جودة الخدمات الطالبية بمدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي

زيناهم محمد محمد أحمد  -أسماء محمد أحمد يونس

جودة اخلدمات الطالبية مبدارس احللقة األوىل من التعليم األساسي
د /زيناهم محمد محمد أحمد

مدرس أصول التربية ـ كلية التربية
جامعة المنيا

د /أسماء محمد أحمد يونس

مدرس أصول التربية ـ كلية التربية
جامعة المنيا

مستخلص:
استهدف البحث الحالي تعرف ماهية جودة الخدمات الطالبية بالحلقة األولى من

التعليم األساسي ،ورصد واقع جودة تلك الخدمات بها من خالل تعرف آراء التالميذ في
جودة الخدمات الطالبية التي يحصلون عليها ،والتوصل إلى مجموعة من اإلجراءات
المقترحة لتحسين جودة الخدمات الطالبية بمدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي،
واعتمد البحث على المنهج الوصفي حيث تم تطبيق استبانة على عينة من تالميذ الحلقة

األولى من التعليم األساسي قوامها(  )1376تلميذ وتلميذة وشملت االستبانة خمسة أبعاد

تمثل عناصر جودة الخدمة وهى ( الجوانب المادية الملموسية -االعتمادية  -األمان-

التعاطف – سرعة االستجابة) ،وتوصل البحث إلى أن مستوى الجودة في الخدمات
الطالبية بمدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي في أبعادها الخمسة جاء بين

المتوسط والضعيف  ،كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى جودة
الخدمات الطالبية بين مدارس الريف والحضر لصالح مدارس الريف وانتهى البحث باقتراح

مجموعة من اإلجراءات المعززة لجودة الخدمات الطالبية بمدارس الحلقة األولى من التعليم

األساسي شملت العناصر الخمسة لجودة الخدمات الطالبية.

الكلمات المفتاحية :الخدمات الطالبية ،جودة الخدمات الطالبية ،التعليم األساسي
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Abstract :
The current research aimed to know the quality of student

services in the first episode of basic education and to monitor

the reality of the quality of those services by knowing the

opinions of students in the quality of the student services they
receive, and to come up with a set of proposed measures to
improve the quality of student services in the first cycle of basic

education schools, and the research was based on the

descriptive curriculum where a questionnaire was applied to a

sample of the first cycle of basic education consisting of (1376)
pupils and included five dimensions representing the elements
of quality of service, which are the physical aspects of the

service. Concrete - reliability - reliability - security - empathy
- speed of response), and the research came up with a set of

proposed measures that included the five elements of the
quality of student services.

Keys words : student services, Quality of student services,
basic education schools
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مقدمة:
انطالقاً من عالقة التأثير والتأثر المتبادلة بين التربية والمجتمع  ،نجد أن الحقل

التربوي يواجه بجملة من التحوالت والتحديات المجتمعية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية

المستمرة التي تفرض عليه االستجابة للتكيف مع تلك التغيرات ومواجهتها تحقيقاً ألهداف

التربية .

فعلى الصعيد التربوي تـأتي نتائج الدراسات والبحوث التربوية وتظهر العديد من

الفلسفات والنظريات التي بؤرة تركيزها المتعلم فجعلت منه محو اًر للعملية التعليمية وغيرت
من وظيفة التربية من التقليدية حيث تزويد المتعلم بالمعلومات إلى تنمية وتوجيه سلوك

المتعلم وفقاً لمتطلبات نموه الشامل وحاجات مجتمعه(محسن على عطية،2013 ،

ص ، )27وهناك التغيرات االجتماعية وما صاحبها من تغير في وظيفة األسرة حيث
تراجعت عن بعض أدوارها وانتقلت هذه األدوار إلى المدرسة فزادت من مسئولياتها وانتقل

التلميذ من األسرة إلى المدرسة ومعه حاجات أساسية يتوقع من المدرسة تلبيتها تتنوع
هذه

الحاجات

بين

التعليمية

واالقتصادية

والصحية

واالجتماعية

وغيرها(مراد

بوقطاية،2002،ص ،)48باإلضافة إلى ما نتج عن التوجهات الليبرالية والدعوات إلى
التحرر االقتصادي من قصور في النظام التعليمي بصفة عامة والقصور في تقديم

الخدمات التعليمية بصفة خاصة (مجدي صالح طه المهدي ،2008 :ص.)24

استنادا إلى الفلسفة التربوية الجديدة  ،ولمواجهة نتائج التغير االجتماعي
و ً
والتحرر االقتصادي على تعليم األفراد أصبح على المدرسة كأهم وسائط التربية أن تتكامل
فيها جميع جوانب نمو المتعلم من خالل تقديم خدماتها التربوية المتنوعة التعليمية منها

والطالبية .

وترتبط الخدمات التعليمية بما يتم داخل الصف التعليمي من مناهج وأنشطة

مصاحبة  ،أما الخدمات الطالبية فال تقل أهمية عما يقدم داخل الفصول الدراسية حيث

أنها وسيلة لبناء أجسام الطالب  ،وتدريبهم على ممارسة العالقات االجتماعية  ،واكتساب
الخلق القويم  ،وتحسين التحصيل األكاديمي  ،باإلضافة إلى تعزيز االنتماء المؤسسي ،

وتدعيم القيم األخالقية  ،والتدريب على العمل في فريق(مدحت أبو النصر ،2009،ص

ص )210 – 209؛ ومن هنا ظهر االهتمام بما يسمى بالخدمات الطالبية التي تشير إلى

جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس

- 133 -

اجمللد  36العدد  1اجلزء  2يناير  2021م

جودة الخدمات الطالبية بمدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي

زيناهم محمد محمد أحمد  -أسماء محمد أحمد يونس

الجهود المقصودة والموجهة لتحسين العملية التربوية ورفع كفايتها  ،وتحقيق النمو
المتكامل للطالب عن طريق تنمية طاقاتهم الفكرية واالنفعالية والجسمية واالجتماعية ،

وكذلك توفير الجو النفسي المالئم للطالب عن طريق التوجيه واإل رشاد  ،واكتشاف مواهب

الطالب وصقلها  ،وربط المجتمع المدرسي بالمجتمع الخارجي ،وتتنوع الخدمات االطالبية
لتشمل الخدمات الصحية والنفسية والثقافية واالجتماعية والتعليمية والتغذية المدرسية

واسكان الطالب وغيرها( سعيد الدقميري ،2007 ،ص ص .)54 -53

ويتأكد االهتمام بالخدمات الطالبية من خالل العديد من التربويات منها ما جاء في

دراسة (جمال الدهشان ) عن دور تلك الخدمات في تحقيق النمو المتكامل للطالب ،وزيادة

القدرة على التحصيل الدراسي ،وحل المشكالت االجتماعية والنفسية للطالب ووسيلة

لحمايتهم من االنحراف( جمال علي الدهشان،1995 :ص ص  ، ) 26 ، 25كما أشارت
دراسة ( )Alinaإلى أن اهم العوامل المؤثرة في جودة التعليم هى جودة األ نظمة والدعم

والخدمات الطالبية فبدونها لن يكون لدى الطالب انتماء وارتباط عاطفي او اجتماعي

بالمؤسسة) ، (Alina Ciobanu: 2013, p 17وتزداد أهمية الخدمات الطالبية في
جانب صحة التالميذ  ،وذلك ما أكده تقرير برنامج األغذية العالمي ( )2013حول أوضاع

التغذية المدرسية  ،حيث تعد تلبية االحتياجات الغذائية للطفل بعد دخوله المدرسة أمر

حيوي لما يضمنه من االحتفاظ بالمكتسبات الجسمية التي حققها الطفل في المرحلة

األ ولى من حياته (قبل المدرسة)  ،كما تؤثر األوضاع الغذائية للطفل في سن المدرسة
على نموه الجسماني والصحي بما يضمن ارتفاع معدالت االلتحاق بالمدرسة والمواظبة

على الحضور وتحسين صحة الطالب وتقليص معدالت الغياب  ،وتحسين القدرات الذهنية

دعما لألسر الفقيرة في تأمين التعليم ألبنائها( برنامج
 ،كما تمثل وجبات التغذية المدرسية ً
األغذية العالمي ،2013 ،ص ص .)47 ،41

ويدعم ما سبق من أهمية للخدمات الطالبية ما توصلت إليه بعض الدراسات

النفسية واالجتماعية حول التأثيرات اإليجابية على المتعلم  ،فتوفير الخدمات النفسية
يساعد في تحقيق التوافق النفسي لدى التالميذ  ،وزيادة الثقة بالنفس ،وتقوية الدافع

للنجاح( موالي اسماعيل علوى ،2018 ،ص  ،)88وبجودة تقديمها في المجال
االجتماعي تتحقق اإلدارة المدرسية الرشيدة  ،وتدعم العالقات االجتماعية بين الطالب

والمعلمين  ،وتكتشف ميول ومواهب الطالب ويتم توجيهها  ،كما تتعمق روح االنتماء
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للمدرسة  ،ويتجنب الطالب االنحرافات السلوكية وتتأصل العالقة بين المدرسة والمجتمع

المحلي(وفاء محمد محمود ،2015 ،ص ص  ، )3192 -3191كما تهتم الخدمات

االجتماعية بتقديم تيسيرات مميزة للطالب الذين يواجهون مشكالت خاصة كالمعوقين
والجانحين والمتفوقين كما أنها أداة لمواجهة انحرافات الطالب والتعثر الدراسي  ،وتنظيم

الحياة االجتماعية بالمدرسة ،فضالً عن توجيه الطالب لالشتراك في النشاط المناسب
ومساعدتهم على ممارسة الحياة الديمقراطية( عبد الخالق محمد عفيفي ،2007 ،ص
. )24

وتعتبر مرحلة التعليم األساسي أكثر المراحل التعليمية احتياجا للخدمات الطالبية وذلك

لما لتالميذ تلك المرحلة من خصائص نمو جسدية ونفسية واجتماعية وعقلية تحتاج إلى

بناء ورعاية وذلك استكماالً لدور األسرة في عملية التربية .

جديدا في مجال إعداد الطفل للمواطنة
تربويا
فكر
كما أن التعليم األساسي يعد ًا
ً
ً
الصالحة المنتجة  ،وهو صيغة جديدة تسد احتياجات التلميذ األساسية وتزويده
باالتجاهات والمهارات والسلوكيات التي تتوافق وظروف بيئته ويقوم بتوفير كافة

االحتياجات التعليمية األساسية من معارف ومهارات تمكن التلميذ من االستمرار في التعليم
وفقا لميوله واتجاهاته وقدراته وتنمية شخصيته المتوازنة من خالل تزويد الفرد بالقدر

الالزم من المعلومات والخبرات والمهارات الثقافية واالجتماعية حتى يتكامل تكوينه ويتمكن

من تلبية حاجاته وتحقيق ذاته وتنمية مجتمعه؛ لذا فإن البحث الحالي يسعى للتقصي

حول طرق تحقيق الجودة في تقديم تلك الخدمات بمدارس الحلقة األولى من التعليم

األساسي .

مشكلة الدراسة :
انطال ًقا من أهمية الخدمات الطالبية واستكماالً لجهود وزارة التربية والتعليم في
هذا الجانب  ،صدرت مجموعة من الق اررات الخاصة ببعض تلك الخدمات ومنها  :قرار

وزاري( )92لسنة  2001بشأن منع التدخين في المدارس  ،وقرار وزاري ( )74لسنة

 2014بخصوص تشكيل لجنة للصحة المدرسية  ،وقرار وزاري ( )234لسنة 2014
بشأن االنضباط المدرسي  ،وقرار وزاري ( )909لسنة  2018بشأن الالئحة التنفيذية

لقانون التأمين الصحي الشامل .
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وعلى الرغم من أهمية الخدمات الطالبية ودورها الحيوي في إثراء العملية

التعليمية وتحقيق رسالة المدرسة  ،إال أن الميدان التربوي قد يحول دون ذلك ومن هنا
تثار مشكلة البحث حيث التناقض والتفاعل الجدلي بين الفكر والواقع  ،فالفكر بما يحتويه

من مقاالت نظرية نابعة من واقع معين يظل يتفاعل مع هذا الواقع الذي يفسره ونتيجة

عدم االتساق والتناقض بين الفكر والممارسة تتبلور المشكلة(أحمد ازيد  ،2003 ،ص

.)8

وبرصد واقع المجتمع المدرسي في التعليم األساسي تطالعنا جملة من المؤشرات

والدالئل التي قد تنم عن وجود قصور أو ضعف في تقديم الخدمات الطالبية وأول هذه

المؤشرات نظام اليوم الدراسي  ،حيث أن أغلب مدارس التعليم األساسي تعمل بنظام
الفترات الدراسية المتعددة وذلك كما ورد بإحصاءات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي

 2017 / 2016م فقد وصل عدد مدارس الحلقة االبتدائية التي تعمل بنظام اليوم الكامل

إلى ( )5628مدرسة ،بينما وصل عدد المدارس التي تعمل بنظام الفترات المتعددة في
تقريبا  ،وبالنسبة للحلقة اإلعدادية
ذات الحلقة إلى ( )10568مدرسة أي حوالي الضعف
ً
سجلت مدارس اليوم الكامل ( )3495مدرسة في حين سجلت مدارس الفترات المتعددة

أيضا ( وزارة التربية والتعليم ،)2017 ،ويؤدي هذا
( )6460مدرسة أي حوالي الضعف ً
الفارق إلى قصر ساعات اليوم الدراسي؛ وبالتالي ضيق وقت الحصة ،وضيق وقت
ممارسة األ نشطة التربوية والتريهية داخل المدارس ،وهو ما أكدته إحدى الدراسات حيث
تؤدي قصر ساعات اليوم الدراسي إلى استئصال األ نشطة التربوية ( عبد هللا محمد عبد

الرحمن ،2007 ،ص .)380

أما عن كثافة الفصول فقد دلت اإلحصاءات على ارتفاعها حيث سجلت 46,33

 %في الحلقة االبتدائية ،و %42,99في الحلقة االعدادية( وزارة التربية والتعليم،

 )2017ويترتب على ذلك تكدس الفصول بالطالب؛ مما قد يؤدي إلى انتشار سلوكيات

العنف والتشاجر بين الطالب  ،وقد يؤدي إلى صعوبة مهمة األخصائي االجتماعي

صحيا ،وهو ما يؤكده (عصام قمر)
أيضا مناخ صفي غير آمن
والنفسي  ،وقد ينتج عنها ً
ً
حيث أرجع انتشار المشكالت السلوكية والتشاجر والمشاحنات بين الطالب إلى ازدحام

الفصول وارتفاع كثافتها ( عصام توفيق قمر،2008 ،ص.)33
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ومن المؤشرات الهامة على مستوى تقديم الخدمات الطالبية وكفاءة النظام

التعليمي ومدى قدرته على جذب التالميذ وتلبية احتياجاته معدالت التسرب التعليمي التي

سجلت في التعليم االبتدائي  %0,46بواقع ( )46135تلميذ  %4,1 ،في التعليم

اإلعدادي بواقع ( )173085تلميذ ( وزارة التربية والتعليم ،)2017 ،وان دلت هذه
األعداد المرتفعة فإنما تدل على أن البيئة المدرسية بكل مقوماتها قد تكون طاردة للتالميذ
وخالية من عوامل الجذب كاأل نشطة المتنوعة والخدمات التعليمية والخدمات الترفيهية

والترويحية كالرحالت والمعسكرات وغيرها  ،وهو ما أشارت اليه دراسة (رزق منصور

محمد  )2004 ،حيث أرجعت التسرب إلى قصور الخدمات المدرسية ،وعدم ممارسة

األ نشطة التربوية ،باإلضافة إلى ضعف الحالة الصحية للتالميذ( رزق منصور محمد،
 ،2004ص  ،)396ويضاف لمعدالت التسرب فى داللتها على مستوى تقديم الخدمات
الطالبية معدالت إعادة الصف  ،فقد ارتفعت نسبة التالميذ الذين يعاد قيدهم في المرحلة

االبتدائية إلى  %2,5من جملة المقيدين بالمرحلة ،وذلك بواقع ( )253787تلميذ  ،أما

ارتفاعا وذلك بنسبة  %7,1من جملة المقيدين
المرحلة اإلعدادية فكان نصيبها أكثر
ً
بالمرحلة وذلك بواقع ( )312250تلميذ( وزارة التربية والتعليم.)2017 ،
ومن الناحية الصحية أوضح المسح السكاني الصحي ارتفاع معدالت األنيما بين

األطفال في الفئة العمرية من  19 -5حيث وصلت نسبة األنيما لدى اإلناث والذكور

( )%18 ،%21على الترتيب ،كما يعاني  %2من األطفال من نحافة شديدة ،بينما يعاني

ربع الفتيات في تلك الفئة العمرية من السمنة(  )%27و( )%10يعانين من زيادة الوزن

( وزارة الصحة والسكان ،2015 ،ص ص .)181 ،178

قد تحمل اإلحصائيات السابقة مؤشرات بأن هناك بعض القصور في واقع تقديم

الخدمات الطالبية بمدارس التعليم األساسي  ،ولكن ال يمكن االعتماد عليها كلي ًة في إقرار
هذا الواقع حيث أنها التعبر عن كل مجاالت الخدمات الطالبية فهناك الخدمات الصحية

