .[23] 

 مساعد مطمق سند غنيمان المطيرى
 الكويت  ،وزارة التربية والتعميم العالى

 
 مستخلصال

عمى التموث التعرف عمى الموارد الطبيعية وندرتيا وكذلك التعريف  الدراسة إلى: هذه تهدف
باإلضافة إلى حل مشـكمة  دارية الحديثة،والتعرف عمى األساليب اإلالبيئى فى الكويت، 

المدرسـة الثانوية فى الكويت فى ظل ندرة الموارد الطبيعية وظيور التموث البيئى بإستخدام 
 . بعض األساليب اإلدارية الحدبثة

وقد تم استخدام االستبانة كأداة لمدراسة حيث تيدف عممية توجيو االستبانة الستطالع 
فى مواجية المشكالت البيئية باستحدام  ء افراد ادارة المدرسية عن قدرة االدارة المدرسيةارا

المديرين والمديرات من المجتمع  045وقد تكونت عينة الدراسة من  اساليب ادارية حديثة.
موزعة عمى مدارس الحكومة بدولة الكويت خالل العام الدراسى من المدارس  صمىاأل

لمعينة  ( استبيانات غير مكتممة بحيث أصبح العدد النيائى5وقد تم رفض ) 7106/7107
وقد تم اختيار العينة اختيارًا عشوائيًا باتبـاع طريقـة العشوائية  المديرين والمديرات. 041

 الطبقية. 
 أحداث دراسة وىو يتناول التحميمي الوصفي المنيج الحالية الدراسة اتبعت :ةالدراس منهج

 في الباحث تدخل ىي، دون كما والقياس لمدراسة متاحة موجودة وظواىر وممارسات قائمة
 وذلك ىذا المنياج استخدام تم ويحمميا وقد فيصفيا معيا يتفاعل الباحث أن مجرياتيا ويستطيع

 التى تواجو اإلدارة المدرسية بالكويت.بوصف المشكالت البيئية 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين محاور المشكالت البيئية  التى تواجو  :الدراسة نتائج

ساليب اإلدارية لحل المشكمة المدرسة الثانوية، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األ
ساليب فضل ىذه األأن أو التموث البيئى. و الطبيعية  البيئية المتمثمة فى دراستنا فى ندرة الموارد

ىى إدارة الجودة الشاممة، يمييا اليندسة اإلدارية وذلك لمواجية المشاكل البيئية المتمثمة فى 
ندرة الموارد الطبيعية وخاصة صيانة المياه ، والتموث البيئى الذى تشيده الكويت فى ظل 

 الوضع الحالى.
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 وكانت أهم توصيات الدراسة:
 الجودة الشاممة إدارة بتطبيق خاصة فمسفة صياغة عمي العامة الثانوية المدرسة تعملأن  -0

 الطبيعية و التموث البيئى. ندرة المواردلمواجية 
 .لتحقيقيا المدرسة تسعي المدي بعيدة وأىداف محددة مستقبمية رؤية وضع -7
المدرسية  اإلدارة في العاممين وجميع اإلدارية القيادات بين والتعاون اإلتصال تطوير -3

 .والعاممين فى مجال  حماية البيئة
فى مجال البيئة والمحافظة عمى الموارد  تطوير اإلدارة سموكيًا بدعم العمل الجماعي -4

 الطبيعية.
ميارات مدير و  نجاح الجودة الشاممة في المدرسة يتطمب التزام مدير المدرسة أوال بالجودة -5

عمى المعمومات  الحصول -ثقة والصراحة ) تنمية الثقة في الغيربناء الىى  الجودة الشاممة
عمى الحقائق.  من العاممين..الخ يوضح بناء المزاممة وروح الفريق. يبني قراراتو بناء

 (.يوضح تعزيز اإلنجازات بالتقدير والمكافآت. التحسين المستمر لألداء
التربوية بحاجة إلى دعم  ت الجودةأن تطبيق أدواان تطبيق نظام الجودة الشاممة يستمزم  -6

التربوية بوضوح ، واالىتمام بتحسين  الدولة ، وزيادة التمويل ، تحديد األوليات والسياسات
 .نوع التدريب

ساليب المدرسـة الثانوية فى الكويت، الموارد الطبيعية، التموث البيئى، األ كممات مفتاحية:
 اإلدارية الحديثة.

 
 المقدمة

لعل من بين أخطر المشكالت التي تواجو الجنس البشري ىي تمك المشكالت التي 
صنعيا البشر بأيدييم وبتدميرىم العمدي لبيئتيم واستنزاف مواردىا، وتمويثيا بمختمف أنواع 
التموث اليوائي والمائي وتموث التربة، والتسبب في التغييرات المناخية الخطيرة وتبعاتيا ذات 

 مة عمى كوكب األرض والجنس البشري ككل. العواقب الوخي
اليوم لمزيد من اإلرىاق واالستنزاف، مما أدى إلى ظيور  وفي ىذا السياق، تتعرض البيئة

مشكالت عديدة أخذت تيدد سالمة الحياة البشرية، وتعد مشكمة التموث في مقدمة المشاكل 
ة إلى مشكالت أخرى ذات البيئية لما ليا من آثار صحية واجتماعية واقتصادية، باإلضاف

عبد )عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالبيئة كمشكمة الغذاء، والمشكمة السكانية، ومشكمة البطالة 
 (.44: 7114، الحكيم ياسين حجازي
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فقد كان ىناك قدر ولما كانت ىذه المشكالت ىي مشكالت ذات منشأ إنساني باألساس، 
ربية البيئية واالدارة البيئية وأىدافيا المنشودة باعتبارىا كبير من االىتمام في العقود األخيرة بالت

تركز عمى تغيير السموك اإلنساني، والتي في القمب منيا تنمية الوعي البيئي لدى الطالب بما 
يتضمنو من إكساب الطالب المعمومات ومعارف بشأن البيئة ومشكالت التموث والتغير 

نساني الحاسم في ىذه المشكالت، وتنمية اتجاىات المناخي واإلحتباس الحراري، والدور اإل
 وسموكيات إيجابية يتخذىا الطالب نحو البيئية استنادًا إلى المعرفة المكتسبة. 

 مشكالت اإلدارة المدرسية المتعمقة بالبيئة فى الكويت فى اآلتى: وتتمثل
جال البيئة فى قصور إدارة المدرسة الثانوية العامة فى الكويت عن تحقيق اى تقدم فى م -

 ظل األساليب اإلدارية التقميدية.
تعانى إدارة المدرسة الثانوية العامة فى الكويت من ضعف المشاركة عمى مستوى الطالب  -

 وأولياء األمور فى صنع واتخاذ القرار.
ان االدارة المدرسية لدييا مشكالت تتعمق بالتدريب تجاه البيئة )ندرة موارد الطبيعية، والتموث  -

 <البيئى(
 وتحوالت تغيرات إلى أدت التي اليائمة والتكنولوجية العممية الثورة عصر اآلن األمم تعيش -

 .وغيرىا وتعميمية وسياسية واقتصادية اجتماعية كانت سواء الحياة ميادين شتى في كبرى
 عامة، بصفة التعميم إدارة عمى واألدوار المتطمبات من العديد التغيرات ىذه وتفرض

 الحادي القرن متطمبات مواجية تستطيع حتى خاصة بصفة العامة الثانوية المدرسة وٕادارة
 .والعشرين
 العامة، الثانوية المدرسة إدارة في المعاصرة اإلدارية األساليب لدراسة حاجة في فنحن لذا
 .العامة الثانوية المدرسة إدارة منيا تعاني التي المشكالت عالج في منيا االستفادة ومحاولة

 مثل: المعاصرة اإلدارية األساليب من العديد ويوجد
 .الشاممة الجودة إدارة - 0
 اإلدارية(. )اليندسة اإلدارة بنية ىندسة إعادة - 7
 .بالمشاركة اإلدارة - 3
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 .اإلدارية التكنولوجيا - 4
 .الموقفية اإلدارة - 5
 .بالنظم اإلدارة - 6
 .االستراتيجية اإلدارة - 7
 االنتقالية. اإلدارة - 8
 (.75: 7111 ،  احمد إبراىيم  لمسوق )احمد المتوجية اإلدارة - 9

 أن يمكن والتى ، الشاممة الجودة إدارة أسموب دراسة عمى الحالية الدراسة تقتصر وسوف
ظل ندرة الموارد الطبيعية وظيور التموث  في العامة الثانوية إدارة المدرسة تطوير في تسيم

  البيئى.
 