واالجتماعية واالنفعالية والنفسية وخدمات التغذية المدرسية  ،كما أن جودة الخدمات ال

تقاس بالصورة النهائية لهذه الخدمة ،وال تقاس بمجرد الوجود العيني لتلك الخدمات

بالمدارس  ،بل هناك جوانب لتقديم الخدمات الطالبية ما بين التوافر المادي والعيني لتلك

الخدمات والمصداقية واألمان في تقديمها  ،والكفاءة والقدرة فيمن يقوم بتقديمها ورغبته
في تقديمها  ،وثقة متلقي الخدمة ورضاه عما ُيقدم له  ،وتكامل هذه العناصر يحقق ما
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يسمى بجودة الخدمة  ،لذلك فإن البحث الحالي يستهدف تحديد درجة ومستوى الجودة

في تقديم الخدمات الطالبية بمجاالتها المختلفة بمدارس الحلقة األولى من التعليم

األساسي  ،وعليه يمكن بلورة المشكلة في التساؤل الرئيس التالي :
 ما مستوى جودة الخدمات الطالبية المقدمة لتالميذ
الحلقة األلول م التللي األساس
وعنه تتفرع التساؤالت التالية :
 )1ما مفهوم الخدمات الطالبية ؟

 )2ما المجاالت المختلفة للخدمات الطالبية ؟

 )3ما التشريعات المنظمة لتقديم الخدمات الطالبية بمدارس التعليم األساسي ؟

 )4ما درجة تحقق جودة الخدمات الطالبية بمدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي
بمحافظة المنيا ؟

 )5هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في درجة تحقق جودة الخدمات الطالبية بمدارس
الحلقة األولى من التعليم األساسي بمحافظة المنيا بين مدارس الريف ومدارس

الحضر ؟

 )6ما اإلجراءات المعززة لتفعيل جودة الخدمات الطالبية بمدارس الحلقة األولى من
التعليم األساسي بمحافظة المنيا ؟

هدف الدراسة :يسعى البحث إلى تحديد درجة الجودة التي تقدم بها الخدمات
الطالبية لتالميذ الحلقة االولى من التعليم األساسي  ،ولتحقيق هدف البحث تم صياغة

رؤية تربوية للخدمات الطالبية تتضمن مفهومها ،ومجاالتها ،وما تعنيه جودة الخدمة

وكيفية قياسها  ،وتم االستناد إلى مقياس األداء الفعلي في تطوير استبانة لتحديد درجة

جودة الخدمة المقدمة لتلميذ الحلقة األ ولى من التعليم األساسي .

أهمية الدراسة  :تتمثل أهمية الدراسة في النقاط التالية :

 تتناول الدراسة قضية تربوية خدمية ذات آثار تربوية هامة من شأنها تحقيق الفاعلية
والتميز في كافة جوانب العملية التعليمية .

 تركز الدراسة على مرحلة عمرية هامة تمثل قاعدة وأساس في بنية السلم التعليمي ،
وما تتطلبه هذه المرحلة من رعاية وعناية وخدمات خاصة تستكمل ما بدأته األسرة

لتحقق البناء السليم المتكامل لشخصية المتعلم .
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 كما تتفق الدراسة مع االتجاهات والفلسفات التربوية الحديثة في رؤيتها الشمولية
متكاملة الجوانب لشخصية المتعلم فترصد الدراسة المجاالت المتنوعة لتقديم الخدمات

الطالبية والتي تقابل كافة جوانب نمو المتعلم .

منهج الدرسة :اعتمدت الدراسة المنهج الوصفى ؛ ألنه يساعد في الوصول إلى
حقائق دقيقة عن الظروف القائمة وكذلك يمكن استنباط عالقات مهمة بين الظواهر

الجارية وتفسير البيانات ( ديو بولد فان دالين ،1990 ،ص  ،)333وقد استخدمت
"  " Servperfذو األبعاد الخمسة

الدراسة مقياس األداء الفعلي لجودة الخدمة

(الملموسية ـــ االعتمادية ـــ االستجابة ــ الموثوقية ـــ التعاطف) في تطوير استبانة لقياس
مستوى جودة الخدمات الطالبية بمدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي.

حدلود الدراسة  :اقتصرت الدراسة على تقييم واقع جودة الخدمات الطالبية
بمدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي بمحافظة المنيا  ،وتم اختيار عينة عشوائية

من تالميذ المدارس االبتدائية بريف وحضر محافظة المنيا .
مصطلحات الدراسة :

ويقصد بها في هذه الدراسة " أحد مدخالت العملية التعليمية الذي
الخدمات الطالبية ُيتضمن مجموعة البرامج والجهود والمساعدات المنظمة والمخططة التي تقدمها مدارس

الحلقة االولى من التعليم االساسي لمقابلة االحتياجات التربوية لتالميذها في كافة جوانب
نموهم غير النواحي األكاديمية سعيا لتحقيق النمو الشامل المتكامل لهم وتتضمن

الخدمات الصحية والنفسية واالجتماعية والتغذوية"

 -جودة الخدمات الطالبية وتعني" درجة استيفاء الخدمات الطالبية التي تقدمها مدارس

الحلقة األولى من التعليم األساسي وتطابق خصائصها للمواصفات والمعايير والتي تتحدد

في هذه الدراسة باآلتي( الجوانب المادية الملموسة -،االعتمادية – سرعة االستجابة-

األمان -التعاطف) وتؤدي إلى حالة من الرضا من وجهة نظر التالميذ وتلبية احتياجات
ومطالب نموهم الشامل"

فجودة الخدمة تعني" األداء الفعلي للخدمة"
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دراسات سابقة

من خالل المسح لألدبيات والبحوث التربوية لوحظ قلة الدراسات التربوية التي

تناولت الخدمات الطالبية بكافة مجاالتها في التعليم األساسي أو التعليم قبل الجامعي؛ لذا

تمت االستعانة ببعض الدراسات التي اقتصرت على إحدى مجاالت الخدمات الطالبية ،

وذلك على النحو التالي :

جاءت ( دراسة مجدي صالح طه ) 2000 ،لتضع تصور مقترح لتفعيل خدمات

بناء على رصد الواقع الحالي لهذه
التأمين الصحي على طالب المدارس في مصر وذلك ً
الخدمات ،وأهم الصعوبات التي تواجه تطبيقه في المدارس ،واالستفادة من رؤية أفراد
المجتمع حول ما ينبغي القيام به من أجل تحسين هذه الخدمات ،وباستخدام المنهج

الوصفى توصلت الدراسة إلى أن نسبة غير قليلة من المدارس ال يوجد بها عيادة للتأمين

الصحي وحتى في المدارس التي يوجد بها تلك العيادات فهي غير مجهزة ،وال يتواجد بها

أطباء بصفة مستمرة ،وتعاني من نقص األدوية  ،والخدمات مقصورة فقط على النواحي
العالجية ،أما الخدمات الصحية الوقائية فقليلة للغاية ،كما توصلت الدراسة إلى أن هناك

معوقات لخدمات التأمين الصحي بالمدارس أبرزها قلة توافر العيادات الطبية داخل

أيضا قلة عدد المعاونين داخل
المدارس ،وبعد أماكن تلك العيادات عن المدارس ،و ً
جرءات للحصول على الخدمة ،وانتهت
العيادات وقلة تناسبه مع أعداد الطالب ،وبطء اإل ا
الدراسة بتقديم عدد من المقترحات لتفعيل خدمات التأمين الصحي بالمدارس.

أما (دراسة جمال علي خليل الدهشان  )2002 ،فهدفها هو تعرف آراء طالب

جامعة المنوفية حول واقع ما تقدمه الجامعة من خدمات طالبية ،وتعرف ما إذا كانت

هناك فروق بين آراء الطالب تعزي لمتغيرات ( الجنس -الكلية – اإلقامة بالمدينة

الجامعية)  ،وباستخدام المنهج الوصفي وباعتماد االستبانة كأداة توصلت الدراسة إلى أن
الجامعة تحرص على توفير الخدمات الطالبية بدرجة متوسطة ،كما أظهرت الدراسة وجود

فروق ذات داللة إحصائية بين آراء طلبة الكليات النظرية وطلبة الكليات العملية في معظم
الخدمات الطالبية موضوع الدراسة لصالح طلبة الكليات النظرية ،وعدم وجود فروق ذات

داللة احصائية بين آراء الطلبة المقيمين بالمدن الجامعية وغير المقيمين في جميع

إحصائيا بين آراء
الخدمات فيما عدا خدمات اإلسكان والتغذية ،وعدم وجود فروق دالة
ً
الطلبة والطالبات في معظم الخدمات موضع الدراسة.
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وهدفت (دراسة أحمد حمدي شورة  ) 2007،إلى التعرف على طبيعة ونوعية

خدمات التأمين الصحي المقدمة لطالب المدارس من خالل برنامج التأمين الصحي،
وكذلك التعرف على أهم التحديات والصعوبات التي تحد من فاعلية خدمات التأمين

الصحي لديهم ،ومحاولة اإلسهام بتصور مقترح لزيادة فاعلية خدمات التأمين الصحي

لدى طالب المدارس  ،وفي المنهج الوصفي طبقت الدراسة استبانة على عينة من

الطالب ،والفريق الطبي والعاملين بالعيادات ،وتوصلت الدراسة إلى أن قدرة التأمين

الصحي على تقديم الخدمات وسرعة تقديمها واالستمرارية في تقديمها ليست بالصورة

المطلوبة ،وأن أهم الخدمات الصحية العالجية المقدمة للطالب هي الفحص الطبي

الشامل ،والتحصين ضد األمراض ،أما الخدمات العالجية فتضمنت تقديم األدوية الالزمة،

والفحص الطبي ،وعمل نظارات طبية للطالب ،ومن أهم المعوقات للعمل داخل العيادات

ضعف الخدمات العالجية ،وعدم توافر األدوية بصفة مستديمة ،وعدم قيام األطباء
بالكشف الطبي بدقة وعناية ،وأوضحت الدراسة أنه يمكن تحسين خدمات التأمين الصحي

لطالب المدارس من خالل تواجد عدد كبير من األطباء ،داخل عيادات التأمين الصحي

وتجهيز تلك العيادات باألجهزة واألدوية الالزمة ،وانتهت الدراسة بوضع تصور مقترح

لزيادة فاعلية خدمات التأمين الصحي لدى طالب المدارس.

وتأتي ( دراسة نيفين الحلو وآخرون )2014 ،لتضع توصي ًفا
نظريا متكامالً
ً
للوضع الراهن للتغذية المدرسية في مصر ،وكذا الوضع في عدد من الدول التي تتشابه

والسياق المصري بما يمكن بالخروج بدروس مستفادة قابلة للتطبيق في الواقع المصري،

إلى جانب التعرف على آراء واتجاهات الخبراء نحو دعم المنظومة  ،وتوصلت الدراسة إلى

تأكيد الدور الذي تلعبه التغذية المدرسية في زيادة معدالت االلتحاق بالتعليم واالنتظام

والنجاح ،كما أبرزت أهم معوقات التغذية المدسية في مصر والتي من بينها افتقار

المنظومة إلى إطار تشريعي ،وغياب وجود برنامج قومي للتغذية المدرسية في مصر،

فضالً عن محدودية التمويل ،وعدم وجود آلية واضحة لتطبيق معايير السالمة في جميع
مراحل تقديم خدمة التغذية المدرسية ،كما قدمت الدراسة العديد من التوصيات لتطوير
منظومة التغذية المدرسية في مصر .

أما (دراسة نسرين صالح محمد )2016 ،فقد اعتمدت أداة جديدة لتقييم جودة

الخدمات الجامعية بكلية التربية جامعة عين شمس
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 SERVPERFحيث تم التعرف على مستوى جودة الخدمات الفعلية المدركة والمتوقعة

طبقا لمقياس  SERVPERFوالفروق بينهما  ،ومدى تأثير
بكلية التربية من قبل الطالب ً

الديموغرفية عليها ،وتم استخدام المنهج الوصفي ،عالوة على تطبيق مجموعة
ا
العوامل
من األساليب اإلحصائية المناسبة ،واعتمد البحث على نموذج  ، SERVPERFالذى

طوره كرونين وتايلور ) Cronin& Taylor(1992؛حيث قامت الباحثة بترجمته واعادة
الدرسة  ،وقد توصل البحث إلى:أن
صياغة بعض عبا ار ته بصورة تتناسب مع مجتمع ا

جودة الخدمات الجامعية بكلية التربية كما يدركها ويتوقعها طالب الكلية متوسطة في كل

أبعاد االستبانة  ،وأن هناك فروق دالة بين إداركات الطالب لجودة الخدمات الجامعية

الفعلية المدركة والمتوقعة بكلية التربية لصالح المتوقعة في كل األبعاد واالستبانة

ككل.وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس في جميع أبعاد جودة

الخدمة بكلية التربية وكذلك في االستبانة ككل ،وذلك لصالح الطالبات ،كما توجد فروق

ذات داللة إحصائية بين الفرق الدارسية بالنسبة لجميع أبعاد الجودة ماعدا بعد األمان
وبالنسبة لالستبانة ككل.
وتناولت دراسة ( سليمان محمد قليوان )2015 ،الخدمات المرافقة للعملية

التعليمية وجودتها في أحد كليات جامعة مصراته ،حيث هدفت إلى اختبار فرضية وجود

خدمات مرافقة للعملية التعليمية ذات جودة مقبولة من وجهة نظر الطلبة داخل كليات
الجامعة بدراسة حالة على إحدى هذه الكليات وكانت عينة الدراسة طلبة السنة النهائية

بمختلف األقسام والنتائج التي تم التوصل إليها تشير إلى عدم توفر الكثير من الخدمات

المرافقة للعملية التعليمة والمتوفر أقل من المستوى المقبول وعند اختبار فرضية العدم

عند مستوى معنوية (  ) 0.05تم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل ،حيث إن رضا

الطالب متدن ،وال تلبي هذه المرافق رغبات واحتياجات المستخدم وبصفة مستمرة من
خالل التطوير المستمر وتحسين األداء مما يؤثر وبشكل إيجابي علي مستقبلها واستمرارها
في مواجهة التحديات والمنافسة المقدمة من المؤسسات المماثلة.

أما (دراسة فاطمة محمود السعافين  ) 2015 ،فقد هدفت إلى التوصل إلى

استراتيجية مقترحة لتحسين جودة الخدمات الطالبية في الجامعات الفلسطينية في

محافظات غزة ،وذلك من خالل التعرف على مستوى جودة الخدمات الطالبية في الجامعات
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الفلسطينية بمحافظة غزة  ،وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي  ،وقامت بتصميم
االستبانة كأداة للدراسة وقد تكونت من ( )59فقرة وزعت على خمسة أبعاد تتماشى مع

مقياس جودة الخدمة (األداء الفعلي ، )servperfوتوصلت الدراسة إلى أن مستوى جودة

طا ،وانتهت الباحثة ببناء استراتيجية
الخدمات الطالبية في الجامعات الفلسطينية متوس ً
مقترحة لتحسين جودة الخدمات الطالبية في الجامعات الفلسطينية.

وهدفت دراسة (محمد إبراهيم سلمان )2013 ،قياس جودة الخدمات الجامعية كما

يدركها طلبة جامعة األقصى بغزة من خالل استخدام مقياس جودة الخدمة(  )serfperfأو

األداء الفعلي الذي تم تطبيقه على عينة من طلبة جامعة األقصى تكونت من ()380
طالب وطالبة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن جودة الخدمات الجامعية كما يدركها طلبة جامعة

األقصى جاء بين الضعيف والمتوسط في معظم أبعاد المقياس.
وتأتي

(دراسة  )2013، Alina Ciobanuلتؤكد على أهمية الخدمات في

تحسين خبرة الطالب األ كاديمية بالرجوع إلى العديد من الدراسات العالمية ،ووعيهم

بمفهوم الخدمات الطالبية ،والدور الذي تسهم به في تنمية السياسات واالستراتيجيات
لدعم المجال األكاديمي ،ورسم االتجاهات الضرورية في تحسين جودة الخدمة بالتعليم

العالي ،وقد أشارت النتائج الكمية للبحث أنه على الرغم من أن العديد من المؤسسات
األكاديمية تقدم خدمات متنوعة وواسعة لكنها ليست جيدة وغير متناسبة مع احتياجات

الطالب النامية والمتنوعة .

أما (دراسة )2010،Mehran Farajollahia, Mahdi Moenikiaa

فتحاول استيضاح العالقة بين خدمات دعم الطالب والتحصيل األكاديمي في التعليم عن
بعد ،حيث تم تطبيق مقياس على عينة قوامها 1208من طالب التعليم عن بعد بجامعة

حصائيا وموجبة بين خدمات دعم
طهران ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقات دالة إ
ً
الطالب والتحصيل األكاديمي .
تلليق عل الدراسات السابقة :
تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث قضية الدراسة وهى التركيز

على تقييم واقع تقديم الخدمات الطالبية ،كما تتفق مع دراسة كال (دراسة Mehran
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( ، )2010،Farajollahia, Mahdi Moenikiaaدراسة )2013، Alina Ciobanu

من حيث تأكيدها أهمية الخدمات الطالبية وأثرها التربوي
ولكنها تختلف مع :

 دراسة كال من ( دراسة مجدي صالح طه( ، )2000،دراسة أحمد حمدي شورة

 (،) 2007،دراسة نيفين الحلو وآخرون )2014 ،حيث أنهم اقتصروا على جانب واحد
من الخدمات الطالبية إما التأمين الصحي أو التغذية المدرسية في حين تشمل الدراسة

الحالية كل مجاالت تقديم الخدمات الطالبية .