 مشكلة الدراسة
تعددت الدراسات التى توضح الى حاجة المدرسة الى طرق ادارية جديدة فى ظل عجز 
الطرق التقميدية لمواجية مشكالت المدرسة ومنيا دراسة عمون يحي االستطالعية عام 

 إدارة مقارنة بين اإلدارة التقميدية المطبقة في المرحمة الثانوية وبين أسموب" بعنوان0997
المطبقة في المرحمة الثانوية أسفرت نتائج ىذه الدراسة عن وجود نواحي إيجابية  الشاممة الجودة

الشاممة لمياميا في  الجودة وأخرى سمبية في أداء كمتا اإلدارتين االدارة التقميدية و إدارة
ليات المجاالت اإلدارية والتربوية واالجتماعية فاقت اإلدارة التقميدية في تنفيذ األعمال والمسؤو 

 التي تتضمنيا المجاالت موضع الدراسة.
ى جودة المورد ومع ظيور المشكمة البيئية المتمثمة فى التموث ، الذى بدوره اثر ف 

، كان والبد ان تواجو اإلدارة المدرسية ذلك بطرق إدارية حديثة ، حيث لم الطبيعى عمى ندرتو
سية من مستجدات، ومن خالل ىذا تعد الطرق التقميدية تصمح لما استجد عمى البيئية المدر 

البحث يحاول الباحث جاىدا وبدئب ايجاد األسموب اإلدارى الحديث المالئم لحل مشكالت ندرة 
الموارد الطبيعية والتموث البيئى فى المدرسة الثانوية بالكويت وفى ظل ظروف المجتمع 
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ويت فى الصناعة و ممارسات الكويتى ذو الموارد النادرة والتاوث المتفاقم نتيجة توسع دولة الك
 االنسان.

 

 تساؤالت الدراسة
 ما مشكالت المدرسة الثانوية المتعمقة بالبيئة فى الكويت؟ -
 كيف تواجو المدرسة الثانوية ندرة الموارد الطبيعية مع التركيز عمى عنصر المياه؟ -
 كيف تواجو المدرسة الثانوية التموث البيئى؟ -
 الناجح المناسب لمواجية ىذه المشاكل؟ماىو األسموب اإلدارى  -

 

 الدراسةأهداف  
 التعرف عمى األساليب اإلدارية الحديثة.  -0
حل مشـكمة المدرسـة الثانوية فى الكويت فى ظل ندرة الموارد الطبيعية وظيور التموث  -7

 البيئى باستخدام بعض األساليب اإلدارية الحدبثة.
 

 فرضيات الدراسة
بين  α = 0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ال  ول:الفرض ال 

التموث استنا فى ندرة المواردالطبيعية و ساليب اإلدارةة لحل المشكمة البيئية المتمثمة فى در األ
 البيئى.

بين محاور  α = 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) الفرض الثانى:
 .المدرسية الثانويةا التى تواجيالمشكالت البيئية 

 

 الدراسةهمية  أ
 ظيرت أىمية الدراسة فيما يأتي:

 قمة الدراسات التي أجريت حول المشكالت البيئة التي تواحييا المدرسية الثانوية  بالكويت. -0
 يتوقع من خالل نتائج ىذه الدراسة إفادة العاممين في مدارس التربية والتعمـيم. -7



 مجمة العموم البيئية
 جامعة عين شمس –معيد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 262 7107 ديسمبر، الثالث، الجزء االربعونالمجمد 

األساليب اإلدارية الحديثة تساىم في تحديد دور متغيرات مثل محور أن الدراسة الحالية  -3
ومحور التموث البيئى والتى من خالليا نحدد المشكالت البيئية التى تواجو المدرسة 

 الثانوية.
 

 حدود الدراسة
يقتصر تطبيق ىذه الدراسة عمى عينة من المديرين والمديرات  حدود المكانية والبشرية:

 الثانوية بدولة الكويت.بالمرحمة 
 .7106/7107تطبيق البحث خالل العام الدراسى  حدود الزمنية:

 

 مصطمحات الدراسة
أو  اإلنسان ىي كل ما تؤمنو الطبيعة من مخزونات طبيعية يستمزميا بقاء الموارد الطبيعية:

واإلىمال وىي   يستخدميا لبناء حضارتو. كما تتراجع الموارد الطبيعية نتيجة االستغالل المفرط
عبد تتمثل في الطاقة وعمى رأسيا البترول وعمى المعادن كالفوسفات والحديد الخام .....الخ )

 (.78: 7116هلل، حسين، ا
 يتسم موضوعي تعريف في البيئة عمماء بين البيئي التموث تعاريف تتباين التموث البيئى:

المطيف،  عبد أحمد لمبيئة )رشاد العممي المفيوم مع ويتماشى والموضوعية بالدقة
 برمتو االيكولوجي بالنظام أساسا مرتبطة البيئي التموث قضية بأن إجماعيم رغم (،7117:73

 أكثر أو عنصر عمى يطرأ الذي -المقصود و العارض -والكيفي الكمي التغيير بأنو" يعرف
 األنظمة قدرة من يضعف و الحي، الكائن بحياة اإلضرار شأنو من ويكون البيئة عناصر من

 إنتاجيا". مواصمة عمى البيئية
أو  جزئيا تغيرا فييا، مرغوب غير بصورة البيئية األحوال في التغيرات كل بأنو يعرف كما

 أو اإلشعاعي النشاط زيادة أو الطاقة توزيع إعادة خالل من اإلنسانية النشاطات بفعل كميا
 يرون وآخرون ( ،48: 7110األسود،  الطاىر والكيميائية )شعبان الفيزيائية األحوال في تغيير
 تسبب والتي فييا المستحدثة التغيرات عن الناتجة البيئة في القائمة عن الحالة عبارة بأنو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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 اإلخالل طريق عن مباشرة، بطريقةالوفاه   أو األمراض أو أو األضرار اإلزعاج لإلنسان
 إدراك ال و روية بال اإلنسان تدخل ىو البيئة عناصر في فأساس التدىور   البيئية، باألنظمة
 عمى أكثر ينعكس إنما لمبيئة الواضح التدىور وأن يحكم الكواكب، الذي العام النظام لمفاىيم
 ىذا نأكمو، الذي والطعام نشربو الذي والماء نتنفسو اليواء الذي طريق عن إلينا ويصل التموث،

البشري  النشاط نواحي عمى مباشرة غير أو بصورة مباشرة  تؤثر ظواىرأخرى إلى باإلضافة
 (.    005: 0997رشوان، أحمد الحميد عبد )حسين

 األذى إلحاق إلى يؤدي لمكوناتو الطبيعية النسب في تغير كل ىو بالتموث والمقصود
 ليا يتعرض التي البيئية التيديدات ومختمف وممتمكاتو ، لصحتو باإلنسان فيسبب أضرار

: 7117المطيف،  عبد أحمد بيا )رشاد ألفة أكثر األحيان من كثير في أصبحوا والتي األفراد
 أو النظافة أوعدم النقاء عدم من حالة بأنو ”التموث“ مصطمح  ويستر قاموس يعرف و ( 74
 عدم ( فمصطمح38: 0998الحميد، عبد يحي )أحمد الحالة" ىذه مثل تنتج عممية كل أنيا

 التي بالدرجة البيئة إلى اإلنساني المجتمع أضافيا عوامل وجود إلى تشير النظافة أوعدم النقاء
 االيكولوجي، النسق نفس في العيش تشاركيم التي الحية الكائنات مختمف بل ، حياتيم تيدد
 بعض وجود لحقيقة إنكارنا أن غير اإلنسان صنع من ظاىرة التموث يصبح المنطمق ىذا ومن

 أو إيجادىا في تتدخل أن دون مموثات بذاتيا تكون أن يمكن البيئة في توجد التي العوامل
  .(66: 7115سرحان، محمود أحمد اإلنسان )نظيمة يد تغيرىا

 

 الدراسات السابقة
 Jolly, Deborah, and Deloney, (2012)دراسة * 

Administrator Attitudes Computer-Uses-in Education Elementary 

Secondary Education  

وكان اليدف الرئيسي من ىذا المشروع تقييم صورة مواقف الطالب السموكية نحو إعادة 
التدوير في محاولة لزيادة المشاركة في إعادة التدوير في المدارس. وتكمن أىمية ىذا المشروع 

الطالب لمخدمات البيئية وذلك يتعين عمينا أن نبدأ بتشجيع عادات  في إعادة النظر في توجيو
 جيدة والسموكيات صحيحة بين الطالب، وتعميميم أن يكونوا رعاة صالحين لبيئتنا. 
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تم الحصول عمى البيانات الالزمة ليذا المشروع من خالل استخدام اإلستبيانات لجمع 
حظة والمقابالت أيضًا. تم تحميل ىذا المشروع معمومات من الطالب باإلضافة إلى أداتين المال

وتوصمت إلى نتائج عدة: ىناك اتجاىات وسموكيات إيجابية نحو مشروع إعادة التدوير في 
 المدارس من قبل الطالب. 

 Gifford  and Nilsson  (2014) دراسة* 

Personal and social factors that influence pro-environmental 

concern and behaviour: A review. International Journal of 

Psychology 

تناولت ىذا البحث المواقف واالتجاىات البيئية لطالب المرحمة المتوسطة في بنغالديش 
سؤااًل مصنفة عمى  05من خالل توظيف نطاق الموقف البيئي الموحد. يتكون المقياس من 

 )موافق بشدة(.  5بشدة( إلى )ال أوافق  0من نوع ليكرت مقياس يتراوح من 
طالب من طالب المرحمة المتوسطة مع عدد متساو من  411وشارك في ىذه الدراسة 

الفتيان والفتيات من كل من المدارس الحضرية والريفية. ووجدت الدراسة أن الطالب بشكل 
  عام شممت المناطق الريفية والمناطق الحضرية لدييم اتجاىات بيئية إيجابية مرتفعة.

وأن المواقف البيئية اإليجابية لمفتيات ذات مستوى أعمى بكثير من المواقف البيئية 
لألوالد. وعمى وجو الخصوص، كانت الفتيات الريفيات أعمى مستوى في المواقف البيئية مقارنة 

 بين اآلخرين.
 Portelli, Nicola (2011)دراسة * 

Organizational Commitment, Job Satisfaction and Turnover 

among Psychiatric Technicians 

أن اليدف الرئيسي من ىذا البحث ىو تحديد ما ىو نوع االتجاىات التي يمتمكيا طالب 
المرحمة الثانوية نحو البيئية. وكان من ضمن األىداف أيضًا التحقق من مستوى الوعي البيئي، 

ألساسية بشكل صحيح من قبل الطالب أم من أجل تحديد ما إذا كان يتم فيم المفاىيم البيئية ا
ال. واليدف اآلخر من ىذا البحث تحديد ما إذا كان أي االتجاىات العامة في المواقف البيئية 

 موجودة بين عدد الطالب في المدارس الثانوية. 
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 4عبارة وزعت عمى تشكيل  71كانت أداة البحث المستخدمة استبيان ليكرت، تتكون من 
 أنواع مختمفة من المدارس الثانوية في جميع أنحاء مالطا.  7طالب في 

ومن خالل ىذه الدراسة تبين وجود اتجاىات بيئية إيجابية بين طالب المدارس الثانوية. 
عض المفاىيم الخاطئة من حيث المعرفة البيئية، من خالل بيانات معينة تحدد الدراسة ب

وذكرت أيضًا اختالفات في االتجاىات البيئية بين الطالب الذين يحضرون أنواع مختمفة من 
المدارس. الطالب الذين يدرسون في المدارس الكنيسة ومدارس ثانوية تبين أن لدييم اتجاىات 

رس الثانوية. وقد تم تحديد فروق ذات أكثر إيجابية من الطالب الذين حضروا منطقة المدا
 داللة إحصائية في االتجاىات العامة بين الذكور واإلناث. 

 Milfont  and Sibley (2012) دراسة* 

The big five personality traits and environmental engagement: 

Associations at the individual and societal level 

فحص مواقف طالب المدارس المتوسطة واتجاىاتيم في التعامل  تيدف ىذه الورقة الى
مع القضايا البيئية )تموث اليواء والماء، واإلفراط في استخدام الموارد، والتغيرات العالمية 
لممناخ... إلخ( فيما يتعمق بالنظام المدرسي. تم استخدام تحديد العينة عمى أساس اإلستبيان 

 شروع لجمع البيانات. ( في مROSEالتعميم والعموم )
( SPSS( طالب وطالبة. تم تحميل البيانات باستخدام )307وتكونت عينة البحث من )

 ( لمعينات غير المستقمة. tواختبار )
نتائج الدراسة تشير إلى أن ىناك فرق كبير بين أنظمة التعميم الحكومي والمدارس 

عالية بكثير من موقف  الخاصة الطالب. وأفادت أن طالب مدارس خاصة لدييم درجة
 اإليجابي تجاه القضايا البيئية بالمقارنة مع نظرائيم الحكوميين. 

وقدمت نتائج الدراسة أفكارًا ىامة في موقف الطالب تجاه القضايا البيئية نحو االنضباط 
في كل من المدارس الثانوية الحكومية والخاصة. وبناء عمى نتائج ىذه الدراسة، تم وضع 

ات إلى األمام لسياسات وممارسات. وعالوة عمى ذلك، فإن نتائج ىذه الدراسة بعض التوصي
  يمكن أن تستخدم كخط قاعدة لمزيد من الدراسات.
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 وٕامكانية الكمية الجودة إدارة :بعنوان (4::2 القحطانى،  سعيد )سالمدراسة * 
 الحكومي القطاع في تطبيقها
 :الدراسة إلى ىذه تيدف

 .اإلدارة في الجودة ومداخل مفيوم عمى التعرف  -
 .الحكومي القطاع في الجودة إدارة نموذج تطبيق تواجو التي المعوقات عمى التعرف -

باستعراض  قام حيث االستنباطي، النظري المكتبي المنيج الدراسة استخدمت :الدراسة منهج
 الدول بعض تجارب وكذلك الكمية الجودة إدارة نموذج عمييا قام التي العممية واألسس المفاىيم
 في تطبيقو تعترض التي المشكالت لبعض لحمول لمتوصل النموذج ىذا تطبيق في المتقدمة

 .النامية الدول
 : التالية النتائج من العديد الدراسة إلى وتوصمت الدراسة: نتائج

 : الكمية الجودة إدارة نموذج تطبيق تواجو التي المشاكل من
 .اإلدارية القيادات في المستمر التغيير مشكمة -
 .والتعميم بالتدريب تتعمق مشكالت -

 مفهومها الكمية الجودة إدارة بعنوان: (5::2 درباس،  سعيد دراسة )أحمد* 
 :السعودي التعميمي القطاع في منها اإلفادة وٕامكانية التربوية وتطبيقاتها

 : إلى الدراسة ىذه تيدف
 .التربوي السياق في الجودة مفيوم عمى التعرف -
 القطاع في منيا االستفادة وكيفية التربوي القطاع في وتطبيقاتيا الجودة إدارة نموذج -

 .السعودي التعميمي
 المنيج استخدام إلى إضافة المكتبي، النظري المنيج :الدراسة استخدمت :الدراسة منهج