 و(دراسة جمال علي خليل الدهشان ( ، )2002 ،دراسة فاطمة محمود السعافين ،
(، ) 2015دراسة نسرين صالح محمد ،السنة) حيث تمت على المرحلة الجامعية .

وأفادت الدراسة الحالية من كل من (دراسة فاطمة محمود السعافين ،) 2015 ،

و(دراسة نسرين صالح محمد،

 ،)2016ودراسة( محمد إبراهيم سلمان) من حيث

استخدامهم لمقياس األداء الفعلي  servperfخماسي المحاور لتقييم الواقع  ،حيث
تستعين به الدراسة الحالية في الجانب الميداني .

ومن المالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة قلة الدراسات التي تناولت

الخدمات الطالبية في التعليم قبل الجامعي وبخاصة الحلقة األولى من التعليم األساسي

مما يعطي أهمية للقيام بهذه الدراسة
عناصر الدراسة :
ألوالً  :مفهوم الخدمات الطالبية

"خ َد َم" فيقال
كلمة خدمات في اللغة جمع ل" خدمة " التي تشتق من الجذر اللغوي َ
خدم فالن خدمة بمعنى  :قام بحاجته(مجمع اللغة العربية ،1989 ،ص  ،)187والخدمة

أيضا :المساعدة والمنحة والرعاية واالهتمام (معجم المعاني الجامع).
ً

اصطالحا يشير مصطلح الخدمة إلى " منفعة يحصل عليها طالب الخدمة إما مجاًنا
و
ً
أو نظير مبلغ من المال"(مدحت أبو النصر ،2009 ،ص  ، )46ويتحدد موضوع الخدمات
فيقال مثال خدمات عامة أو خدمات
بحسب المجال الذي تعمل فيه أو الفئة المستفيدة ُ
خاصة ،وقد تكون خدمات اجتماعية أو ثقافية وغيرها ،ومن بين تلك التصنيفات هناك
الخدمات الطالبية نسبة إلى الفئة المستهدفة من تلك الخدمات.
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والمطالع لما جاء في األدب التربوي والمؤلفات التربوية يجد العديد من المدلوالت التي

تشير إلى الخدمات الطالبية فيرى مراد بو قطاية أن الخدمات المدرسية " هي تلك البرامج
واألنشطة والخدمات االجتماعية والغذائية والنفسية واالقتصادية والترويحية التي يمارسها

التالميذ والتي يفيدون منها(مراد بو قطاية  ،2002ص  ،)50ويذهب جمال الدهشان إلى
أنها" مجموعة الجهود والمساعدات التي تقدمها معاهد التعليم المختلفة أو أفراد المجتمع
بقصد مساعدة الطالب على حل مشكالتهم االجتماعية واالقتصادية والصحية والتعليمية

واتاحة الفرص للتحصيل العلمي الجيد من خالل توفير المناخ المالئم داخل قاعات الدرس

وخارجها لتحقيق النمو المتكامل للطالب"(جمال الدهشان ،1995 ،ص.)25

ويستخدمها صالح أحمد أمين العبابنة ،وآخران كمرادف لمصطلح خدمات الشئون

الطالبية ويعرفها بأنها "مجموعة الخدمات المدرسية التي تساعد الطالب على التكيف

وتوفر تحقيق أفضل تحصيل دراسي تسمح به إمكاناته الشخصية خالل مواقف الدراسة

وتتضمن خدمات مباشرة للطلبة مثل تسجيل الطلبة ،وكتابة تقارير عنهم والصحة والتغذية
واإلرشاد والتوجيه واألنشطة والرحالت وغير مباشرة مثل تحقيق انضباطهم ،وفهم

خصائصهم النمائية وحاجاتهم(صالح أحمد العبابنة،وآخران ،2014 ،ص.)10

كما يستخدم مفهوم الخدمات الطالبية لوصف األقسام التي تقدم الخدمات ،والدعم

الطالبي في المؤسسة التعليمية ،وذلك بهدف التأكيد على نمو الطالب وتنميتهم خالل

خبرة المواقف التعليمية ).)Alina Ciobanu,2013, p170

تربويا
أيضا بأنها" تلك األنشطة المتعددة التي تساهم في إعداد الطالب
وتعرف ً
ُ
ً
ورياضيا وفي ترسيخ المبادئ والقيم اإلنسانية األساسية في نفوسهم
وثقافيا
اجتماعيا
و
ً
ً
ً
وتوفر أسباب الراحة واالستقرار النفسي بما يساعد الطالب على التفوق العلمي والتحلي
بأخالق ديننا الحنيف وذلك تحت إشراف متخصصين في مختلف المجاالت "  ،أو أنها "

أنواع النشاط والسلوك الحر المنظم الذي يمارسه التالميذ خارج حجرات الدراسة والذي

يساعد في إشباع حاجاتهم وتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم وشغل أوقات فراغهم بطريقة
مفيدة وسليمة " ( مدحت أبو النصر ،2009 ،ص ص)219 ،209

.

ويرى سعيد الدقميري أنها " عملية منظمة تقوم على أسس علمية ومبادئ ونظريات

تربوية ،وتعتبر مدخالً من مدخالت العملية التعليمة ،وتهدف إلى تحسين هذه العملية
ورفع كفاءتها  ،فهي عملية مقصودة وموجهة وليست عشوائية وهي كثيرة ومتنوعة منها
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الخدمة االجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية والثقافية والرياضية والتغذوية " (سعيد

الدقميري ،2007،ص ص .)54 ،53

ويستخدمها مجدي صالح طه بمصطلح الخدمات الخاصة ويعرفها بأنها " جهود

منظمة تقوم بها وزارة التربية والتعليم وتشرعها وفق سياسة مرسومة بقصد مقابلة بعض

الظروف والمشكالت التي قد تواجه المتعلمين داخل النظام التعليمي ،والعمل على رعايتهم

وفقا لقدراتهم
اجتماعيا
تعليميا و
وصحيا ،وتهيئة أنسب الظروف المالئمة لنموهم ً
ً
ً
ً
وامكانياتهم وبما يتفق مع ظروف واحتياجات المجتمع الذي ينتمون إليه أو يعيشون فيه
وذلك بتنفيذ برامج تربوية من شأنها أن تحسن أحوالهم االجتماعية والصحية والغرض

منها أن يحصل مثل هؤالء المتعلمين على فرص يستطيعون من خاللها تنمية قدراتهم

إسهاما فعاالً في تقدم مجتمعاتهم في مختلف النواحي" ( مجدي
ويسهمون من خاللها
ً
صالح طه ،2008 :،ص ص )31- 30
وبنظرة استقرائية لما جاء في تلك التعريفات نجد أن بعضها ركز على مجاالت تلك

الخدمات وأنواعها ،والبعض ركز على إدارة تلك الخدمات ،ومنهم من حصرها في مجال

األنشطة الطالبية ،ومن حيث طبيعة تلك الخدمات فنجد أن هناك تعريفات أشارت إلى
الطبيعة الالملموسية لتلك الخدمات فذكر أنها برامج أو جهود أو أنشطة في حين جمع

بعضها بين النواحي الملموسة وغير الملموسة في الخدمات فذكر إلى جانب كونها جهود

أنها مساعدات .

كما لوحظ وجود خلط حيث اُستخدم مصطلح الخدمات الطالبية بطريقة متبادلة مع
مصطلحات أخرى لنفس المدلول مثل الخدمات المدرسية وخدمات شئون الطالب والخدمات

التعليمية الخاصة في حين أنه توجد فروق بين تلك المصطلحات ،ففي حين تشمل
الخدمات التعليمية الخاصة والخدمات المدرسية على النواحي األكاديمية وغير األكاديمية

فإن الخدمات الطالبية تقتصر على النواحي غير األكاديمية ،وتقتصر خدمات شؤون

الطالب على النواحي الخاصة بإدارة شؤون الطالب فقط ،في حين أن هناك خدمات طالبية
ُتقدم خارج نطاق عمل شؤون الطالب مثل خدمات األخصائي االجتماعي
وخدمات التغذية المدرسية.

والنفسي

وانطال ًقا مما جاء في األدب التربوي ،وما تم استنباطه من قراءته يعرف البحث الحالي

الخدمات الطالبية بأنها ( أحد مدخالت العملية التعليمية الذي يتضمن مجموعة البرامج
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والجهود والمساعدات المنظمة والمخططة التي تقدمها مدارس الحلقة االولى من التعليم

األساسي لمقابلة االحتياجات التربوية لتالميذها في كافة جوانب نموهم غير النواحي
األكاديمية سعيا لتحقيق النمو الشامل المتكامل لهم ،وتتضمن الخدمات الصحية والنفسية

واالجتماعية والتغذوية ) .

يؤكد هذا المفهوم على النظرة التربوية المتكاملة للمتعلم وهو ما يحتاج إلى

فاعلية وكفاءة في العمليات واإلجراءات التي تقدم من خاللها الخدمات  ،وفاعلية األداء

إطار من المبادئ واألسس الفكرية التربوية التي تعكس فلسفة تلك الخدمات والتي
تتطلب ً
يمكن تناولها فيما يلي:
فلسفة الخدمات الطالبية
هناك مجموعة من المبادئ واألسس التي تشكل في مجملها الفلسفة التي تقوم

عليها الخدمات الطالبية في الحلقة األولى من التعليم األساسي والتي يمكن توضيحها فيما

يلي(نجاة يحياوي ،2014،ص ()66منظمة االمم المتحدة للطفولة(يونسييف)،2009 ،

ص ص Pennsylvania Association of pupil services administorators ( ،)10-1

):)foreword, 2012, p6

 -التعليم حق لكل انسان ووظيفة المدرسة إزالة كافة العوائق التي تحول دون حصول

اإل نسان على هذا الحق.

 -المدرسة جزء من شبكات األمان االجتماعي ولها دور كبير في الحماية االجتماعية

لألطفال األكثر عرضة للخطر والفقر.

جدا والذي يتطلب من
 المدارس ال تعمل في عزلة ولكنها جزء من نظام اجتماعي معقد ًالمتعلمين أكثر من مجرد إجادة المهارات اإلداركية والمعرفية.
اجتماعيا ،والمدرسة مسؤولة عن إعداد
ونفسيا و
وجسما
عقليا
 اإلنسان كل متكاملً
ً
ً
ً
اإل نسان المتكامل ،وأن تركز على الطفل ككل أي الطفل بشخصه وظروفه المحيطة مما
يعني األخذ بعين االعتبار الظروف الموجودة في األسرة والمجتمع المحلي والتي قد تعيق

تقدم الطفل التعليمي.

 -كل طالب له خصائصه الشخصية الفريدة .
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 المعرفة متجددة ومتزايدة والبد أن يتاح لكل إنسان الحصول عليها إلى أقصى ماتسمحبه قدراته واستعدادته وبغض النظر عن مستواه االقتصادي واالجتماعي.

 يسهم تصحيح الظروف التي يرثى لها والتي يتحملها ماليين األطفال الملتحقينبالمدارس والظروف المناقضة للتعليم ورفاة األطفال ورعايتهم في ضمان استمرار األطفال

في المدارس وضمان حصولهم على حقهم في االلتحاق بالمدرسة واتمام تعليمهم فيها.

 -التحدي الذي يواجه التعليم ال يتمثل في إدخال األطفال في المدارس بل في تحسين

أيضا.
النوعية الكلية للدراسة فيها والتصدي للتهديدات التي تواجه المشاركة ً

 -يساعد التركيز المنصب على رفاة ورعاية الطفل ككل على التصدي للتباينات التي

تنبثق من الخلفيات المنزلية أو المجتمعية المحلية األمر الذي يخلق بدوره ميداًنا تتساوى
فيه الفرص أمام المتعلمين حتى يتمكنوا من تحقيق إمكاناتهم الكاملة من خالل التعليم.
 -يساعد إيجاد بيئة مفضية أكثر إلى التعليم على خفض معدالت الرسوب والتسرب من

المدرسة إلى الحد األدنى.

 المدرسة مسؤولة عن إحياء قيم التكافل والعدالة والحق والخير. النظام التعليمي الفعال هو الذي يحقق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بمعنى إتاحة فرصالتعليم لكل تلميذ إلى أقصى ما تسمح به قدراته واستعدادته وبغض النظر عن مستواه

االقتصادي واالجتماعي أو عرقه أو دينه أو لغته.

ومن هنا يتضح أن الفلسفة التي تشكل الفكر الكامن خلف الخدمات الطالبية

منظور معيًنا للقضايا الرئيسية األربعة القيم ،وطبيعة العصر ،والنظرة إلى الطبيعة
ًا
تشمل
اإلنسانية ،وطبيعة المعرفة؛ مما يؤكد على وجود رؤية فكرية شمولية تستند عليها
الخدمات الطالبية ،كما تبرز تلك الفلسفة أهمية وجود تلك الخدمات كمدخل أساسي من

مدخالت منظومة التعليم والتي يمكن استعراضها فيما يلي:
ثانيا :أهمية الخدمات الطالبية
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تتضح أهمية الخدمات الطالبية فيما يلي( مدحت أبو النصر ،2009 :ص ص

( ،)212 -209جمال الدهشان ،1995 :ص ص ( )26 ،25جمال الدهشان،2002 :
ص ص  ( )271 -270مجدي صالح طه ،2008 :ص :)23
 توفير سبل الرعاية الشاملة والنمو المتكامل للمتعلمين. مساعدة الطالب على تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي. زيادة التحصيل األ كاديمي. تنمية إحساس الطالب باالرتباط واالنتماء للمؤسسة التعليمية. مساعدة الطالب ليصبحوا مواطنين أكثر ثقة واهتمام ومشاركة. تزويد الطالب بأنواع الدعم الشامل المناسب والخاص. الخدمات الطالبية ضرورة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية. تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية. -وسيلة هامة لحل المشكالت االجتماعية والنفسية واالقتصادية والتعليمية للطالب

وحمايتهم من االنحراف .

وتعكس أهمية الخدمات الطالبية تعدد اآلثار التربوية المترتبة على تقديمها لتقابل

جوانب شخصية المتعلم المختلفة  ،وهو ما يدعو إلى الوقوف على شخصية المتعلم

(متلقي الخدمة) ،وتعرف خصائص ومتطلبات نموه المختلفة لتحديد مدى احتياجه من تلك

الخدمات؛ لذا تنتقل الدراسة فيما يلي لتناول خصائص تلميذ الحلقة األولى من التعليم

األساسي (كمتلقى للخدمات) ومتطلبات نموه وكيفية إشباعها من خالل الخدمات الطالبية.
التللي

الخدمات الطالبية لوتالميذ الحلقة االلول
األساس :
يعد النمو اإل نساني السوي المتكامل من أهم الغايات السامية لجهود المربين
والتربويين القائمين على عمليات التنشئة االجتماعية والعاملين في مجال التربية مما

يفرض على النظام التعليمي الموازنة في اهتماماته بكل مقومات العملية التعليمية المادية

والمعنوية التي تحقق شمولية نمو الطالب  ،ومن تلك المقومات الخدمات الطالبية

بمجاالتها الصحية والنفسية واالجتماعية والثقافية التي يجب تفعيلها لما لها من أهمية
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ونفسيا
جتماعيا
جسمانيا وا
في تحقيق األهداف التعليمية وتحقيق النمو الشامل للتالميذ
ً
ً
ً
وعقليا ،وهذا هو المسعى الجوهري للتربية الحديثة (محدت محمد أبو النصر ،2016 ،ص
ً
.)163

وتتوافق هذه النظرة الشمولية لنمو التلميذ مع تطور الفكر التربوي وما آلت إليه النظرة

الفلسفية التي تتبناها التربية من حيث التركيز على المتعلم أكثر من التركيز على المحتوى

الدراسي؛ وهو ما أتاح الفرصة أمام االتجاهات النظرية في علم النفس كي تسهم بفاعلية

في رفع مستوى التلميذ على كافة الجوانب سواء التحصيلية واالجتماعية والنفسية
والصحية واالنفعالية (عبدهللا عبد الرزاق الطراونة ، 2008 ،ص  )19وفي ظل المردود

التربوي للخدمات الطالبية نجد أن تالميذ التعليم األساسي بحلقتيه هم أكثر الفئات العمرية

حتياجا لما يمكن أن يتأتي من تقديم تلك الخدمات؛ وذلك لما يمر به هؤالء التالميذ من
ا
ً
تغيرات جسدية وانفعالية تحتاج لرعاية صحية ونفسية واجتماعية ،كما أنهم يتعرضون
للكثير من المشكالت االقتصادية واالجتماعية والصحية والبيئية والتعليمية التي تستوجب

مقابلتها بالرعاية والوقاية والتوجيه واإل رشاد (فايز عبد المقصود وآخرون  ،2007 ،ص

 ،)35والشك أن معرفة وفهم خصائص واحتياجات ومطالب نمو تالميذ التعليم األساسي

يمكن أن يسهم بدرجة كبيرة في تحديد ما يمكن أن تفي به تلك الخدمات في كل جانب من
جوانب النمو المختلفة للوصول إلى التوافق النفسي واالجتماعي الذي ينعكس بنتائج

إيجابية في جانب األهداف التربوية للمرحلة ؛ لذلك سوف تتناول الدراسة فيما يلي
خصائص وحاجات نمو تالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسي على النحو التالي:

تقابل حلقة التعليم االبتدائي مرحلة الطفولة المتأخرة من عمر الفرد  ،وفي هذه

المرحلة يمر التلميذ بجملة من التغيرات في جوانب نموه المختلفة كما يلي (سعاد هاشم

عبدالسالم  ،2007 ،ص ص : )62: 60

جسمانيا  :يتميز التلميذ بالنمو الجسمي البطئ وتتأثر حالته الجسدية بالظروف

ً
تدريجيا
الصحية واالقتصادية واالجتماعية المحيطة به  ،وبالرعاية تتحسن صحته
ً
وتقوى قدرته على الحركة والنشاط .
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عقليا  :يتميز بالرغبة في التعلم عن طريق النشاط واللعب وتنمو قدرته على التفكير

ً
المجرد واستخدام الرموز وتنمو قدرته اللغوية ويستطيع التركيز لفترة أطول ولكن تقل
دافعيته وحماسه للتعلم إن لم يجد المكافأة والتشجيع .