  .الميدانية والزيارة المقابمة أسموبي الباحث يستخدم حيث الوصفي
  :التالية النتائج إلى الدراسة وتوصمت: الدراسة نتائج
 :منيا التربوي القطاع في الكمية الجودة إدارة وأساليب مفاىيم تطبيق تواجو معوقات ىناك
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 عممياتو في تقميدية أساليب عمى واعتماده التربوي القطاع في المعمومات نظام بنية ضعف -
 .المحدودة

 .التربوي القطاع في الجودة إدارة ميدان في المؤىمة التدريبية الكوادر توافر عدم -
 .  القرار واتخاذ التربوية السياسات صنع في المركزية  -

 مفاهيم لتطبيق عممي ( منهج5::2هيجان،  محمد أحمد الرحمن دراسة )عبد* 
 الكمية الجودة إدارة

 تدفع أن يمكن التي واألسباب الجودة إدارة مفيوم عمى التعرف: الدراسة إلى ىذه تيدف
 .تطبيقيا وكيفية الشاممة الجودة إدارة مفيوم تبني إلى الحكومية بالمؤسسات

 من ذلك في مستفيداً  البيانات جمع في الوصفي المنيج الدراسة استخدمت ة:الدراس منهج
 .األجنبية األدبيات من االستفادة عمى مركزاً  نشرىا تم التي السابقة والتطبيقات البحوث نتائج

الشاممة  الجودة إدارة مفيوم فشل أو نجاح عمى الحكم :التالية النتائج إلى الدراسة ىذه وتوصمت
 مشكالتنا حل في بو يسيم أن يمكن ما مدى خاللو من لنا يتبين الذي التطبيق عمى يعتمد 

 .اإلدارية
 :وىما بنجاح المفيوم ىذا لتطبيق بيما العمل يمكن رئيسيتين خطوتين وىناك

 – العمل عمميات )تحميل وتتضمن الجودة إلدارة األساسية العناصر : فيماألولى الخطوة -
 المزودين(. مع العمل – المستفيدين مع العمل

 :الخطوة ىذه تضمنت وقد محددة لمراحل وفقا العمل الثانية: الخطوة-
 .عمييا والتدريب الشاممة الجودة إدارة عناصر تعمم -
 .الجودة تحسين مشاريع تحديد -
 .الجودة تحسين فريق تكوين -
 .لمتطبيق المالئمة التنظيمية الثقافة إيجاد -
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 إدارة" لفاعمية مدخل الشاممة الجودة إدارة :(6::2 النبوي،  محمد دراسة )أمين* 
 العربية". مصر جمهورية في المدرسي المستوى عمى التربوي التغيير
 :الدراسة هدف

 الشاممة الجودة مدخل ومنيا التربوي التغيير إدارة في الحديثة المداخل أىم عمى لتعرفا -
 .التربوي التغيير إدارة في استخدامو وكيفية

 من العربية مصر جميورية في المدرسي المستوى عمى التربوي التغيير إدارة عمميات تطوير -
 .الشاممة الجودة مدخل مواءمة خالل

 التغير إدارة نماذج إلبرازأىم التحميمي الوصفي المنيج الدراسة استخدمت :الدراسة منهج
 ذلك وتحميل العالم، دول من العديد في المدرسي المستوى عمى تطبيقيا وكيفية التربوي

 .ىذه المداخل من لالستفادة
 :التالية النتائج إلى الدراسة وتوصمت

 .التغير إلى مصر في التعميمي بالنظام تدفع المستويات جميع عمى العالمية التغيرات -
 .أبعادىا بجميع التعميمية العممية جودة في يكون أن البد التغير -
 .الجودة مدخل باعتباره المصري التعميم في الشاممة الجودة بإدارة االىتمام -
 :وات البحثأد

أداة الدراسة االستبانة حيث تيدف عممية توجيو االستبانة الستطالع اراء افراد اإلدارة 
فى مواجية المشكالت البيئية بإستحدام أساليب إدارية  قدرة اإلدارة المدرسيةدرسية عن الم

 حديثة.
 :جراءات البحثإ

الكتب  خالل من وذلك باالدارة والسياسات التربوية الخاص التربوي األدب عمي االطالع
التربوية  والمقاالت واألبحاث التخصص ذات الجامعية والرسائل التربوية العممية والمجالت

اجل  من الدراسات ىذه أدوات عمي واالطالع الباحثين بيا قام التي السابقة الدراسات وكذلك
 .الحالية لمدراسة المناسبة األداة اختيار
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 التالية: الخطوات بإجراء الدراسة أىداف تحقيق اجل من الباحث قام
   مصادر. عدة إلي بالرجوع وذلك األولية بصورتيا إستبانو وىى الدراسة أداة إعداد -0
 صدقيا من لمتأكد االختصاص وذوى المحكمين من مجموعة عمى عرض أداة الدراسة -7

 .ذلك في الالزمة التعديالت وٕاجراء
 أداة. لتمك والثبات الصدق إلجراء وذلك اإلستطالعية العينة عمي الدراسة أداة تطبيق -3
 والفعمية.  االستطالعية، العينة أفراد تحديد -4
   الحكومية  في المدارس الدراسة أداة لتطبيق والتعميم التربية وزارة من الرسمية الموافقة اخذ -5
 .العينة أفراد عمي الدراسة أداة تطبيق -6
 ليموستي الثبات معادلة وفق حدة عمى كل التحميمين بين الثبات معامل حساب -7
 الدراسة تساؤالت معالجة أجل من إحصائياً  وتحميميا وتفريغيا البيانات بجمع القيام -8

 .وفرضيتيا
 التوصيات تقديم النتائج ىذه عمي وبناءاً  الدراسة إلييا توصمت التي النتائج تفسير -9

 والمقترحات
بعد تطبيق اإلستبانة عمى أفراد العينة، استخرجت المتوسـطات  التحميل االحصائى:

 الحسـابية والنسـب المئويـة لممشكالت البيئية 
 البحث:دوات أبناء 

من المديرين والمديرات من  045وقد تكونت عينة الدراسة من  :مجتمع وعينة اداة الدراسة
خالل العام المجتمع األصمى من المدارس  موزعة عمى مدارس الحكومة بدولة الكويت 

( استبيانات غير مكتممة بحيث أصبح العدد النيائى 5وقد تم رفض ) .7106/7107الدراسى 
ديرين والمديرات.  وقد تم اختيار العينة اختيارًا عشوائيًا باتبـاع طريقـة العشوائية الم 041لمعينة 

الطبقية، ولجمع المعمومات تم استخدام استبانة تم تطويرىا مـن قبـل الباحث، وتـم تحكيميا من 
األول قبل لجنة تحكيم وايجاد ثباتيا بطريقة كرونباخ ألفا، وقد تألفت االستبانة من جـزأين الجزء 

فقد تكون من فقـرات اإلستبانة والتي تتضمن المشكالت التي قد تواجييا اإلدارة المدرسية كما 
 يراىا المديرون والمعممون.
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 أما الجزء الثاني فيتعمق باالساليب الحديثة لإلدارة.
( فقرة متعمقة بمحورين من محاور المشاكل البيئية وىما 05قد تكونت أداة الدراسـة من )

( 7لثانى التموث البيئى )المحور او  ( فقرات8الموارد الطبيعية وخاصة المياه )ر االول المحو 
 .فقرات

 صدق أداتى الدراسة وثباتيا
 صدق استبانة التقويم

 جراءات التطبيق:إ
وىو المظير العام لالختبار او الصورة الخارجية لو من حيث المفردات  :صدق المحكمين

ويشير ىذا النوع من الصدق الى مدى مناسبة االختبار وكيفية صياغتيا ومدى وضوحيا 
 ( (Milfont  and Sibley 2012لمعرض الذى وضع من اجمو

 :لعينة االستطالعيةا
، ( فرد من افراد االدارة المدرسية31تم تطبيق اإلستبانة عمى عينة استطالعية وعددىا )