إجتماعيا :تنمو عالقاته االجتماعية وتقل حدة انفعاالته ويتميز باالستقرار والثبات

ً
النفسي ويميل إلى المصادقة وممارسة األنشطة ويمتص في هذه المرحلة تقاليد وقيم
مجتمعه .

حركيا  :تنمو عضالته ويميل إلى العمل اليدوي والنشاط الزائد وتتهذب حركته وتزداد

ً
سرعة ودقة أدائه الحركي .
ويصاحب تلك التغيرات التي يمر بها التلميذ في طفولته المتأخرة مجموعة من

الحاجات التي تحتاج إلى فهم واشباع من قبل المربين وذلك لتحقيق أفضل مستوى لنمو
التلميذ  ،لذلك فهو في حاجة إلى إشباع ما يلي(موسى نجيب موسى  ،2016 ،ص ص

:)59 :54

 )1حاجات مادية وجسمية تتمثل في الحاجة إلى التغذية السليمة والرعاية الصحية
والملبس والمسكن المناسب .

 )2المحبة من المحيطين به؛ فيميل إلى الصداقة واالنتماء لجماعة معينة .
 )3إرضاء الكبار في كل أوجه نشاطه .

 )4إرضاء األقران بما يكسبه حبهم وتقديرهم له وتفاعلهم االجتماعي معه .
 )5التقدير االجتماعي والقبول واالحترام واالعتراف من اآلخرين .

 )6الحرية واالستقالل في تسيير أموره مما يزيد من ثقته بنفسه .

 )7التوافق االجتماعي من خالل اكتساب المعايير السلوكية األخالقية .
 )8تقبل السلطة التي تراعي مستوى وخصائص نمو التلميذ .
 )9الشعور باألمن والطمأنينة واالنتماء لجماعة ما .

 )10الحاجة إلى اللعب والنشاط والحركة لما له من دور حيوي في بناء شخصية الطفل
وتحقيق نموه في مختلف الجوانب .

باستقراء خصائص وحاجات نمو تلميذ المرحلة االبتدائية يتضح أنه في حاجة

ماسة وضرورية ألن تقدم له الكثير من خدمات الرعاية االجتماعية والصحية والنفسية ،
وتأتي الخدمات الصحية والغذائية على رأس احتياجات التلميذ في هذه المرحلة ألنه مازال
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في المراحل األ ولية من حيث نموه الجسمي والعقلي وهنا تلعب التغذية المدرسية دورها

الهام في التغلب على المشكالت التي تعوق نمو وتعلم التلميذ وهو ما أكده تقرير التغذية

المدرسية عالمياً من حيث أن برامج التغذية بالمدارس تحقق الكثير من العوائد التربوية
واالجتماعية فلها دور محفز للعملية التعليمية حيث تدفع االطفال لاللتحاق بالمدرسة

وتشجعهم على االستمرار في الدراسة وتقلل معدالت الغياب والتسرب  ،كما أن األغذية
جيدة النوعية مكتملة العناصر يمكنها أن تحسن األوضاع الغذائية وتقلل حاالت االضطراب

الغذائي للتالميذ وتحسن من قدراتهم االستيعابية (برنامج األغذية العالمي ،2013،ص

ص  ،)47 : 42كما أن المدارس من خالل االنتظام في تقديم الوجبات المدرسية الجيدة

تعد جزء من نظام الحماية االجتماعية وشبكة األمان للتالميذ األ كثر عرضة للخطر وهم

يشملون األيتام والمصابين بأمراض معدية وذوي األسر الفقيرة حيث تكون لديهم احتماالت
عالية للتسرب الدراسي؛ لذلك يمكن تقديم وجبات غذائية للتالميذ تحت مظلة برامج التغذية

المدرسية؛ وبذلك يمكن دعم وتوفير جانب من إنفاق األسر الفقيرة وتقليل المخاطر التي
تهدد التكيف وسبل العيش (اللجنة الدائمة للتغذية التابعة لألمم المتحدة .)15 ،2017،

والى جانب التغذية المدرسية هناك خدمات الرعاية الصحية المدرسية التي تقدم

للتالميذ بهدف وقايتهم من األمراض مثل الفحص الطبي الشامل لكل تلميذ في بداية
المرحلة الدراسية ،ودراسة التاريخ الصحي وعمل بطاقة تأمين صحي لكل تلميذ لمتابعة

حالته ،وكذلك تقديم التطعيمات ضد األمراض الخطيرة والمعدية ،إلى جانب خدمات التثقيف

الصحي ،ونشر الوعي بعادات وأنواع األغذية المفيدة (فايز عبد المقصود شكر، 2007،
 )38 :35وبذلك يتحقق للتلميذ النمو الجسمي السليم وما يترتب عليه من نمو في
مهاراته العقلية والحركية وممارسة األ نشطة المختلفة ويحقق معدالت عالية من التقدم

الدراسي.

كما تقوم المدرسة بوظيفتها االجتماعية والنفسية إلشباع حاجات التلميذ التي تدور

حول تكيفه وتوافقه االجتماعي والنفسي فتقدم المدرسة خدماتها في هذا المجال من خالل

برامج التوجيه واإل رشاد النفسي التربوي والعيادات النفسية المدرسية التي تساعد التالميذ
على تعرف قدراتهم وميولهم وجوانب الضعف لديهم  ،كما تقدم المساعدات العالجية

والوقائية للتالميذ ضعاف التحصيل والتالميذ ذوي السلوك غير السوي (أمل البكري  ،ناديا

بن مصطفى ،2011،ص ،)36كما يقدم أخصائيو الخدمات االجتماعية بالمدرسة برامج
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وأنشطة لمواجهة انحرافات التالميذ السوكية  ،حيث يقومون بتحليل مشكالت التالميذ

وتعرف ميولهم مع توفير الفرص الكافية إلشراك أكبر عدد من التالميذ في األ نشطة

المختلفة كالجماعات المدرسية ،والمعسكرات ،والرحالت ،وفرق الكشافة وغيرها؛ مما يؤدي

اجتماعيا ،ويساعدهم على ممارسة الحياة الديمقراطية ،ويعمق لديهم روح
إلى نموهم
ً
االنتماء لجماعاتهم وأقرانهم ومدرستهم فتصبح بيئة جاذبة لهم (عبدالخالق محمد،
، 2007ص ص )34 :33؛ وبالتالي تشبع لديهم حاجاتهم إلى االستقاللية من خالل

القيام باألدوار والمسئوليات في تلك األ نشطة ويكتسبون من خاللها القيم والمعايير

المجتمعية ،ويتحقق توافقهم االجتماعي .

يتضح مما سبق درجة األهمية والضرورة التربوية لتقديم الخدمات لتلميذ الحلقة

األ ولى من التعليم األساسي لمقابلة احتياجات نموه المختلفة والتي تتطلب بدورها التنوع
والفاعلية والكفاءة في تقديم تلك الخدمات  ،وسوف تنتقل الدراسة في جزئها التالي

للتعرف على المجاالت المختلفة للخدمات الطالبية وواقعها تشري ًعا وممارس ًة .
ثالثا  :الواقع التشريل
الخدمات الطالبيةبالتللي االساس

لوالتنفيذي

لمجاالت

انطال ًقا من الفلسفة التي تقوم عليها الخدمات من اهتمامها بتحقيق النمو الشامل

المتكامل للطالب تتعدد مجاالت تلك الخدمات لتشمل مختلف جوانب النمو اإلنساني وسيتم

طرح هذه المجاالت واإلطار التشريعي المنظم لممارستها .

واإلطار التشريعي ألي منظومة يعد من أهم الدعائم التي تقوم عليها هذه

المنظومة وذلك ألن هذا االطار يحدد أدوار كافة األطراف المعنية ؛ وبالتالي يجب في
بداية إنشاء أي منظومة أن يتم خلق اإلطار التشريعي المناسب لها بهدف ضمان فعاليتها

(منظومة التغذية في مصر ، )94 ، 2014 ،وبالقياس على منظومة الخدمات الطالبية

في التعليم األساسي نجد أنها تحتاج لبنية تحتية تشريعية تنظم ممارستها لضمان تحقيق

تشريعا
أهدافها؛ لذا تسعى الدراسة في هذا الجزء للتقصي عن واقع الخدمات الطالبية
ً
وممارس ًة في مجاالت التغذية والصحة المدرسية والخدمة االجتماعية والنفسية للوقوف

نظريا على نقاط القوة والضعف في تلك الجوانب وذلك على النحو التالي :
ً
[ ]1خدمات التغذية المدرسية
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وتشير إلى تلك الخدمات التي تعني بتوفير وجبات غذائية لألطفال الملتحقين

وتقسم برامج التغذية المدرسية إلى فئتين تقدم األولى منها
بالمدارس داخل مدارسهمُ ،
وجبات غذائية كاملة للتالميذ ،أما األخرى فتقدم بسكويت عالي الطاقة أو وجبات

خفيفة(البنك الدولي ،2013 ،ص  ، )3وتهدف برامج التغذية المدرسية إلى( عفاف

حسين صبحي ،2003 ،ص ص :)110 -109

 إمداد التالميذ بالعناصر الغذائية الالزمة الستكمال غذائهم المنزلي وتغطية النقص فيه. -رفع المستوى الصحي للتلميذ عن طريق الغذاء المناسب من أجل رفع الكفاءة البدنية

والعقلية.

 بث العادات الغذائية السليمة في نفوس التالميذ ونشر الثقافة الغذائية. تحقيق نظام اليوم الدراسي الكاملويسهم تقديم ذلك النوع من الخدمات في تحسين قدرة التالميذ على اإلفادة من

التعليم وذلك بإزالة العقبات التي تعترض التعليم مثل الجوع ونقص التغذية  ،كما تسهم في
زيادة أعداد المنتسبين إلى المدرسة من األطفال في سن الدراسة وتحسين النتائج

التعليمية(بيريل ليفنجر ،1984،ص  ، )401وقد وثقت العديد من الدراسات إسهام
الوجبات المدرسية في رفع معدالت االلتحاق بالمدارس وحضورها ،وأكدت دورها الحاسم
في دعم تعليم التالميذ المعرضين للخطر مثل البنات (اللجنة الدائمة للتغذية التابعة لألمم

المتحدة ،2017 ،ص  .)4كما ُوجد ارتباط مباشر بين التغذية المدرسية وجودة العملية
التعليمية واألوضاع الغذائية لألطفال حيث تعمل برامج التغذية المدرسية على تحسين

األوضاع الغذائية والصحية لألطفال ،وزيادة قدرتهم على التعليم ،وتمكينهم من االلتحاق
بالمدرسة في المناطق التي تواجه فيها العملية التعليمية مشكالت بسبب الفقر والحاجة

محفز يدفع األطفال لاللتحاق بالمدرسة
ًا
دور
لتشغيل األطفال ،كما تلعب التغذية المدرسية ًا
وتشجيعهم على االستمرار في الدراسة وتقليل معدالت الغياب والتسرب من التعليم(البنك

الدولي ،2013 ،ص .)47
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فهناك العديد من الشواهد التي تؤكد أن التغذية المدرسية تؤدي إلى زيادة المواظبة في

الدراسة ،وتوسيع المدارك وآفاق المعرفة والتحصيل الدراسي ،وتحقيق المساواة بين
الجنسين( البنك الدولي ،2008 ،ص .)5

ويجب أن تحتوي الوجبات المدرسية على العناصر الغذائية الالزمة لنمو التالميذ

وصحتهم وحيويتهم بحيث تحتوي على مصدر جيد للبروتين والحديد والفيتامينات( رافدة

الحريري ،2018 ،ص .)138

ومن هنا قامت وزارة التربية والتعليم بوضع خطة مستقبلية في مجال التغذية في

الفترة من  2022 -2018تستهدف من خاللها إحداث طفرة في مجال التغذية المدرسية
كميا من حيث توفير االعتمادات المالية الال زمة لتغطية %100من تالميذ رياض األطفال
ً
والتعليم االبتدائي خالل العام الدراسي  2019 -2018على أن يتم تغطية المرحلة

اإلعدادية بشكل كامل بداية من العام الدراسي  2020 -2019ونسبة  %100لتغطية
الطالب بالمرحلة الثانوية الفنية بداية من العام الدراسي  2021 -2020بينما سيتم

تغطية طالب الثانوي العام في بداية  ،2022 -2021ومن حيث الكيف فقد أضاف

التقرير الذي رفعه الوزير إلى رئاسة الوزراء أنه من المستهدف تنويع الوجبات المقدمة

على مدار األسبوع حتى تنال قبول التالميذ مع رفع القيمة الغذائية للوجبة لتغطي

%50من االحتياجات الغذائية الالزمة للتالميذ وذلك لجميع المستفيدين ،مع التأكيد على

االلتزام بقواعد واشتراطات حفظ التغذية لإلدارات التعليمية لمدة  5أيام وتكون الوجبات

الغذائية في  3أيام باألسبوع في شكل بسكويت مزود بالفيتامينات الالزمة لنمو األطفال في
تلك المرحلة ويومين عبارة عن فطيرة ،وفي سبيل ذلك فقد استهدفت الوزارة رفع مهارة
العاملين في مجال التغذية المدرسية من أخصائيي وموجهي التغذية عن طريق عقد دورات
تدريبية لهم وسد العجز في العاملين بالتغذية ،مع العمل على تسكينهم على كادر المعلم

للحد من تغيير المسمى الوظيفي( جمهورية مصر العربية ،وزارة التربية والتعليم،

.)2017

وعلى الجانب التشريعي نجد أن خدمات التغذية تنظمها عدد من الق اررات التي ال

ترقى لمستوى التشريع كما أن أغلبها عبارة عن موافقات على خطط التعاون بين الحكومة

الوزرات المختلفة
ا
وبرنامج األغذية العالمي ولم تتطرق إلى كيفية التنسيق والتنظيم بين
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ومثال على ذلك القرار الجمهوري رقم ( )94لسنة  2017بالموافقة على االتفاق الفرعي
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وكندا بشأن تنفيذ برنامج تلبية االحتياجات التعليمية

العاجلة في المجتمعات المضيفة لالجئين في مصر( الجريدة الرسمية ،قرار رئيس

الجمهورية 94رقم ،) 2017 ،كما رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس

الوزراء أن منظومة التغذية المدرسية في مصر تواجه عقبات كثيرة فإلى جانب ضعف

إطارها التشريعي تعاني المنظومة من محدودية التمويل ،فالنسبة الكبرى منه تقع على

عاتق الحكومة إلى جانب القطاع الخاص الذي ال يوجد ما يضمن استمرارية مشاركته
ومساهمة بعض المؤسسات الدولية والمحلية  ،كما اليوجد آلية واضحة تضمن وصول

احتياجا كما هو مستهدف من قبل وزارة التربية
الوجبات المدرسية للتالميذ الفقراء واأل كثر
ً
والتعليم ،وكذلك عدم تطبيق استراتيجيات واضحة لضمان سالمة الغذاء في مختلف مراحل

بدءا من تصنيعها حتى توزيعها على الطالب (مركز المعلومات
عملية التغذية المدرسية ً
ودعم اتخاذ القرار  ،ص .)107 ، 94
كما أكدت (آمال سيد  )2016 ،في دراستها أن التغذية المدرسية تواجه مشكالت

في مراحلها المختلفة حيث ال توجد أقسام بالمديريات التعليمية مختصة بشراء المواد

االولية الالزمة لإل نتاج ،كما أن اللجان المحلية المشكلة من التموين والصحة والتعليم
تقوم بالفحص الظاهري فقط لألصناف الغذائية ،عالوة على أن شهاد الصالحية للمصانع

الموردة ال تراجع باستمرار ،كما ال تستخدم عربات مجهزة لنقل البرامج الغذائية ،باإلضافة

إلى أن أماكن تخزين الوجبات بالمديريات غير مطابق للشروط الصحية (آمال سيد،
 ، 2016ص )266؛ وقد ترتب على قصور عمليات التخطيط والتنفيذ للتغذية المدرسية
حدوث العديد من المشكالت لطالب المدارس من جراء سوء التخطيط والتنسيق بين

الجهات المختلفة ومن أبرزها انتشار العديد من حاالت التسمم الغذائي الموسمية بين

طالب المدارس إثر تناولهم للوجبة المدرسية؛ وبالتالي عدم تحقيق الهدف المرجو من
تقديم خدمات التغذية ،وهو ما تطالعنا به العديد من الصحف المحلية منها ما يلي :

 " وجبات المدارس أزمة مستمرة" ..بعد تسمم  51تلميذا بسوهاج ..التحفظ على مخازن
الوجبات المدرسية" (اليوم السابع  ،األربعاء 08 ،مارس  ) 2017متاح على
www.youm7.com
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تسمم  14تلمي ًذا لتناولهم «بسكويت مدارس فاسد» بأسيوط( المصري اليوم ،األربعاء

ُّ
 ) 2017-03-08متاح على . www.almasryalyoum.com

 ونتيجة النتشار الكثير من حاالت التسمم بين طالب المدارس التي اشتبه أن تكون
بسبب الوجبة المدرسية أرسلت وزارة التربية والتعليم خطاب رسمي لجميع المديريات

التعليمية مفاده وقف صرف الوجبات المدرسية للمدارس ،ووقف توزيع الوجبات

الموجودة بمخازن المدارس لحين إشعار آخر وأضافت الوزارة في خطابها أنه سوف
يتم تشكيل لجنة من كل االجهزة المعنية بالدولة للوقوف على أسباب تلك الحاالت

واجراء التحقيقات ووضع الآلليات الكفيلة بعدم تكرارها مستقبال (الوطن  ،الخميس

 )2017-03-23متاح علي www.elwatannews.com

 وعلى الرغم من قرار الوقف واإلجراءات التي توعدت الوزارة بتتنفيذها إال أن مسلسل
التسمم عاد مرة أخرى  ،حيث أنه تسمم  8تالميذ فى اليوم األول لعودة «التغذية

المدرسية» بأسيوط (األحد  )2018-03-18متاح على
. www.elwatannews.com

 تم وقف الوجبات المدرسية فى أول أيام توزيعها بالمنوفية بعد االشتباه فى تسمم 43
تلمي ًذا(

الوطن

،

الثالثاء

. www.elwatannews.com

)2018-03-20

متاح

على

 إصابة  43تلمي ًذا بـ«اشتباه تسمم» عقب تناولهم الوجبة المدرسية بالمنوفية المصري
اليوم (الثالثاء  )2018-03-20متاح على . www.almasryalyoum.com

 تعليم المنوفية :وقف التغذية المدرسية لحين انتهاء التحقيقات فى تسمم  45طالب
(الثالثاء 20 ،مارس  )2018متاح على . www.youm7.com

ويعكس ما سبق القصور واالضطراب الذي تعاني منه منظومة التغذية المدرسية

إما بسوء تقديم الوجبة الغذائية بداية من االنتاج حتى التوزيع أو بوقف صرفها وضعف
المخصصات المالية المحلية واالعتماد على الدعم الخارجي مما يتأتي من وراءه ضعف

المردود التربوي لتلك الخدمة الهامة بالنسبة للطالب في مرحلة عمرية تأسيسية في
جوانبهم العقلية والجسدية واالجتماعية والنفسية .
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[ ]2خدمات الصحة المدرسية
تشير إلى تلك الخدمات والنشاطات المقدمة للتالميذ والتي تهدف إلى نموهم

ووقايتهم وعالجهم من األمراض وتوفير الظروف المالئمة لتحصيلهم العلمي(زياد علي

جرجاوي ،ومحمد هاشم أغا.)299 :2012 ،

وتشمل الخدمات الصحية المدرسية الرعاية الصحية للتالميذ ،والكشف الدوري

عليهم ،والتطعيم ضد األمراض المعدية والتبليغ عنها ،واجراءات الوقاية واإلسعافات األولية

واإلشراف على التغذية المدرسية والخدمات الصحية النفسية واالجتماعية( يوسف الزم

كمشان ،وآخرون ،2017 ،ص ص  ،)71 ،70كما تشمل الكشف المبدئي على الطلبة

المستجدين ،واعطاء اإلجازات والكشف على المرضى واإلشراف الصحي على األنشطة
والمناسبات والتجمعات الرياضية والكشفية للطالب ،ومراقبة المقصف المدرسي ،ومتابعة

مدى توافر الشروط الصحية بها ،ومراقبة البيئة المدرسية وتقديم األنشطة التوعوية من
محاضرات ونشرات صحية وبرامج تثقيفية ،والمشاركة في المناسبات الصحية المحلية

والعالمية( خالد الصرايرة ،وتركي الرشيدي ،2012 ،ص .)2320

ومن أسباب االهتمام بالصحة المدرسية ما يلي( فايز عبد المقصود شكر وآخران،

 ،2007ص ص :)35 ،34

 -1يشكل تالميذ المراحل الدراسية نسبة كبيرة من عدد السكان.
 -2يعتبر السن المدرسي فترة النمو الحسي والعاطفي للطفل؛ لذا البد من توفير الرعاية

الصحية السليمة لجميع طالب المدارس.

 -3يتعرض كثير من األطفال في سن الدراسة لكثير من المشكالت االقتصادية
واالجتماعية والصحية والبيئية مما يستلزم توفير الرعاية الصحية التي تقلل من آثار تلك

المشكالت.

 -4تجمع األطفال في المدارس يمكن أن يساعد على انتشار الكثير من األمراض

اما على المدارس مكافحة ذلك من خالل خدمات الصحة المدرسية.
المعدية؛ لذا كان لز ً

 -5يتعرض األطفال أثناء ممارستهم لألنشطة المدرسية إلصابات الكسور والجروح؛ مما
يستلزم توفير اإلسعافات األولية لهم
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طا وحيوية تساعدهم على االنتباه والتقدم
 -6تمتع التالميذ بالصحة الجيدة يكسبهم نشا ً

الدراسي.

 -7يكتسب التالميذ من البيئة الصحية السليمة في المدرسة السلوك الصحي السليم.
أما عن الواقع التشريعي فنجد أن خدمات الصحة المدرسية في مصر تقدم في إطار

قانون رقم  99لسنة  1992والخاص بنظام التأمين الصحي على الطالب والذي يقضي
بتقديم نوعين من الخدمات الصحية إحداهما خدمات وقائية وتشمل ( الفحص الطبي

الشامل عند أول التحاق للطالب عند بدء كل مرحلة تعليمية ،والتحصين ضد األمراض،
والفحص الطبي النوعي للطالب بصفة دورية أو لظروف صحية طارئة ،والمحافظة على

صحة البيئة المدرسية ،ونشر الوعي الصحي بين الطالب ،واإلشراف على التغذية

فيشار إليه بالخدمات العالجية والتأهيلية في
المدرسية) ،أما النوع اآلخر من الخدمات ُ
حالتي المرض المرض والطوارئ ،وذلك كله مقابل اشتراك رمزي يتحمله الطالب( جمهورية
مصر العربية.)1992 ،

وفي إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تعزيز مجال الخدمات الصحية

المدرسية أصدرت قرارها رقم ( )92لسنة  2001بخصوص منع التدخين في المدارس

ظا
حيث يحظر على العاملين والطالب القيام بالتدخين داخل المؤسسة التعليمية وذلك حفا ً
على صحة الطالب وحمايتهم من مخاطر التدخين واإلدمان (وزارة التربية والتعليم ،

 ،2001مادة  ،)1وفي عام  2014صدر قرار وزاري رقم ( )74لسنة 2014بشأن

تشكيل لجنة للصحة والبيئة بكل مدرسة وادارة ومديرية تعليمية ،وقد أوضح اختصاصات
هذه اللجنة على كل مستوى إداري ،وبالنسبة للمستوى المدرسي تختص تلك اللجنة بوضع

خطة للفحص الطبي الشامل للطالب ومتابعة تنفيذها ،واعداد السجالت الصحية والتقارير

 ،وكذلك التأكد من توافر جميع األجهزة واالحتياجات الطبية الالزمة للعيادة المدرسية ،
واإلشراف على المقصف المدرسي ،والتأكد من مطابقة األغذية الموجودة به للشروط

الصحية  ،واستكماالً لجهود الوزارة في مجال الخدمات الصحية صدر القرار الوزاري رقم
( )909لسنة  2018بشأن الالئحة التنفيذية لقانون نظام التأمين الصحي الشامل والتي
أشارت إلى الخدمات الصحية المعنية بالطالب في مختلف المراحل التعليمية ،وتدور حول

الفحص الطبي الشامل للطالب عند بدء التحاقه بكل مرحلة تعليمية  ،والفحص الدوري
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للطالب وفي حاالت الطوارئ  ،ونشر الوعي الصحي بين الطالب (رئاسة مجلس الوزراء،
 ، 2018ص  .)13وجدير بالذكر أن نظام التأمين الصحي الجديد فيه تكون األسرة
وليست المدرسة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام ويتم تقديم خدمات

تشخيصية وعالجية وتأهيلية وفحوصات معملية وذلك مقابل اشتراك يتحمله رب األسرة

ويتضمن هذا القانون في الئحته التنفيذية تقديم خدمات صحية للطالب تشمل خدمات

عالجية وتأهيلية ووقائية للطالب (جمهورية مصر العربية.)2018 ،

تعكس تلك الق اررات أن مجال الصحة المدرسية قد القى االهتمام المناسب إلى حد ما

في جانب التشريعات من حيث اإلقرار بأحقية طالب التعليم األساسي في الحصول على
الخدمات الصحية كالتأمين الصحي بخدماته لطالب المدارس من بطاقات التأمين الصحي

والعيادة مدرسية ،وطبيب المدرسة ومعاونه ،والتجهيزات ،واللجان الصحية بكل مدرسة

واختصاصات تلك اللجان .

[ ]3الخدمات النفسية لواالجتماعية المدرسية
ُيقصد بالخدمات النفسية المدرسية مجموعة الجهود الفنية المتخصصة التي
تتضمن عمليات تتيح للمتعلم فرص الكشف عن إمكانياته وقدراته العامة والخاصة

مناخا من التوافق والتكيف
وتوظيفها توظي ًفا أمثل في أداء دوره كطالب ،وتوفر له
ً

نموا شامالً متكامالً في اتجاه
السليمين مع نفسه ومع بيئته بشكل يسمح بنمو شخصيته ً
تحقيق األهداف التربوية المنشودة( مستور حماد اسماعيل ،عبد الكريم على مصطفى،
 ،2011ص  )5حيث تهتم هذه الخدمات باإلجراءات الوقائية والتدخالت العالجية التي
تدعم الصحة النفسية ،السلوكية ،واالجتماعية ،والعاطفية لدى التالميذ؛ مما يعزز قدراتهم

على التعليم(المملكة العربية السعودية ،وزارة الصحة ،د.ت ،ص .)11

وتسعى مبادرات الصحة النفسية في المدارس إلى بناء المعافاة االجتماعية والوجدانية

والروحية للطالب لتمكينهم من تحقيق أهداف التعليم والصحة والتفاعل مع أقرانهم

ومدرسيهم وأسرهم ومجتمعهم بطرق تتسم باالحترام واإل نصاف( االتحاد الدولي لتعزيز

الصحة والتعليم ،دت ،ص  ، )8أي مساعدتهم على التوافق مع النفس ومع المجتمع،
وكذا مساعدتهم على النمو النفسي والعقلي وحل مشكالتهم النفسية والتربوية والوقاية
منها(مستور حماد اسماعيل ،عبد الكريم علي مصطفى ،2010 ،ص ص .)7 ،6
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وقد ثبت أن برامج الصحة النفسية المدرسية تزيد من نسبة الحضور في المدرسة

أيضا من
والنجاح المدرسي ،وتقلل من التسرب ،كما أنها تقلل من السلوكيات اإلجرامية ،و ً
مشكالت اإلدمان واألدوية والكحوليات ،ويقلل نسبة التدخين بين المراهقين ،ويقلل من

التوتر(فاتن عبد اللطيف ،2001 ،ص .)101

أما الخدمات االجتماعية المدرسية فتشير إلى مجموعة الجهود والبرامج التي يخططها

األخصائيون االجتماعيون بقصد تحقيق أهداف التربية الحديثة ،وتنمية شخصية الطالب

إلى أقصى حد ممكن وفق ما تسمح به قدراتهم وامكاناتهم ،وتحقيق التماسك االجتماعي

داخل المجتمع المدرسي ،وكذلك وقاية التالميذ من االنحراف ،والقدرة على تحمل

المسؤولية واتخاذ القرار(مستور حماد اسماعيل ،عبد الكريم علي مصطفى ،2010 ،ص

ص .)4 ،3

وتهدف هذه الخدمات إلى توفير جو مدرسي محبب إلى التالميذ من خالل تدعيم

العالقات االجتماعية بين التالميذ والمعلمين واإلدارة بما يحقق التكيف االجتماعي

لديهم(عادل محمود رفاعي،2016 ،ص ص .)345 ،344

أما عن التنظيم التشريعي الخدمات االجتماعية والنفسية الرامية إلى توفير

وتعالج
نفسيا و
وتهيئة مناخ مدرسي آمن
اجتماعيا للطالب ُيقوم من خالله سلوكهم ُ
ً
ً
مشكالتهم وانحرافاتهم؛ حتى يتحقق نموهم وتوافقهم السوي والتي يتولى تقديمها

اليشرع إليها منفصلة
األخصائي االجتماعي والنفسي بكل مدرسة فإن مهامه واختصاصاته ُ
بل تأتي ضمنية في عدد من الق اررات واللوائح المنظمة والمعالجة لقضايا وخدمات معينة
خاصة بالطالب  ،وعلى سبيل المثال ال الحصر صدور قرار وزاري رقم ( )234لسنة

 2014بشأن حفظ النظام واالنضباط داخل المدارس وكان هدف هذا القرار توفير الحماية

داخل البيئة المدرسية ،والحد من حاالت العنف المدرسي الصادر من الطالب والموجه له

وقد وضعت بعض اآلليات لتحقيق هذا الهدف منها تشكيل لجنة لتنفيذ قواعد االنضباط

السلوكي أحد أعضائها األخصائي االجتماعي من أهم اختصاصاتها دراسة وتحليل حاالت

الطالب ذوي المشكالت السلوكية التي تعيق سير العملية التعليمية ،وتحفيز الطالب
الملتزمين (وزارة التربية والتعليم  ،قرار وزاري رقم ( )234لسنة  ، ) 2014وفي العام

التالي صدر قرار وزاري رقم ( )179لسنة  2015لنفس الشأن والهف السابق مع اختالف
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مسمى اللجنة حيث تشكيل لجنة للحماية المدرسية بمختلف المراحل التعليمية على

مستوى المدرسة وتختص بالمهام المنصوص عليها في الئحة االنضباط المدرسي ،
ويكون أحد أعضائها األخصائي االجتماعي ومن واجباته تلقي ورصد وتحليل حاالت

الطالب ذوي المشكالت السلوكية التي تعيق سير العملية التعليمية (وزارة التربية والتعليم

 ،قرار وزاري رقم ( )179لسنة  ، ) 2015وفي عام  2016صدر قرار وزاري للمرة
الثالثة رقمه ( )287وهو يحمل نفس مضمون القرارين السابقين ،ولكنه أضاف إلى

تشكيل لجنة الحماية المدرسية األخصائي النفسي إن وجد بالمدرسة وأسند إليه نفس

اختصاصات االخصائي االجتماعي في تلك اللجنة( وزارة التربية والتعليم ،2016 ،ص ص

 ،)16 :2وللتحديد التفصيلي الختصاصات األخصائي النفسي واألخصائي االجتماعي

جاء القرار الوزاري رقم  164لسنة  2016وحدد مهامهم في تنفيذ برامج وأنشطة التربية
االجتماعية ومساعدة جماعة النشاط االجتماعي على تنمية القيم والسلوكيات اإليجابية

لدى التالميذ واعداد البحوث لمساعدة التالميذ على التكيف مع المجتمع المدرسي

والتواصل مع أولياء األمور واشراكهم في دعم خطط التحسين المستمر بالمدرسة،
والمساعدة في تنمية وبناء شخصية الطالب من خالل برامج وعمل بحوث تساعد التالميذ

على حل مشكالتهم ووقايتهم من المشكالت ،أما عن اختصاصات األخصائي النفسي فقد

حددت الوزارة مسؤولياته في دراسة وتشخيص المشكالت النفسية التي يتعرض لها المتعلم

 ،وكذا التخطيط ألنشطة الخدمة النفسية ،واكتشاف ذوي صغوبات التعلم ،ووضع برامج
توجيه المتعلمين الفردية والجماعية والتي تتصل بأساليب االستذكار الجيد والمشكالت

النفسية ،كما يختص بتطبيق االختبارات والمقاييس النفسية على المتعلمين ،وتخطيط

اسيا ،ومساعدة المتعلمين على
وتنفيذ برامج رعاية الموهوبين ،وكذا رعاية المتأخرين در ً
التعرف على الخدمات النفسية التي يتم تقديمها لهم ،ويعمل على التهيئة النفسية للتالميذ

الجدد(و ازرة التربية والتعليم.)2016 ،

وداللة ما سبق هو غياب الرؤية في عملية التشريع للخدمات االجتماعية والنفسية

واال فما هو المبرر لصدور ثالثة ق اررات وزارية في ثالث سنوات متتالية لنفس الهدف وهو
عالج سلوكيات الطالب  ،كما أن توكيل أخصائي الخدمات االجتماعية وأخصائي الخدمات

النفسية في الئحة االنضباط المدرسي بنفس المهام تحت مسمى واحد وهو األخصائي
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النفسي االجتماعي هل يعني أنهما نفس الشخص وأنه اليوجد فرق بين طبيعة مهام كل
منهما أم أن هناك تداخل في االختصاصات .