درجات فى جداول بحيث تم عمل وتم اعطاء كل استجابة درجة كمية معبرة عنيا، وتم تفريغ ال
توضح درجة كل فقرة لكل إستبانة والمجموع الكمى لمفقرات كل محور  جدول لمحورى اإلستبانة

بين كل فقرة والمجموع الكمى لفقرات االتجاه باستخدام  إستبانة وتم ايجاد معامل إرتباط فى كل
 توضح ذلك.والجداول التالية  SPSSمعادلة بيرسون بواسطة برنامج الحاسوب 

 منهج الدراسة:
 وظواىر أحداث دراسة يتناول وىو التحميمي الوصفي المنيج الحالية الدراسة اتبعت

 مجرياتيا في الباحث تدخل دون ىي، كما والقياس لمدراسة متاحة موجودة وممارسات قائمة
ص: ، 7103عبد الناصر عطوه  الفرا، ويحمميا ) فيصفيا معيا يتفاعل الباحث أن ويستطيع

بوصف المشكالت البيئية التى تواجو اإلدارة المدرسية  وذلك المنياج ىذا استخدام تم وقد ( 43
 بالكويت.
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 وصف العينة:
 توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير "الجنس/ النوع" :(2)جدول

 النسبة المئوية العدد الجنس/ النوع
 %53 74 مدير
 %47 66 مديرة

 %011 041 اإلجمالي
 توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير "عدد الدورات التدريبية" :(3)جدول

 النسبة المئوية العدد عدد الدورات التدريبية
 %53 74 لم يتمقى

 %31 47 دورة واحدة
 %07 74 دورتين فأكثر

 %011 041 اإلجمالي
 توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير "عدد سنوات الخبرة في االدارة" :(4)جدول

 النسبة المئوية العدد الدورات التدريبيةعدد 
 %77 38 سنوات 5أقل من 

 %78 39 سنوات 01-5من
 %45 63 سنوات 01أكثر من 
 %011 041 اإلجمالي

 توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير "المؤىل العممي" :(5)جدول
 النسبة المئوية العدد المؤهل العممي

 %78 39 دراسات عميا
 %55 77 ليسانسبكالوريوس/ 
 %07 74 دبموم تربوي

 %011 041 اإلجمالي
 توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير "المينة" :(6)جدول

 النسبة المئوية العدد المهنة
 %63 88 مدير ومديرة

 %37 57 إداري 
 %011 041 اإلجمالي

 
  



 مجمة العموم البيئية
 جامعة عين شمس –معيد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 272 7107 ديسمبر، الثالث، الجزء االربعونالمجمد 

األصمى من ات من المجتمع من المديرين والمدير  041وقد تكونت عينة الدراسة من 
 7106/7107خالل العام الدراسى موزعة عمى مدارس الحكومة بدولة الكويت  المدارس

 توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير "المحافظة" :(7)جدول
 النسبة المئوية العدد المحافظة
 %76 36 العاصمة
 %47 66 الفروانية

 %77 38 مبارك الكبير
 %011 041 اإلجمالي

 

 نتائج البحث
 ندرة الموارد الطبيعية ) خاصة المياه( بالكويت :ولالمحور ال 

ندرة الموارد الطبيعية ) خاصة االول ) المحور فقرات من فقرة كل ارتباط معامالت :(8)جدول
 الكمية لممحور الدرجة مع بالكويت (المياه

 معامل الفقرة م
 االرتباط

 مستوى
 الداللة

ايجابية نحو المحافظة عمى تمارس المدرسة الثانوية سموكيات  0
 عند دالة 1.855 الموارد الطبيعية.

1.10 
تتطوع المدرسة الثانوية لعمل حمالت  توعية لممحافظة عمى  7

 عند دالة 1.863 المياه.
1.10 

 عند دالة 1788 تقدم المدرسة الثانوية مقترحات وحمول لمشكمة نقص المياه. 3
1.10 

 عند دالة 1.465 سميما فى التعامل مع مصادر المياه.تبدى المدرسة الثانوية سموكا  4
1.15 

 عند الة 1.987 بيئية ودعوة المجتمع ليا .وعية تة الثانوية بعمل تتطوع  المدرس 5
1.10 

الموارد الطبيعية و صيانة بشأن  تقدم المدرسة الثانوية مقترحات 6
 دالة 1.799 بشكل خاص. المياه

 1.15عند
 عند دالة 1.836 الثانوية  بحل المشكالت ندرة المياه بالمدن الجديدة.تقوم المدرسة  7

1.10 
تبدى المدرسة الثانوية دائما الرغبة فى التعرف عمى المشكالت  8

 عند دالة 1.899 المتعمقة بنقص المياه.
1.10 

 1.374( =  1.15   داللة مستوى وعند ( 05 حرية درجة عند الجدولية ر
 1.853( = 1.10   داللة مستوى وعند (05 ) حرية درجة عند ر الجدولية
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 المحور الثانى التموث البيئى 
 الكمية لممحور الدرجة مع محور تموث البيئة فقرات من فقرة كل ارتباط معامالت :(9)جدول

 معامل الفقرة م
 االرتباط

 مستوى
 الداللة

 عند دالة 1.867 تحرص المدرسة الثانوية  عمى الحفاظ عمى الحياة البرية 0
1.10 

 عند دالة 1.856 توظف المدرسة الثانوية عمال ميرة لجمع وتدوير  المخمفات 7
1.10 

تستخدم المدرسة الثانوية تقنيات متطورة لالضاءة لمواجية  3
 عند دالة 1.947 مشكمة  التموث الضوئى

1.10 
تستخدام المدرسة الثانوية طرق حديثة لتدوير )المخمفات  4

 عند دالة 1.995 ( الصمبة
1.10 

تعمل المدرسة الثانوية  عمى استخدام التوعية البيئية لمتعرف  5
 عند دالة 1.786 عمى مخاطر التموث بمياه الصرف الصحى

1.10 
باستخدام المدرسة الثانوية  المواقع العممية عرفنا تموث المياه  6

 عند دالة 1.858 مشكمة بيئية
1.10 

المتخصصين تعمل المدرسة الثانوية تحل المدرسة باستخدام   7
 عند دالة 1.747 مشكمة التموث السمعى

1.10 
 1.374( =  1.15   داللة مستوى وعند ( 05 حرية درجة عند الجدولية ر

 1.853( = 1.10   داللة مستوى وعند (05 ) حرية درجة عند الجدولية ر 
داللة  مستوى عند إحصائياً  دالة االرتباط معامالت أن السابقة الجداول من يتضح

 الدراسة  عينة عمى لتطبيقو المقياس صدق عمى الباحث يطمئن مما ( 1.15- 1.10)
 معامالت ارتباط كل محور بالمحاور االخرى مع االستبانة بكامميا(: :جدول)

 المحور الثانى المحور االول الدرجة الكمية المحاور
  0 1.906 المحور االول
 7 1.344 1.870 المحور الثانى

يوضح معامالت االرتباط بين نصفى كل محور من محاور المقياس قبل التعديل : (21)جدول
 ومعامل االرتباط بعد التعديل

عدد  المحاور
 الفقرات

معامل االرتباط 
 قبل التعديل

معامل االرتباط بعد 
 التعديل

 المحور االول
 1.688 1.775 8 المياه بالكويت(ندرة الموارد الطبيعية ) خاصة 
 المحور الثانى

 1.593 1.599 7 التموث البيئى 
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 معامالت الفا كرونباخ لكل محور من محاور المقياس: (22)جدول
 معامل  الفا كرونباخ عدد الفقرات المحاور

 المحور االول:
 1.985 8 ندرة الموارد الطبيعية ) خاصة المياه بالكويت(

 1.890 7 التموث البيئىالمحور الثانى 
 1.879 05 ككل لالستبانة المجموع

وىذا يدل عمى ان  1.985يتضح من الجدول السابق ان معامالت الثبات اعمى من 
 المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات يطمن الباحث عمى تطبيقيا عمى عينة الدراسة. 

البيئية التى تواجو المدرسة الثانوية المشكالت  قائمة محاور واسئمة استبيان: (23)جدول
 بالكويت

محاور المشاكل  م
 فقرات المحاور م البيئية

 
 
 
4 

 :المحور االول
ندرة الموارد 
الطبيعية 

خاصة المياه )
 بالكويت(

تمارس المدرسة الثانوية سموكيات ايجابية نحو المحافظة عمى  0
 الموارد الطبيعية

 حمالت  توعية لممحافظة عمى المياهتتطوع المدرسة الثانوية لعمل  7
 تقدم المدرسة الثانوية  مقترحات وحمول لمشكمة نقص الياه. 3
 تبدى المدرسة الثانوية سموكا سميما فى التعامل مع مصادر المياه. 4
 تتطوع  المدرسة الثانوية بعمل  توعية  بيئية ودعوة المجتمع ليا 5
مقترحات  بشأن الموارد الطبيعية  و صيانة تقدم المدرسة الثانوية   6

 المياه  بشكل خاص
 تقوم المدرسة الثانوية  بحل المشكالت ندرة المياه بالمدن الجديدة 7
تبدى المدرسة الثانوية دائما الرغبة فى التعرف عمى المشكالت  8

 المتعمقة بنقص المياه.

 
 
 
5 

 
 
 

 المحور الثانى:
 التموث البيئى

 المدرسة الثانوية  عمى الحفاظ عمى الحياة البريةتحرص  9
 توظف المدرسة الثانوية عمال ميرة لجمع وتدوير  المخمفات 01
تستخدم المدرسة الثانوية  تقنيات متطورة لالضاءة لمواجية مشكمة   00

 التموث الضوئى
 تستخدام المدرسة الثانوية  طرق حديثة لتدوير المخمفات الصمبة 07
تعمل المدرسة الثانوية  عمى استخدام التوعية البيئية لمتعرف عمى  03

 مخاطر التموث بمياه الصرف الصحى
باستخدام المدرسة الثانوية  المواقع العممية عرفنا تموث المياه مشكمة  04

 بيئية
باستخدام  المتخصصين تعمل المدرسة الثانوية تحل المدرسة  05

 مشكمة التموث السمعى
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 محاور المشكالت البيئية التى تواجو المدرسة الثانوية بالكويت: (24)جدول
 عدد الموضوعات المحاور الرقم
 المحور االول ندرة الموارد الطبيعية  ولاأل 0

 8 خاصة المياه بالكويت()
 7 المحور الثانى التموث البيئى الثانى 7

 05 المجموع
 

 الطبيعية ) خاصة المياه بالكويت(المحور االول  ندرة الموارد 
ندرة الموارد  محورالمدرسة الثانوية عمى  رادأفالتحميل االحصائى الجابة  :(25)جدول

 (041)ن= الطبيعية ) خاصة المياه بالكويت(
موافق تماما الفقرة م

 

موافق
غير موافق 

 

محايد
غير موافق  
تماما

مجموع 
الدرجات 
المتوسط 
االنحراف 
المعياري 
 

الوزن
النسبي 
الترتيب %
 

تمارس المدرسة  2
الثانوية سموكيات 

ايجابية نحو 
المحافظة عمى 
 الموارد الطبيعية

56 57 52 6 4 261 2.18 1.:46 37.96 6 

تتطوع المدرسة  3
الثانوية لعمل 
حمالت  توعية 
لممحافظة عمى 

 المياه

 
4 

 
1 

 
: 

 
79 

 
71 

 
221 

 
1.89 

 
1.724 

 
36.11 

 
7 

تقدم المدرسة  4
الثانوية  مقترحات 
وحمول لمشكمة 

 نقص الياه.

64 58 4 : 2 244 1.:6 1.:71 34.63 9 

تبدى المدرسة  5
الثانوية سموكا 

سميما فى التعامل 
 مع مصادر المياه.

 
3: 

 
43 

 
66 

 
2: 

 
6 

 
341 

 
2.75 

 
2.145 

 
51.:4 

 
2 

تتطوع المدرسة  6
توعية  الثانوية بعمل 

بيئية ودعوة 
 المجتمع لها 

 
 
36 

 
 
52 

 
 
5: 

 
 
29 

 
 
8 

 
 

342 

 
 

2.76 

 
 

1.:81 

 
 

45.92 

 
 
4 
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 :(25جدول)تابع 
موافق تماما الفقرة م

 

موافق
غير موافق 

 

محايد
غير موافق  
تماما

مجموع 
الدرجات 
المتوسط 
االنحراف 
المعياري 
 

الوزن
النسبي 
الترتيب %
 

تقدم المدرسة  7
الثانوية مقترحات 

بشأن الموارد 
الطبيعية وصيانة 

 بشكل خاصالمياه 

32 53 66 23 : 328 2.66 1.:78 49.9: 3 

تقوم المدرسة  8
بحل  الثانوية

الت ندرة المشك
المياه بالمدن 

 الجديدة 

 
 
3: 

 
 
61 

 
 
56 

 
 
24 

 
 
4 

 
 

2:6 

 
 

2.4: 

 
 

1.::3 

 
 

45.74 

 
 
5 

تبدى المدرسة  9
الثانوية دائما الرغبة 

فى التعرف عمى 
المشكالت المتعمقة 

 بنقص المياه. 

76 46 43 5 5 244 1.:9 2.129 
 

35.55 8 

 0.81  -  0المتوسط منخفض جدا من 
 7.61  - 0.81والمنخفض من 
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 :المحور الثانى التموث البيئى
المحور الثانى التموث فراد المدرسة الثانوية عمى أجابة التحميل االحصائى إل: (26)جدول

 (041)ن= البيئى

 الفقرة م
موافق 
تماما

موافق 
غير  
موافق

محايد 
غير  
موافق 
تماما

مجموع 
الدرجات 
المتوسط 
 

االنحرا
 ف

المعياري
 

الوزن
النسبي 
 

الترتيب %
 

2 
تحرص المدرسة 

الثانوية  عمى الحفاظ 
 عمى الحياة البرية

42 57 5: 22 4 2:4 2.48 1.:82 45.:4 8 

3 

توظف المدرسة 
الثانوية عمال مهرة 

لجمع وتدوير  
 المخمفات

33 59 65 25 3 329 2.65 1.989 49.98 6 

4 

تستخدم المدرسة 
الثانوية  تقنيات 
متطورة لالضاءة 
لمواجهة مشكمة  

 التموث الضوئى

37 53 64 23 8 41: 3.32 2.188 48.:6 7 

5 

تستخدام المدرسة 
الثانوية  طرق حديثة 

لتدوير المخمفات 
 الصمبة

21 36 69 42 27 417 3.2: 2.124 66.13 5 

6 

تعمل المدرسة الثانوية  
عمى استخدام التوعية 
البيئية لمتعرف عمى 
مخاطر التموث بمياه 

 الصرف الصحى

2 31 62 56 34 466 3.65 1.:55 74.63 4 

7 

باستخدام المدرسة 
الثانوية  المواقع 

العممية عرفنا تموث 
 المياه مشكمة بيئية

4 5 4: 72 44 432 3.3: 1.798 82.41 3 

7 

باستخدام  
المتخصصين تعمل 

المدرسة الثانوية تحل 
المدرسة مشكمة 
 التموث السمعى

2 7 29 89 48 488 3.7: 1.814 88.4: 2 

 0.81  - 0المتوسط منخفض جدا من 
  7.61  - 0.81والمنخفض من 
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المدرسة الثانوية عمى المشاكل  فرادأجابة تحميل االحصائى لممحاور الرئيسية إلال: (27)جدول
 البيئية

المحاور  الرقم
 الرئيسية

عدد 
 الفقرات

مجموعة 
االنحراف  المتوسط الدرجات

 المعيارى
الوزن 
 النسبى

% 
 درجة

 الرتبة الموافقة

0 

 المحور االول
ندرة الموارد 
الطبيعية 

)خاصة المياه 
 بالكويت(

منخفض  30.04 1.936 0.76 085 8
 7 جدا

 المحور الثانى 7
 0 منخفض 54.07 1.977 7.04 796 7 التموث البيئى

 ..... ...... 44.37 4.583 8.73 ....... 05 الدرجة الكمية
 0.81  - 0المتوسط منخفض جدا من 