كما أن التخبط في اتخاذ القرارت قد ينم عن غياب التخطيط السليم المدروس الذي

ينظم آليات وطرق تقديم الخدمات الطالبية؛ مما يترتب عليه العديد من المشكالت وجوانب
القصور في كل مراحل تقديم الخدمة ؛ وفي ظل ذلك الضعف يغيب عنصر الجودة في

يضا عائدها التربوي عليه  ،ولكن ماذا
تقديم الخدمة ،كما يغيب رضا المتلقي لها ،ويغيب أ ً

يقصد بالجودة في تقديم الخدمة أو جودة الخدمة؟ ،وكيف يمكن قياسها بموضوعية
وبطريقة صحيحة؟  ،ويمكن اإلجابة عن ذلك في الجزء التالي من الدراسة .
رابلا  :جودة الخدمات الطالبية

يتناول هذا الجانب من الدراسة مفهوم جودة الخدمة وأساليب ونماذج قياسها وذلك فيما

يلي:

1ـ مفهوم جودة الخدمة
يشير  croninو  taylorإلى أن جودة الخدمة مفهوم مراوغ وبناء مختصر من

الصعوبة تعريفه وقياسه J.Joseph Cronin Jr& Steven A. Taylor, 1992,
) )p55؛ لذا يوجد اختالف بين الباحثين حول تعريف محدد لجودة الخدمة؛ وقد يرجع

قياسا إلى السلع المادية من حيث
هذا إلى الخصائص والسمات العامة المميزة للخدمات ً
الالملموسية والتالزمية ،وعدم التجانس ( A prasuraman, & others, 1985, p

.( 42

ويمكن التمييز بين اتجاهين رئيسين في تحديد مفهوم جودة الخدمة ،حيث تشير

وفقا لالتجاه األول إلى " المطابقة بين األداء الفعلي للخدمة وتوقعات متلقي
جودة الخدمة ً
الخدمة لها" وفي هذا اإلطار يعرفها قاسم نايف الحياوي بأنها " معيار لدرجة تطابق األداء
رياضيا كالتالي:
الفعلي للخدمة مع توقعات الزبائن لهذه الخدمة" ،ويعبر عنها
ً

جودة الخدمة = توقعات الزبون لمستوى األداء – إدراك الزبون لألداء الفعلي(قاسم نايف

المحياوي ،2006 ،ص  .)90ويعرفها  Baru Atrekبأنها " التوافق مع توقعات الزبون
على أسس ثابتة " ) ،)Bayu Atrek,2012, p 425والى نفس المعني يشير عبد
الكريم أحمد جميل حيث تعني جودة الخدمة من وجهة نظره " الدرجة التي يرتقي إليها
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مستوى الخدمة لتقابل توقعات العمالء"  ،وأن الجودة التي يدركها العميل للخدمة هي

الفرق بين توقعات العميل ألبعاد جودة الخدمة وبين األداء الفعلي الذي يعكس مدى توافر
هذه األبعاد بالفعل ،فمفهوم جودة الخدمة يكمن في مدى تطابق توقعات العمالء ألبعاد

جودة الخدمة ومستوى األداء الفعلي الذي يعكس مدى توافر تلك األبعاد بالفعل في الخدمة

المقدمة لهم(عبد الكريم أحمد جميل ،2015 ،ص ص  .)145 – 143كما يذهب

برشورمان إلى أن جودة الخدمة تعني" الفجوة بين التوقعات السابقة مع اإلدراكات الفعلية
فإذا

كانت

اإلدراكات

أكبر

من

المتوقع

).)prasuraman,& Others ,1988, p 16

يمكن

القول

بأن

الجودة

عالية

في حين أن االتجاه الثاني في تعريف جودة الخدمة يطابق بينها وبين األداء الفعلي

للخدمة حيث يذهب  Croninو  Taylorإلى وصف جودة الخدمة كشكل من االتجاه أو
الموقف يتصل ولكنه ال يكافئ الرضا الذي ينتج عن المقارنة بين التوقعات واألداء

الفعلي() ،)J. Joseph Cronin.Jr,&Steven A. Taylor 1992, p55ويرى
 Batsonأن الجودة في الخدمة موقف أو اتجاه  Attitudeيكونه المستفيد من خالل

تقييمه لعرض الخدمة(حميد عبد النبي الطائي ،وبشير عباس العالق ،2016 ،ص

 ،)117وجودة الخدمة وفق هذا االتجاه ترتبط بإدراك العميل لألداء الفعلي للخدمة

جودة الخدمة = األداء الفعلي(أبو بكر محمود

ويعبر عنها بــــــــــــــــ
المقدمةُ ،
الهواش ،2018،ص )307؛ وقد انعكس هذا االختالف في المفهوم على تحديد األبعاد

المكونة لجودة الخدمة وكذلك طرق وأساليب قياس تلك الجودة وهذا ما يمكن استيضاحه
فيما يلي.

2ـ أبلاد جودة الخدمة
يمكن النظر إلى جودة الخدمة على أنها كل متكامل للعديد من المكونات أو األبعاد

التي يستند إليها متلقي الخدمة في إعطاء تقييمه النهائي ،ولكن ال يوجد اتفاق عام بين

الباحثين حول طبيعة وعدد تلك األبعاد أو المكونات ،بل ُوجدت عدة تصنيفات لعدد من
الباحثين من أبرزها(:)Maive Suuroja,2003, p12
[ ]1تصنيف 1984 Gronroos
يرى  Gronroosأن إدراكات الزبون لعملية الخدمة تنقسم إلى بعدين هما:
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 الجودة التقنية( بعد المخرجات) :وهي ترتبط النتائج التي يحصل عليها متلقيالخدمة.

 الجودة الوظيفية (بعد العمليات)  :وهي ترتبط بكيفية أداء الخدمة .ووفق هذا التصنيف فإن الزبون يرى أن جودة الخدمة هي مجموع ما يحصل عليه

وكيفية الحصول عليه.

[ ]2تصنيف Lehtinen 1982
وضع  Lehtinenثالثة أبعاد للجودة هي:
 الجودة المادية :وتشمل البيئة المادية واألدوات. -الجودة التفاعلية :وتأتي مما إذا كان النمط التفاعلي لمتلقي الخدمة متوافق مع النمط

التشاركي لمقدم الخدمة.

 جودة المؤسسة  :وترتبط بتقييم صورة المؤسسة.[ ]3تصنيف .(prasuraman, 1988, p23( Parasuraman
شيوعا حيث اقترح  Parasuramanقائمة أكثر خصوصية لعناصر
ويعد أكثر التصنيفات
ً
ُ
ووفقا لوجهة نظره فإن التقييم النهائي لجودة الخدمة يتم
وأبعاد أو مكونات جودة الخدمة؛ ً
من خالل تقيمات لخمسة أبعاد أو عناصر هي:

 -الملموسيات :وتشير إلى التسهيالت المادية والمعدات واألجهزة ،وأدوات ووسائل

االتصال والتكنولوجيا المستخدمة في تقديم الخدمة ،وكذا المظهر الشخصي لمقدمي

الخدمة.

 -االعتمادية  Reliabilityوتعبر عن القدرة على إنجاز الخدمة الموعودة بالدقة

واالعتمادية المطلوبة ،أي االلتزام بتقديم الخدمة بدرجة عالية من الصحة والدقة وفي

الوقت المحدد.

 الموثوقية ( األمان) ( الضمان) ) )Assuranceوتشير إلى معرفة مقدمي الخدمةوكياستهم وقدرتهم على بعث الثقة والمصداقية لدى متلقي الخدمة.
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 االستجابة  Responsivenessوتعني الرغبة في مساعدة متلقي الخدمة وتقديمالخدمة الفورية لهم ،والشعور بالسعادة والحماس عند تقديم الخدمة ،وجاهزية مقدمي

الخدمة لذلك.

 -التعاطف  Empathyويعبر عن الرعاية واالهتمام الشخصي

الذي يوليه مقدمو

الخدمة للزبائن ،ومدى قدرتهم على فهم حاجات العميل وتحديدها وتزويده بالرعاية

والعناية.

وقد استخدم  1992 Cronin, Taylorنفس تلك المكونات لقياس جودة الخدمة في

مقياسهم المعروف بــ (J. Joseph Cronin.Jr ,&Steven A. ( servperf
) ،Taylor: 1992, p 55وهو التصنيف المستخدم في البحث الحالي.

 3ـ

قياس جودة الخدمة
نتيجة لما تمت اإلشارة إليه من صعوبة في تحديد مفهوم موحد لجودة الخدمة بين

الباحثين فقد برزت ثمة مشكلة في قياسها وتحديد أبعادها وعناصرها ،وعلى الرغم من
ذلك فقد كانت هناك محاوالت لتقنين مقاييس كمية لقياس جودة الخدمة ترجع بدايتها

إلى كل من بارشورمان وزيثمال حيث قاما بتصميم أول نموذج لقياس جودة الخدمة

أُطلق عليه مقياس  Servqualأو نموذج الفجوة  gap modelويستند هذا المقياس
في قياسه لجودة الخدمة على مقارنة التوقعات مع إدراكات األداء الفعلي للخدمة المقدمة
 ،وذلك باستخدام خمسة معايير تمثل مكونات أو أبعاد جودة الخدمة من وجهة نظر

بارشورمان وهي ( الملموسية -الموثوقية – االعتمادية – االستجابة – التعاطف) ،

ويتكون المقياس أو النموذج من  44مفردة مقسمة إلى قسمين  22منها خاصة
بالتوقعات  ،و 22مفردة خاصة باإلدراكات (prasurama& others, 1988, p p
).16-23

ورغم ما أكده أصحاب هذا المقياس من مصداقيته وثباته وصالحيته للتطبيق في

أي مجال من مجاالت الخدمات ،إال إنه تعرض لكثير من االنتقادات منها :أنه يصلح

فقط لقياس الخدمة في حال معرفة الزبون التامة بخصائص الخدمة المقدمة له ،أما في

حال تعامل الزبون مع الخدمة ألول مرة فال يمكن أن يستخدم لعدم وجود توقعات مسبقة
يمكن مقارنتها باألداء الفعلي خاص ًة وأن التوقعات تتكون مع خبرة الخدمة أو أثناء
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استهالك العميل للخدمة () ،)Francis Buttle,1996, p13فضالً عن أن الفجوة
أيضا عندما تكون توقعات الزبون
السلبية بين التوقعات واألداء الفعلي يمكن أن تحدث ً
مثالية وهذا ما يحدث بالفعل في مقياس الفجوة  ،كما أن زيادة الفجوة بين التوقعات

واإلدراكات ال تعني زيادة في مستوى جوة الخدمة مما يوجب البحث عن نماذج أفضل

لقياس جودة الخدمة ).(Teas, R. Kenneth, 1994, p132

وفي هذا اإلطار قام كرونين وتايلور بدراستين انتقدا فيهما نموذج أو مقياس

 Servqualورأيا أنه مقياس غير مناسب ،وأن القليل من األدلة النظرية والتجريبية تدعم

استخدام الفجوة بين التوقعات واألداء كأساس لقياس جودة الخدمة ،حيث توصال إلى أن
مقياس الفجوة خاطئ لعدة أسباب من أبرزها أنه يطابق بين جودة الخدمة ومفهوم الرضا

في حين أنهما مختلفين) ، ) Cronin & taylor,1992, p p 55- 64باإلضافة إلى

أن مقياس  Servqualأمكن استخدامه في اثنين فقط من أربع خدمات هما خدمات
مكافحة اآلفات وخدمات األكل السريع). (Cronin& Taylor, S. A, 1994, p129

ونتيجة لهذه االنتقادات لنموذج الفجوة فقد سعى العديد من الباحثين إليجاد نماذج

بديلة لقياس جودة الخدمة تتالفى عيوب نموذج الفجوة ،وكان من أبرز تلك المحاوالت ما

قام به كرونين وتايلور من إجراء دراستين الختبار العديد من البدائل لنموذج servqual
توصال من خاللهما إلى وصف وقياس جودة الخدمة باعتبارها اتجاه أو موقف  ،وذلك من

خالل استخدام مقياس جديد هو مقياس  Servperfأو ما ُيسمى مقياس األداء الفعلي
كنموذج بديل لمقياس  ، Servqualوتقوم فكرة هذا المقياس على قياس إدراكات العميل

لألداء الفعلي للخدمة فقط دون التوقعات أي أن جودة الخدمة = األداء الفعلي ( J.

)Joseph Cronin.Jr,1992, p p63 – 64

اتجاهيا يرتبط بإدراك العميل
مفهوما
فالجودة في إطار نموذج  Servperfتأخذ
ً
ً
ويعرف االتجاه على أنه " تقييم األداء على أساس
لألداء الفعلي للخدمة المقدمةُ ،
مجموعة من األبعاد المرتبطة بالخدمة المقدمة " ،وتتضمن عملية تقييم الجودة

االفتراضات التالية:

فعليا من
 األداء الحالي للخدمة يحدد بشكل كبير تقييم العميل لجودة الخدمة المقدمة ًالمؤسسة الخدمية.
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 -تعتبر المؤشرات المحددة لمستوى الجودة ( االعتمادية – الملموسية – الموثوقية(

األمان)( الضمان) –االستجابة – التعاطف) ركيزة أساسية لتقييم مستوى الخدمة وفق

نموذج  )Servperfأبو بكر محمود الهواش ،2018 ،ص ص .)307 ،306

وفي هذا المقياس تم تقليل عدد العبارات التي كانت في مقياس  Servqualإلى

النصف بعد حذف العبارات الدالة على التوقعات موزعين على العناصر الخمسة المكونة

لجودة الخدمة التي وضعها بارشورمان وزيثمال في مقياس (Cronin, , Servqual
)Taylor, 1992, p 64

وقد أكدت دراسة كرونين وتايلور أن هذا المقياس حقق مستويات عليا من الصدق

والثبات بالمقارنة بنموذج الفجوة )(Cronin,J,J. and, Taylor, S,A:1992,p 61

 ، Servqualكما دعمت العديد من الدراسات استخدام نموذج  Servperfكنموذج جيد
لقياس جودة الخدمة منها دراسة  Maive 2003التي توصلت إلى أن جودة الخدمة

المدركة يجب أن تقدم كتقييم للخدمة الخاصة وليست كفجوة بين األداء الفعلي للخدمة

المقدمة وتوقعات العمالء ) ،(Maive Suuroja:2003,p21ودراسة شيرين حامد أبو
وردة التي رأت عدم االستعانة بالمقياس المبني على التوقعات وذلك ألن التوقعات ال تشكل

أي أهمية عند قياس الجودة بعكس الرضا ،فالجودة المدركة تعتمد على المعايير

الموضوعية فقط ،كما أن أساس تقييم الجودة يتوقف على ما يتم الحصول عليه من أداء

نتيجة استخدام الخدمة ،باإلضافة إلى أن الخدمات التي يستخدمها الفرد ألول مرة ونتيجة

لعدم خبرته السابقة قد يحول دون وضع تصورات مسبقة لتوقعاته عن الخدمة ،فضال عن

أن زيادة األداء المدرك عن التوقعات ال تعكس بالضرورة زيادة مستوى الجودة فالفجوات
السلبية قد تحدث أحياًنا نتيجة مثالية توقعات العمالء وبخاص ًة في الخدمات الجديدة؛
ولذلك رأت أفضلية االستعانة بالمقياس المبني على األداء بعد تهيئته لقياس الخدمة في
قطاع التعليم العالي(شيرين حامد أبو وردة ،2007 ،ص ص .)20 -19

ولذلك فقد اعتمدت الدراسة الحالية على مقياس األداء الفعلي  Servperfفي

نظر
تطوير استبانة لقياس جودة الخدمات الطالبية بالحلقة األولى من التعليم األساسي ًا
لبساطته وواقعيته ومصداقيته وشيوع استخدامه في خدمات متنوعة.
خامسا :إجراءات الدراسة الميدانية لونتائجها:
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 هدف الدراسة الميدانية .
 أداة الدراسة الميدانية .
 عينة الدراسة .

 المعالجة اإلحصائية .

 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها .

أوال  :هــدف الدراســة الميدانيــة  :هــدفت الدراســة الميدانيــة إلــى تعــرف درجــة تحقــق جــودة
الخدمات الطالبية في مدارس الحلقة األولى من التعليم األساسـي بعينـة مـن مـدارس
محافظة المنيا .

ثانيــا  :أداة الدراســة الميدانيــة  :اســتخدمت الدراســة اســتبانة تــم بناؤهــا مــن خــالل تطــوير
مقياس األداء الفعلي لجودة الخدمة  servperfليناسب طبيعة الدراسـة وموضـوعها

 ،ولبناءها اتبعت الخطوات التالية :

( )1الهدف من االستبانة :هدفت االستبانة تعرف درجة تحقق جودة الخـدمات الطالبيـة فـي
مدراسة الحلقة االولى من التعليم االساسي .

( )2مصـــادر بنـــاء االســـتبانة  :تـــم االعتمـــاد علـــى التحليـــل التربـــوي المـــرتبط بالخـــدمات
الطالبية وبمجاالتها المختلفة مجال التغذية المدرسية والخدمات الصحية واالجتماعيـة

والنفســية ،ومنهــا تــم اشــتقاق الممارســات التربويــة المعبــرة عــن جــودة تقــديم الخــدمات
والتي احتوتها عبارات االستبانة.

( )3تحديــــد محــــاور االســــتبانة  :انطال ًقــــا مــــن تحليــــل مجــــاالت الخــــدمات الطالبيــــة،
وباالستعانة بأبعاد جودة الخدمة المتضمنة في مقيـاس االداء الفعلـي SERVPERF

أصبحت االستبانة على النحو التالي :

 المحور األول :العناصر المادية الملموسة وتضمن عدد ( )25عبارة.
 المحور الثاني  :االعتمادية وتضمن عدد ( )21عبارة.

 المحور الثالث  :سرعة االستجابة وتضمن عدد ( )11عبارة.
 المحور الرابع  :األمان وتضمن عدد ()18عبارة.

 المحور الخامس  :التعاطف واالهتمام وتضمن عدد( )11عبارة .

( )4صدق االستبانة  :يشير صدق األداة إلى قدرتها على قياس ما وضـعت لقياسـه(رمزية
الغريــب  ،)677 ، 1985 ،وقــد اعتمــدت الدراســة فــي التحقــق مــن صــدق االســتبانة
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على صدق المحتوى  ،حيث تم عرض االستبانة األوليـة علـى عـدد مـن أسـاتذة كليـات

التربية  ،وذلك للحكم على االستبانة من حيث  :انتماء كل عبارة للمحور الخـاص بهـا
 ،ومدى وضوح ومناسبة الصياغة اللغوية  ،وكـذلك حـذف أو إضـافة أو تعـديل بعـض

العبـــارات  ،وبعـــد عـــرض االســـتبانة علـــى الســـادة المحكمـــين  ،لـــوحظ اتفـــاقهم علـــى

وفقا لذلك .
المحاور مع إجراء بعض التعديالت على العبارات  ،وتم تعديل االستبانة ً

( )5ثبات االستبانة  :ثبات األداة يعني أن تعطي األداة النتائج نفسها عند إعـادة تطبيقهـا
على العينة نفسها وفي الظـروف نفسـها(رمزية الغريـب  ، )653 ، 1985 ،وللتحقـق

مـن ثبـات االسـتبانة تـم تطبيـق االســتبانة علـى عينـة اسـتطالعية قوامهـا ( )45مــن

التالميذ  ،وذلك بعينة من مدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي بمحافظـة المنيـا
 ،وبعـــد تفريـــغ اســـتجابات العينـــة  ،تـــم حســـاب معامـــل الثبـــات باســـتخدام معادلـــة

الفاكرونباخ  ،وهى (رجاء محمود : )382، 2005 ،
ر

ن

1∙1

= ــــــــــــــــــــ

ن–1

2

 1ــ مجـ ع

ف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2

ع

ك

حيــث (ر  )1∙1معامــل الثبــات لالســتبانة  ،و(ن) العــدد الكلــي لعبــارات االســتبانة ،

و(ع2ف) ترمز إلى تباين درجات كل عبارة مـن عبـارات االسـتبانة ( ،ع2ك) رمـز إلـى التبـاين
الكلــي لالســتبانة  ،وبتطبيــق هــذه المعادلــة تــم حســاب الثبــات كالتــالي :بتطبيــق المعادلــة

السابقة باستخدام برنامج  SPSSتم الحصول على ثبات قدره (  )0.93وهو ثبات عـال ؛
مما يدل على تمتع االستبانة بدرجة عالية من الثبات .

( )6الصورة النهائية لالستبانة  :بعــد إجـراء التعــديالت التــي أشــار إليهــا الســادة المحكمــون
على عبـارات االسـتبانة  ،وحسـاب الثبـات أصـبحت الصـورة النهائيـة لالسـتبانة علـى النحـو

التالي :

مقدمة االستبانة وتضمنت :

 عنوان االستبانة .
 هدف االستبانة .

 تعليمات وبيانات خاصة بالمستجيبين .

 محاور االستبانة  ،و تضمنت خمسة محاور هى :
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المحور األول ــ العناصر المادية الملموسة وعددها ( )20عبارة .

المحور الثاني ــ االعتمادية وعددها ( )15عبارة .

المحور الثالث ــ سرعة االستجابة وعددها ( )9عبارات.
المحور الرابع ــ األمان وعددها ( )15عبارة.

 المحور الخامس ــ التعاطف وعددها ( )13عبارة .
 عينة الدراسة الميدانية :
تم التطبيق على عينة من تالميذ الحلقة األولى مـن التعلـيم األساسـي بعينـة مـن

مدارس محافظة المنيا  ،خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسـي، 2020 -2019
حيث تم توزيع ( )1700استبانة على عينة من التالميذ ، ،تم استرداد(  )1532استبانة،

وتـــم اســـتبعاد ( )156اســـتبانة  ،فأصـــبح العـــدد النهـــائي لعينـــة التالميـــذ ( )1376بواقـــع

( )887تلميذ في مدارس الريف  )489( ،تلميذ في مدارس الحضر.
الملالجة اإلحصائية :
بعد تفريغ االستبانة تمت المعالجة اإلحصائية من خالل الخطوات التالية :

 تم حساب تك اررات درجات أفراد العينة من حيث درجة التحقق لكل عبارة من عبارات
االستبانة .

 تم إعطاء درجة وزنية لكل بديل من بدائل المقياس الثالثي ( )1 ،2 ،3المستخدم في
االستبانة .

 تم جمع حاصل ضرب التك اررات المناظرة لكل عبارة × الدرجة الوزنية للحصول على
الدرجة الكلية .

 تم حساب نسب متوسط االستجابة لكل عبارة من عبارات االستبانة باستخدام المعادلة

اآلتية :

مجـ ك + 3×1مجـ ك + 2×2مجـ ك1× 3
نسبة متوسط االستجابة =

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد أفراد العينة × 3

 وتســتخدم نســبة متوســط االســتجابة لكــل عبــارة لتعــرف درجــة تحقــق هــذه العبــارة مــن
خالل مقارنتها بحدود الثقة التي سيتم حسابها فيما بعد .
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 وللحصول على نسبة متوسط االستجابة لكل محور تم قسمة حاصل جمع نسب
متوسط االستجابة لعبارات كل محور على عدد هذه العبارات .

 تم تحديد حدود الثقة العليا والدنيا لالستبانة من خالل ما يلي :

 .1تم حساب شدة متوسط استجابة أفراد العينة لكل عبارة من خالل المعادلة التالية :
الدرجة الوزنية ألعلى درجة تحقق ـ الدرجة الوزنية ألقل درجة تحقق

متوسط شدة االستجابة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
عدد البدائل

1–3

وعليه يكون متوسط شدة االستجابة = ـــــــــ
3

=0.67

 .2الخطأ المعياري لنسبة متوسط شدة االستجابة تم حسابه باستخدام القانون اآلتي(زكريا
الشربيني :)2007،105 ،

أ×ب

الخطأ المعياري =

ــــــــ
ن

 ( أ ) نسبة متوسط شدة االستجابة لعبارات االستبانة وهى . 0.67
( ب) باقي النسبة المئوية من الواحد الصحيح وهى . 0.33
( ن) عدد أفراد العينة .

 ،وبما أنه تم التطبيق على عينة تالميذ الريف والحضر  ،فتم حساب حدود الثقة لكل

عينة على حدة وكذلك حدود الثقة للعينة الكلية  ،وذلك بالتعويض في قانون الخطأ

المعياري على النحو التالي :

 عينة الحضر حيث ن = 887
الخطأ المعياري =

0.33 ×0.67

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 0.016

887
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ويمكن حساب حدود الثقة لنسبة متوسط االستجابة لكل عبارة من عبارات االستبانة عند

مستوى  0.05باستخدام القانون اآلتي (زكريا الشربيني :) 101 ، 2007 ،
المدى = المتوسط  ±الخطأ المعياري × 1.96
المدى = ) 1.96 ×0.016 ( ± 0.67

الحد األعلى للثقة =

الحد األدنى للثقة =

0.79

0.73

 عينة الريف حيث ن = 489
0.33 ×0.67
الخطأ المعياري =

ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ =0.021
489

ويمكن حساب حدود الثقة لنسبة متوسط االستجابة لكل عبارة من عبارات االستبانة عند

مستوى  0.05باستخدام القانون اآلتي :

المدى = المتوسط  ±الخطأ المعياري × 1.96
المدى = ) 1.96 × 0.021 ( ± 0.67

الحد األعلى للثقة =

0.71

 العينة الكلية حيث ن = 1376
الخطأ المعياري =

الحد األدنى للثقة = 0.63

0.33 ×0.67
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 0.013
1376

يمكن حساب حدود الثقة لنسبة متوسط االستجابة لكل عبارة من عبارات االستبانة

عند مستوى  0.05باستخدام القانون اآلتي :

المدى = المتوسط  ±الخطأ المعياري × 1.96

المدى = ) 1.96 ×0.013 ( ± 0.67

الحد األعلى للثقة =  0.70الحد األدنى للثقة = 0.64

 المعالجة اإلحصائية لمعرفة داللة الفروق بين المجموعات :

تــم اســتخدام مقيــاس " ز " لتعــرف الفــروق الدالــة بــين اســتجابات معلمــي وطــالب

المـدارس الثانويــة  ،حـول درجــة تـوفر متطلبــات تحقيــق األمـن التربــوي لـدى طــالب التعلــيم

الثانوي وتوضح المعادلة التالية طريقة حساب ز (عبد هللا السيد : )205 ، 1983 ،
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ب 1ــ ب

ز =

2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بف (ن

1

+ن

2

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن

حيث ب

1

1

× ن

)

2

الوزن النسبي األول .

ب= ن

1

ب

1

+ن

 2ب2

ب

2

الوزن النسبي الثاني .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن+ 1

ن2

ف =  -1ب

ن 2عدد العينة الثانية .

ن 1عدد العينة األولى .

وتكون ز دالة عند مستوى  0.05إذا كانت ز ≥  ، 1.96وتكون ز دالة عند مستوى

 0.01إذا كانت ز ≤ 2.58
نتائج الدراسة الميدانية:

يتناول البحث في هذا الجزء عرض لما توصلت إليه الدراسة في جانبها الميداني من نتائج

تتعلق بمستوى الجودة في الخدمات الطالبية المقدمة لتالميذ الحلقة األولى من التعليم
األساسي في األبعاد الخمسة لجودة الخدمة من وجهة نظر التالميذ (متلقي الخدمة)

متبوعة بتحليل وتفسير لتلك النتائج على النحو التالي:

نتائج المحور األلول :اللناصر المادية الملموسة
جدول رقم ()1
يوضح استجابات أفراد العينة على درجة تحقق الجودة في العناصر المادية المادية الملموسة المرتبطة بالخدمات الطالبية
لعينة الحضر ن=887

نسبة متوسط االستجابة

لعينة الريف ن=489

م

نسبة متوسط االستجابة

العبارات

نسبة متوسط

االستجابة إلجمالي

قيمة (ز)

الداللة

.1

يوجد غرفة للصحة المدرسية بالمدرسة .

0.64

0.49

-5.41

غيردالة

0.59

.2

تتوافر بالمدرسة دورات مياه كافية .

0.81

0.82

-0.46

غيردالة

0.81
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.5

لعينة الحضر ن=887

.4

نسبة متوسط االستجابة

.3

لعينة الريف ن=489

م

نسبة متوسط االستجابة

العبارات

نسبة متوسط

قيمة (ز)

الداللة

االستجابة إلجمالي
العينةن= 1376

تتــــوافر أجهــــزة إطفــــاء الحريــــق فــــي أمــــاكن
مختلفة بالمدرسة.

0.6

0.61

-0.36

غيردالة

توجد غرفة للعزل الصحي بالمدرسة.

0.48

0.41

-2.50

غيردالة

0.60
0.46

تتـــوافر التهويـــة واالضـــاءة الجيـــدة بفصـــول
الدراسة .

0.76

0.63

-5.11

غيردالة

0.71

.6

تقدم المدرسة وجبات تغذية للتالميذ .

0.85

0.93

2.50

دالة

0.88

.7

تقدم المدرسة التطعيمات المتنوعة للتالميذ.

0.75

0.87

4.27

دالة

0.80

.8
.9
.10
.11
.12
.13

تقــــدم المدرســــة بطاقــــة تــــأمين صــــحي لكــــل

تلميذ.

0.78

تـــوفر المدرســـة مرشـ ًــدا نفسـ ًــيا يتـــابع حـــاالت
التالميذ.

0.59

0.49

-3.57

غيردالة

0.56

لالسعافات األولية

0.41

0.46

2.43

دالة

0.43

يتـوافر فــي فصــول المدرســة صــندوق خــاص
تقــوم المدرســة بتوعيــة التالميــذ للوقايــة مــن

األمراض عن طريق (ندوات ،لوحات).

يتمتـــــع القـــــائمون علـــــى تقـــــديم الخـــــدمات

.16
.17

0.73

0.61

-4.60

0.66

0.65

-.37

الطالبية بالمظهر الالئق.
يتــــوافر بالمدرســــة مقصــــف (كــــانتين) يقــــدم

يطبــق االخصــائي اســتبانات واختبــارات علــى

067

0.51

0.81

0.67

-5.82

0.55

0.45

-3.55

0.57
0.67

مفتوحة للتالميذ .
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0.52

-4.62

الصحيحة لالستذكار.

تــــنظم المدرســــة رحــــالت ومعســــكرات وأيــــام

غيردالة

غيردالة
0.49

0.66
0.62

غيردالة
0.44

0.69

-5.83

التالميذ .

تنظم برامج لالرشاد والتوجيه حول األسـاليب

غيردالة
غيردالة

أغذية صحية .

 .14توجد غرفة لألخصائيين بالمدرسة.
.15

0.77

-0.43

غيردالة

0.77

0.61
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لعينة الحضر ن=887

نسبة متوسط االستجابة

.18

يعلــق صــندوق لشــكاوى ومقترحــات التالميــذ

0.66

لعينة الريف ن=489

م

نسبة متوسط االستجابة

العبارات

0.66

نسبة متوسط

قيمة (ز)

الداللة

غيردالة

0.66

غيردالة

0.81
0.59

 .19يتوافر بالمدرسة اخصائي اجتماعي .

0.83

0.78

-2.27

 .20تتوافر بالمدرسة مياه شرب صحية .

0.65

0.48

-6.14

غيردالة

نسبة متوسط االستجابة للمحور ككل

0.67

0.61

2.29

دالة

0.79

0.71

الحد االعلى للثقة
الحد االدنى للثقة

العينةن= 1376

0.00

في مكان واضح بالمدرسة.

0.73

االستجابة إلجمالي

0.63

0.65
0.70
0.64

يتضح من الجدول السابق أن نسبة متوسط االستجابة لمحور العناصر المادية

الملموسة بلغت ( ).65وقد تجاوزت حد الثقة األدنى ولكنها أقل من المتوسط المقدر ب

( ).67بما يعني أن مستوى الجودة في العناصر المادية الملموسة يحتاج إلى مزيد من
سلبا
االهتمام؛ وقد يرجع ذلك في األغلب األعم إلى ضعف الميزانيات المخصصة بما يؤثر ً
على جودة الخدمات المقدمة للتالميذ بجميع أنواعها يتضح ذلك فيما يلي:

 -بالنسبة للخدمات الصحية والتي عبرت عنها العبارات أرقام( ،7،8 ،4،5 ،3 ،2 ،1

 )11،20 ،10والتي حصلت على نسبة متوسط استجابة( ،.46 ،.60 ،.81. ،.59

تحققا
 ).59 ،.69 ،.43 ،.56 ،.77 ،.80 ،.71على الترتيب وقد جاءت أكثر العبارات ً

العبارة رقم ( )2والتي حصلت على نسبة متوسط استجابة( ).81و قد تجاوزت حد الثقة
األعلى المقدر بـ ( ).70بما يشير إلى كفاية دورات المياه بالمدارس وبدرجة كبيرة ،وقد
يرجع ذلك إلى حرص وزارة التربية والتعليم في تصميمها للمباني المدرسية على تناسب

عدد دورات المياه وأعداد التالميذ  ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة مروة حسن زكريا التي

أظهرت نتائجها توافر مرافق صحية بمدارس التعليم األساسي بدرجة مرتفعة(مروة حسن
زكريا ،2019 ،ص  ،)285بينما تختلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة حنان عيسى

الجبوري التي أظهرت أن المرافق الصحية بالمدرسة االبتدائية غير كافية وتحتاج إلى
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الصيانة المستمرة من حيث اإلصالح أو النظافة (حنان عيسى سلطان الجبوري،2002 ،

ص )137وربما يرجع هذا االختالف إلى وجود عدد غير قليل من المدارس االبتدائية ذات
المباني القديمة التي لم يراعى ذلك في تصميمها  ،كما قد يرجع إلى ارتفاع كثافة

التالميذ بالمدارس االبتدائية في مناطق بعينها.