 7.61  - 0.81والمنخفض من 
 الثانوية عمى المشاكل البيئيةمتوسطات االستبيان الفراد المدرسة : (28)جدول

عدد  ةالمحاور االساسي م
 المتوسط الفقرات

المتوسط 
 عند
86% 

االنحراف 
 المعيارى

الفرق 
فى 

 المتوسط
قيمة 
 "ت"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

0 
المحور االول  

ندرة الموارد 
الطبيعية )خاصة 
 المياه بالكويت(

8 0.76 1.94 1.936 1.30 1.998 1.11 
دالة 
عند 
1.10 

المحور الثانى  7
 1.11 1.709 1.53 1.977 0.59 7.04 7 التموث البيئى

دالة 
عند 
1.10 

 1.11 1.798 3.08 4.583 5.54 8.73 05  المجموع
دالة 
عند 
1.10 

  7.447= 1.15وعند مستوى داللة  041قيمة"ت" الجدولية عند درجة حرية 
 "ت" دالة احصائية 7.58= 1.10مستوى داللة وعند  041قيمة"ت" المحسوبة عند درجة حرية 
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 041ن =                    األساليب االدارية لحل المشكمة البيئية :(29)جدول

 اسموب االدارة
 3كا االستجابات

  نادراً  احياناً  دائماً 
  % العدد % العدد % العدد

 775.7 7 01 04 71 79 001 ادارة الجودة الشاممة
 064.7 54 75 00 05 36 51 االداريةاليندسة 

 071.0 36 51 37 45 37 45 االدارة المشتركة
 067.0 79 41 46 65 75 35 االدارة االستراتيجية

 

 تفسير النتائج ومناقشتها
بين محاور  α = 05.0) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) ول:الفرض ال 

 المدرسة الثانويةالمشكالت البيئية  التى تواجيا 
متوسطات االستبيان ألفراد المدرسة الثانوية عمى المشاكل البيئية  (04يوضح جدول )

 توضح رفض الفرض واثبات الفرض البديل بأن ىناك فروق بين محاورالمشكالت البيئية 
 9عدد الفقرات = 

( ذو وزن 0فى الترتب ) محورالمعارف والمعمومات والمواقع البيئيةعمى فقرة فى أن إ
%(" تبدى المدرسة الثانوية سموكا سميما فى التعامل مع مصادر المياه" فالمياه  41.93نسبى )

 من اىم الموارد الطبيعية التى يعانى منيا الكويت لذلك جاءت ىذه الفقرة اعمى المعايير.
" تبدى  (74.44( بوزن نسبى )7دنى فقرة فى ىذا المحور جاءت فى الترتيب )ان أو 

 المدرسة الثانوية دائما الرغبة فى التعرف عمى المشكالت المتعمقة بنقص المياه "
" تتطوع  المدرسة الثانوية ( 4( ،)3ن الفقرات المتقاربة فى ىذا المحور كانت الفقرة )أو 

%( ، " تقوم المدرسة الثانوية   34.80بيئية ودعوة المجتمع ليا " بوزن نسبى )بعمل توعية 
%(، يعود التقارب فى ىذه  34.63" بوزن نسبى )الت ندرة المياه بالمدن الجديدة لمشكبحل ا

النسبة الى كونيا تتعمق بالمشاكل البيئية خارج نطاق المدرسة مثل الزيارات، و المدن الجديد 
 (.(Okoth, 2008يتفق ىذا مع دراسة 

 8عدد الفقرات = 
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%(  77.40( بوزن نسبى )0رتيب )( ان اعمى فقرة كانت فى الت05يتضح من جدول )
 وىى" باستخدام  المتخصصين تعمل المدرسة الثانوية تحل المدرسة مشكمة التموث السمعى"

%( وىى الفقرة" تحرص 34.90( بوزن نسبى )7دنى فقرة كانت فى الترتيب )أن أو 
( " 6( )5ب )ترتي لبرية "وان الفقرات المتقاربة ىىالمدرسة الثانوية  عمى الحفاظ عمى الحياة ا

%( ،  38.89فات " بوزن نسبى ) توظف المدرسة الثانوية عمال ميرة لجمع وتدوير  المخم
الفقرة " تستخدم المدرسة الثانوية  تقنيات متطورة لالضاءة لمواجية مشكمة  التموث الضوئى "  و 

 % (عمى الترتيب. 37.96وزن نسبى )
%( 70.30( بوزن نسبى )7ترتيب ) :كانت المجال ىذا في المتباعدة الفقرات وأن
%( " باستخدام المدرسة الثانويةالمواقع العممية عرفنا 34.90( بوزن بوزن نسبى )7وترتيب )

تموث المياه مشكمة بيئية  " ويرجع السبب فى ىذه النسبة الى اوال ان المجتمع الكويتى ميدانيا  
ة بخطورة ة جدا ونظرا لضعف التوعييعانى من ندرة المياه معتمدا عمى محطات التحمية المكمف

 .و حالياأتموث المياه  
ويفسر الباحث التقارب فى الفقرات المتقاربة لتقارب موضوعات التموث البيئى سواء 
بالمخمفات الصمبة او تموث المياه وان ىذه المموثات من المشاكل البيئية التى تواجو  المدرسة 

ى تدوير واعادة تصنيع  واعادة استخدام وىذا يتطمب الثانوية ، فالتموث بالمخمفات يحتاج ال
من االدارة االىتمام بالفرز من المنبع مما يشكل جيدا ماليا عمى االدارة لتوفير المستمزمات 
االزمة لذلك مثل زيادة عدد العمال و تدريبيم وتحديد اماكن لمفرز و اقامة ندوات توعية بيئية 

يتطمب مواجية  نموث المياه من المدرسة اثارة موضوع لمطمبة من اجل نجاح عممية الفرز. و 
 التشريع الذى يمنع تموث المياه. 
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وكذلك دراسة  (Portelli, Nicola 2011)وتتفق نتائج البحث الحالى مع نتائج دراسة 
(Jolly, Deborah, and Deloney, (2012)( ، )Gifford  and Nilsson (2014)) 

االساليب بين α = 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) :الفرض الثانى
 االدارية لحل المشكمة البيئية المتمثمة فى دراستنا فى ندرة المواردالطبيعية و التموث البيئى.

( رآت ان المدرسة الثانوية نجحت فى 041( ان افراد العينة )ن=08يوضح جدول )
(   1.15عند مستوى داللة ) 775.7( = 7عن )كانو بالكشف تطبيق ادارة الجودة الشاممة، وا

(، يمييا عمى الترتيب اسموب 1.15وجد انو دالة احصائية عند مستوى ) 041ودرجة حرية 
 %( 75%(، واالدارة االستراتيجية ) 37%( ثم االدارة المشتركة ) 36اليندسة االدارية )

( ودراسة 0993 القحطانى، سعيد وتتفق نتائج البحث الحالى مع نتائج دراسة )سالم
 (، )أمين0994ىيجان،  محمد أحمد الرحمن ودراسة )عبد (0994درباس،  سعيد )أحمد
  (.0995 النبوي، محمد

المناقشة فقد تحققت اىداف الدراسة وىى: التعرف عمى ذلك ومن خالل عرض النتائج و وب
فى الكويت فى ظل ندرة الموارد حل مشـكمة المدرسـة الثانوية األساليب اإلدارية الحديثة، 

 الطبيعية وظيور التموث البيئى بإستخدام بعض األساليب اإلدارية الحدبثة.
 

 التوصيات
 الجودة الشاممة. إدارة بتطبيق خاصة فمسفة صياغة عمي العامة الثانوية المدرسة تعمل -0
 .لتحقيقيا المدرسة تسعي المدي بعيدة وأىداف محددة مستقبمية رؤية وضع -7
المدرسية  اإلدارة في العاممين وجميع اإلدارية القيادات بين والتعاون اإلتصال تطوير -3

 والعاممين فى مجال  حماية البيئة.
تطوير اإلدارة سموكيًا بدعم العمل الجماعي فى مجال البيئة والمحافظة عمى الموارد  -4

 الطبيعية.
التزام مدير المدرسة أوال بالجودة وميارات مدير  نجاح الجودة الشاممة في المدرسة يتطمب -5

عمى المعمومات  الحصول -الجودة الشاممة ىى بناء الثقة والصراحة ) تنمية الثقة في الغير
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عمى الحقائق.  من العاممين..الخ يوضح بناء المزاممة وروح الفريق. يبني قراراتو بناء
 ين المستمر لألداء(.يوضح تعزيز اإلنجازات بالتقدير والمكافآت. التحس

إلى دعم التربوية بحاجة  ان تطبيق نظام الجودة الشاممة يستمزم أن تطبيق أدوات الجودة -6
، واالىتمام بتحسين نوع التربوية بوضوح ، تحديد األوليات والسياساتالدولة، وزيادة التمويل

 التدريب.
 

 المقترحات
البحث اجراء الدراسات والبحوث اليو البحث من نتائج تقترح ىيئة فى ضوء ما توصل 

 التالية:
 المدارس. عن البيانات قواعد إنشاء 
 التعميمية. لمقيادات تدريبية دورات تنظيم 
 اإلداري. العمل تحسين 
 وتتبناىا. التطوير لتقنية االستراتيجية األىمية 

 

 المراجع
  القاىرة ، العربى الفكر دار ،0 ط ، المدارس فى اإلداري القصور (:7111)حمدأ إبراىيم مدأح

في  منيا اإلفادة وٕامكانية التربوية وتطبيقاتيا مفيوميا الكمية الجودة إدارة :درباس سعيد أحمد
 السنة الخمسون، العدد العربي، الخميج رسالة السعودي، التعميمي القطاع
 م0994، 46-05 ص ص عشرة، الرابعة

 المكتب الجوىري، اليادي عبد:وتقديم مراجعة والبيئة، األسرة(: 0998)الحميد عبد يحي أحمد
 اإلسكندرية الحديث، الجامعي

 مستوى عمى التربوي التغير إدارة لفاعمية مدخل الشاممة الجودة إدارة :النبوي محمد أمين
 رة إدا) الثالث المؤتمر إلى مقدم (بحث  العربية، مصر بجميورية المدارس
 المقارنة لمتربية المصرية الجمعية العربي، الوطن في وٕادارتو التربية في التغيير

 م0995القاىرة ،  واإلدارة التعميمية،
لبنان،  -مستقبل النفط العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  (:7116)اهللحسين عبد 

 الطبعة الثانية
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 البيئة، اجتماع عمم في دراسة -والمجتمع البيئة (:7116)رشوان أحمد الحميد عبد حسين
 ،اإلسكندريةالحديث الجامعي المكتب

 لدنيا الوفاء دار ،0 ط اجتماعي، منظور -واإلنسان البيئة (:7117)المطيف عبد أحمد رشاد
 اإلسكندرية والنشر، الطباعة

في  بحث الحكومي، القطاع في تطبيقيا وٕامكانية الكمية الجودة إدارة :القحطانى سعيد سالم
 العربية المممكة الرياض، والثالثون، الثانية السنة (، 78 ) العدد العامة، اإلدارة

 م0993 أبريل /ه 0403 ، شوال 39-7ص  ص السعودية،
 القاىرة المبنانية، المصرية الدار السياسي، االجتماع عمم(: 7110)األسود الطاىر شعبان

مدى ممارسة اعضاء ىيئة التدريس في جامعة الحسين بن طالل  :حجازيعبد الحكيم ياسين 
 م7114( ،4( العدد )0لمبادئ التعميم الفعال. مجمة القادسية، المجمد )

 اإلدارة الكمية، الجودة إدارة مفاىيم لتطبيق عممي منيج ىيجان، محمد أحمد الرحمن عبد
 العربية المممكة الرياض، العدد الثالث، والثالثون، الرابع المجمد العامة،

 م0994 ديسمبر  /ه 0405 رجب السعودية،
دور االدارة المدرسية في تنمية وعي طمبة المرحمة الثانوية  (:7103)عبد الناصر عطوه الفرا

بالتربية البيئية في مدارس محافظات غزة وسبل تحسينو. رسالة ماجستير غير 
 غزة جامعة اإلسالمية )غزة(،منشورة،  ال

 مقارنة بين اإلدارة التقميدية المطبقة في المرحمة الثانوية وبين أسموب (:0997)عمون يحي
 الجزائر  ،رسالة ،جامعة تممسان، الشاممة الجودة إدارة

التموث،  من البيئة لحماية االجتماعية الخدمة منياج (:7115)سرحان محمود أحمد نظيمة
 القاىرة ،العربي الفكر دار، 0ط
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THE PROBLEMS OF THE SECONDARY SCHOOL IN 

KUWAIT IN LIGHT OF THE SCARCITY OF NATURAL 

RESOURCES AND THE EMERGENCE OF 

ENVIRONMENTAL POLLUTION USING SOME 

ADMINISTRATIVE METHODS 
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Almutairi, M. M. S. Gh. 
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ABSTRACT 

This study aims at: natural resources and their scarcity in Kuwait, 

identification of environmental pollution in Kuwait, identification of 

modern administrative methods, solving the problem of secondary 

school in Kuwait in light of the scarcity of natural resources and the 

emergence of environmental pollution using some administrative 

methods. 

The questionnaire was used as a tool for study. The process of 

directing the questionnaire to survey the views of school administration 

personnel is about the ability of the school administration to cope with 
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environmental problems using modern administrative methods. The 

study sample consisted of 145 principals and principals from the 

original school community distributed in government schools in Kuwait 

during the academic year 2016/2017. Five incomplete questionnaires 

were rejected, so that the final number of the sample was 140 managers 

and managers. The sample was randomly selected using the stratified 

method. 

Study Method: The present study followed the analytical 

descriptive approach, which deals with the study of existing events, 

phenomena and practices available for study and measurement as such, 

without the intervention of the researcher in the course of the study and 

the researcher can interact with them and describe them and analyzed it 

has been used this curriculum by describing the environmental 

problems facing the school administration in Kuwait. 

The results of the study: There are statistically significant 

differences between the problems of the environmental problems faced 

by the secondary school, and there are differences of statistical 

significance between the administrative methods to solve the 

environmental problem of our study of the scarcity of natural resources 

and environmental pollution. The best of these methods is the 

management of total quality, followed by administrative engineering to 

address the environmental problems represented by the scarcity of 

natural resources, especially water conservation, and the environmental 

pollution witnessed by Kuwait under the current situation. 

The main recommendations of the study were: 

1- The General Secondary School should formulate a philosophy of 

implementing TQM to address the scarcity of natural resources and 

environmental pollution. 

2 - To develop a specific future vision and long-term goals sought by 

the school to achieve them. 

3 - Develop communication and cooperation between the administrative 

leaders and all workers in the school administration and 

environmental protection workers. 

4 - To develop the management behaviorally by supporting the 

collective work in the field of environment and conservation of 

natural resources. 
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5 - The success of the overall quality in the school requires the 

commitment of the head of the school first quality and the skills of 

the application of educational quality tools need to support the state, 

Director of Total Quality is to build confidence and openness (to 

develop confidence in others - access to information from employees 

... etc. demonstrates the building of the team and the spirit of the 

team appreciation and rewards (continuous improvement of 

performance). 

6 - The application of the comprehensive quality system requires that 

the and increased funding, clearly identify the priorities and policies 

of education, and interest in improving the type of training. 

Keywords: High School in Kuwait, Natural Resources, Environmental 

Pollution, Modern Administrative Methods 

 

 

 