تحققا العبارة رقم(  )10وقد حصلت على نسبة متوسط
بينما جاءت أقل العبارات
ً

استجابة ( ).43وهي أقل بكثير من حد الثقة األدنى بما يشير إلى ندرة وجود صندوق

لإلسعافات األولية بالفصول المدرسية؛ األمر الذي قد يفاقم من أي حادث بسيط يتعرض
له التلميذ إذا لم يتم إسعافه في أقصر وقت؛ وقد يرجع ذلك إلى نقص المخصصات المالية

 ،واالقتصار على ما تقدمه الزائرة الصحية بالمدرسة في حاالت الطوارئ .

 -وفيما يتعلق بمستوى جودة العناصر المادية الملموسة المرتبطة بخدمات التغذية

المدرسية والتي عبرت عنها العبارتان أرقام(  )13 ،6وكانت العبارة ( )6والخاصة بتقديم
تحققا حيث حصلت على نسبة متوسط استجابة
المدرسة وجبات تغذية للتالميذ هي األكثر ً

( ).88وهي أعلى بكثير من حد الثقة األعلى؛ وقد يرجع ذلك إلى إدراك الوزارة ألهمية تلك

الوجبات وتأثيرها اإليجابي على تحصيل التالميذ وكعوامل جذب التالميذ إلى المدرسة

وبقائهم فيها وحمايتهم من التسرب ،وقد حرصت على أن يكون ذلك في إطار رسمي من

سابقا في الجانب النظري من البحث الحالي .
خالل خطتها المستقبلية التي تم ذكرها ً

على حين كانت العبارة رقم ( )13والخاصة بتوافر كانتين بالمدرسة يقدم أغذية صحية

تحققا حيث حصلت على نسبة متوسط استجابة ( ). 62وهي أقل من حد الثقة
هي األقل ً
األدنى ويتفق ذلك مع دراسة حنان الجبوري التي أظهرت نتائجها أن المقصف المدرسي
عاجز عن تلبية احتياجات األطفال من األغذية النظيفة والمفيدة( حنان عيسى

سلطان ،2002،ص ،ص  )137 ،115وقد يرجع ذلك إلى قلة الرقابة واإلشراف الصحي

على كانتين المدرسي من قبل إدارة المدرسة ،كما قد يرجع إلى اعتبار الكانتين مشروع
استثماري لكسب األموال دون النظر إلى صحة األطفال والدور التربوي له.

 -وفيما يخص العناصر المادية الملموسة المتعلقة بالخدمات النفسية واالجتماعية والتي

عبرت عنها العبارات ( )19 ،18 ،17 ،1 ،15 ،14 ،9فقد ثبت تحقق معظمها بدرجة
تحققا العبارة رقم ( )19والخاصة بتوافر أخصائي اجتماعي
قليلة  ،وكانت أعالها
ً

بالمدرسة حيث حصلت على نسبة متوسط استجابة ( ).76وهي أعلى من الحد األعلى
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للثقة؛ بما يشير إلى توافر أخصائي اجتماعي بالمدارس ؛ وقد يرجع ذلك إلى حرص وزارة
التربية والتعليم على وجود أخصائي اجتماعي على األقل في كل مدرسة وحددت له أدوار

معينة في بطاقات الوصف النوعي الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة ،وهو ما جاء

في اإلطار النظري للبحث .

تحققا العبارتان أرقام (  )16 -15وقد حصلتا على نسبة متوسط
بينما جاء أقلها
ً

استجابة ( ).52وهي أقل بكثير من حد الثقة األدني؛ بما يشير إلى أن األخصائي النفسي

ال يطبق استبانات واختبارات على التالميذ لمتابعة حالتهم النفسية ،كما أنه قليالً ما ينظم
برامج لإلرشاد والتوجيه حول األساليب الصحيحة لالستذكار ،وقد يرجع ذلك إلى أن أغلبية

المدارس ال يتوافر بها أخصائيون نفسيون من األساس على الرغم من أن الوزارة أدرجته
ضمن هيئة التدريس بالمدرسة ،وحددت له أدوار معينة في بطاقات الوصف النوعية،
لكنها لم تلتزم بتوفير واحد على األقل في كل مدرسة ،وحتى في المدارس التي يوجد بها

أخصائي نفسي فإنه ال يقوم بعمله المنوط به؛ حيث يظن أن عمله روتيني على الورق
فقط دون أنشطة فعلية في مجال عمله خاص ًة في ظل نقص اإلمكانات وارتفاع أعداد

أيضا إلى قلة تشجيع إدارة المدرسة له ،وقلة توجيهه
التالميذ بالمدارس؛ وربما يرجع ً
واإلشراف عليه ،وتتفق هذه النتيجة مع ما ذكره خالد عبد الفتاح من أن األخصائيين

نظر لعدم
النفسيين وجودهم بالمدارس وجود شرفي وأعمالهم صورية على الورق فقط ًا
وجود إمكانات مادية متاحة لهم ( خالد عبد الفتاح .)2012 ،
نتائج المحور الثان

 :االعتمادية
جدول رقم ()2
الحضر ن=887

االستجابة لعينة

.22

الريف ن=489
نسبة متوسط

.21

االستجابة لعينة

م

نسبة متوسط

العبارات

نسبة متوسط
قيمة (ز)

الداللة

االستجابة
إلجمالي
العينةن= 1376

تعـــــرف المدرســـــة التالميـــــذ بالخـــــدمات المختلفـــــة

المتاحة لهم .

0.37

0.6

-8.17

غيردالة

0.52

تــتم متابعــة الحــاالت المرضــية التــي يــتم اكتشــافها

باستمرار من من قبل مسؤول الصحة المدرسية

 .23يفـــــي نظـــــام التـــــأمين الصـــــحي لطلبـــــة المـــــدارس
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0.39

-6.04

غيردالة

0.50

0.65

0.53

-4.36

غيردالة

0.61
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الحضر ن=887

االستجابة لعينة

الريف ن=489
نسبة متوسط

االستجابة لعينة

م

نسبة متوسط

العبارات

نسبة متوسط
قيمة (ز)

الداللة

االستجابة
إلجمالي
العينةن= 1376

باحتياجات التالميذ الصحية والعالجية.
.24
.25
.26

يقــدم برنــامج الصــحة المدرســية خدماتــه الصــحية علــى
أساس المساواة بين الجنسين.

0.67

تعتبــر الخــدمات الصــحية بالمدرســة كافيــة وتلبــي

احتياجات جميع التالميذ.

0.58

.29

اإلفطار والغذاء.

.32
.33
.34
.35

0.52

0.49

-1.07

غيردالة

0.51

0.54

0.55

0.43

غيردالة

0.55

يـتالءم وقــت توزيـع التغذيــة المدرسـية مــع حاجــات
التالميذ.

0.6

0.52

-2.87

غيردالة

0.57

تقدم التغذية المدرسـية فـي األيـام المعلنـة مـن قبـل

إدارة المدرسة دون إخالل.

 .30أثق في سالمة التغذية المدرسية .
.31

0.48

-3.57

غيردالة

0.55

تضمن المدرسة للتالميذ توافر األغذية الصحية في وجبة

 .27تهتم المدرسة بنظافة دورات المياه بشكل دوري.
.28

0.51

-5.38

غيردالة

0.61

0.57

0.62

1.63

غيردالة

0.59

0.69

0.85

5.76

دالة

0.75

يكتب على علب التغذيـة المدرسـية مكوناتهـا ومـدة

صالحياتها وتاريخ انتاجها.

تمثـــل الوجبـــة المدرســـية وجبـــة متكاملـــة ومشـــبعة
ومقبولة

0.85

0.82

-1.45

غيردالة

0.84

0.63

0.73

3.39

دالة

0.66

تعلــــن المدرســــة للتالميــــذ عــــن مواعيــــد الــــرحالت

والمعسكرات وغيرها من االنشطة.

يجــــري المرشــــد النفســــي مقــــابالت إرشــــادية مــــع
التالميذ حسب حاجاتهم.

0.75

0.49

-9.73

غيردالة

0.66

0.56

0.44

-4.26

غيردالة

0.51

يســاعدني األخصــائي النفســي فــي حــل مشــكالتي

المختلفة داخل المدرسة وخارجها.

0.62

0.47

-5.37

غيردالة

نسبة متوسط االستجابة للمحور ككل

0.63

0.55

2.82

دالة

0.79

0.71

0.73

0.63

الحد االعلى للثقة

الحد االدنى للثقة

0.56
0.60
0.70
0.64

تشير النتائج الواردة في الجدول السابق إلى ضعف مستوى جودة الخدمات الطالبية

في ناحية االعتمادية إذ بلغت نسبة متوسط االستجابة لهذا المحور ( ).60ولم تتخط الحد
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األدنى للثقة الذي تم حسابه ب ( ).64ويؤكد ذلك نتائج دراسة إيناس محمد فتحي التي

أوضحت أن هناك أزمة ثقة في التعليم الحكومي ومن أسبابها الرئيسية عوامل ترجع إلى

المدرسة ذاتها بخدماتها األ كاديمية وغير األكاديمية (إيناس محمد فتحي، 2016 ،ص

ص  ،)174 -173وهذه النتيجة بالنسبة لجميع مجاالت الخدمات المقدمة للتالميذ،
يتضح ذلك فيما يلي:

 -فيما يتعلق بخدمات الصحة المدرسية والتي عبرت عنها الفقرات ( ،24 ،23 ،22

 ، )27 ،25وقد حصلت على نسبة متوسط استجابة ( ).55 ،.55 ،.61 ،.61 ،.50

وجميعها أقل من الحد األدنى للثقة ،وهذا يدل على ضعف مستوى االعتمادية في تقديم
تلك الخدمات بما يشير إلى ضعف أداء الخدمات الصحية بثقة ودقة أي ضعف تأدية

الخدمة في الموعد المقرر وبجودة ترضي طالب الخدمة من حيث الوقت المحدد ونوعية

تحققا العبارتان رقم(  )24 ،23وقد
الخدمة المقدمة له  ،وقد جاءت أكثر تلك العبارات
ً

حصلتا على نسبة متوسط استجابة ( ).61وهي أقل من حد الثقة األدنى بما يشير إلى
ضعف وفاء نظام التأمين الصحي باحتياجات التالميذ الصحية ،كما أن هناك تفرقة في
المعاملة على أساس الجنس في تقديم الخدمات الصحية من وجهة نظر أفراد العينة  ،وقد
يرجع ذلك إلى قلة الميزانيات المخصصة لتلك الخدمات وكذلك قلة أعداد األطباء حيث
توجد عيادة واحدة تخدم أكثر من مدرسة  ،كما أن خدمة صرف الدواء الخاصة بالتأمين

الصحي مقتصرة على صيدليات بعينها وقد ال تتوافر بها نوعية الدواء الموصى بها من
قبل أطباء التأمين الصحي ،وربما ترجع نتيجة العبارة ( )24إلى أن أغلبية المترددين على

عيادات التأمين الصحي قد يكونوا من الذكور دون اإلناث أو العكس بما يشعر
المستفيدين أن هناك تفرقة في المعاملة وهو ماتؤكده دراسة محمد حمدي شورة التي

أشارت نتائجها إلى أكثر المقبلين على عيادات التأمين الصحي من الذكور دون االناث(
محمد حمدي شورة ،2007 :ص  ،)1932ويؤكد نتيجة العبارة(  )23دراسة مجدي
صالح طه المهدي التي أشارت نتائجها إلى أن نسبة غير قليلة من المدارس ال يوجد بها

عيادات طبية وحتى في المدارس التي بها تلك العيادات فهي غير معدة وغير مجهزة ،كما

أكدت أن النظام مطبق على الورق فقط(مجدي صالح طه ،2000 :ص ص

أيضا مع نتائج دراسة محمد حمدي شورة التي أظهرت
 ،)247،248وتتفق هذه النتيجة ً
قصور الخدمات العالجية المقدمة للطالب ،وأن الخدمات المتوفرة بصيدليات التأمين
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الصحي ال تشبع احتياجات المترددين من الطالب (محمد حمدي شورة  ،2007 ،ص

ص)1942 – 1941

تحققا العبارة رقم ( )22وقد حصلت على نسبة
بينما جاءت أقل تلك العبارات
ً

متوسط استجابة ( ).50وهي أقل بكثير من حد الثقة األدنى األمر الذي يشير إلى قلة

متابعة الحاالت المرضية من التالميذ من قبل الزائرات الصحيات بالمدارس  ،وتتفق هذه

النتائج مع دراسة حنان الجبوري التي أظهرت ندرة إجراء المدرسة للفحوص الدورية

للتالميذ( حنان عيسى الجبوري ،2002 ،ص )118؛ وقد يرجع ذلك إلى قلة تواجد

الزائرات الصحيات في المدارس بصفة يومية فالزائرة تحضر إلى المدرسة يومين أو ثالثة
فقط في األسبوع النتدبها بمدارس أخرى بما ال يتيح عملية المتابعة ،أو ربما يرجع إلى
كثرة أعداد التالميذ وضعف اإلمكانيات؛ ومن ثم عدم االهتمام بعمل سجالت للحاالت

المرضية  ،وهو ما تؤكده دراسة مجدي صالح طه المهدي التي أوضحت أن الطبيب الذي

يوميا وال طوال الوقت  ،وأن الطبيب ال يقوم بتوقيع
يوجد بالعيادة المدرسية ال يتواجد
ً
الكشف إال في حاالت اإلصابة التي تستدعي من األطباء تقديم اإلسعافات األولية أو

الطارئة أما توقيع كشف دوري شامل لم يتم( مجدي صالح طه ،2000 ،ص  ،)259كما

أيضا دراسة حنان الجبوري من عدم وجود طبيب مقيم أو زائرة باستمرار
تؤكد ذلك ً
بالمدارس( حنان عيسى الجبوري ،2002 ،ص .)118
 -وبالنسبة لمستوى االعتمادية أو المصداقية في خدمات التغذية المدرسية فقد أشارت

استجابات العينة إلى قلة تحققها في العبارات(  )32 ،29 ،28 ،26فيما عدا العبارتين

( )31 ،30والتي أشارت استجابات أفراد العينة إلى تحققهما بدرجة كبيرة حيث حصلتا

على نسبة متوسط استجابة ().84 ،.75على الترتيب وهي أعلى من حد الثقة األعلى؛
بما يشير إلى حرص وزارة التربية والتعليم على تدوين مكونات الوجبة وتاريخ إنتاجها حتى

تكون مصدر ثقة بالنسبة لمتلقي الخدمة؛ وبالتالي جاءت نتيجة العبارة ( )30لتؤكد ذلك
حيث أن االهتمام بكتابة هذه البيانات على علب التغذية المدرسية يزيد من ثقة التالميذ

في سالمتها وصحيتها ،ويؤكد ذلك دراسة آمال سيد مسعود التي أشارت نتائجها إلى أنه

يتم التأكد من تاريخ االنتاج ومدة الصالحية للوجبات الغذائية قبل تخزينها(آمال سيد

مسعود ،،2016:ص .)262
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أما باقي العبارات الخاصة بالتغذية المدرسية فجاءت متحققة بدرجة قليلة بما يشير

إلى أن المدرسة قليال ما تضمن توافر أغذية صحية لألطفال في وجبة اإلفطار والغذاء

سواء من خالل وجبة التغذية المدرسية ،أو من خالل مقصف المدرسة ،كما أنها ال تقدم

الوجبة المدرسية في أوقات تالئم احتياجات التالميذ ،فضالً عن أن الوجبة المدرسية قليالً
ما تمثل بالنسبة للتالميذ وجبة متكاملة ومشبعة ومقبولة وقليالً ما تلتزم المدرسة بتقديمها
في مواعيدها المحددة ،وقد يرجع ذلك إلى ضعف اإلشراف على التغذية المدرسية وقلة

التزام المصانع الخاصة بالتغذية المدرسية بتوريدها بانتظام؛ األمر الذي يمكن إرجاعه

أيضا إلى قلة الميزانيات المخصصة لذلك ،وكذلك يمكن القول أن سبب قلة تحقق تلك
ً
العبارات أن إدارة المدرسة ال تضع في اعتباراها مراعاة احتياجات التالميذ والوقت المالئم
لتقديم الوجبة فمن خالل ما الحظته الباحثة أثناء تطبيقها ألداة البحث وأثناء إشرافها على
مجموعات التربية العملية بالمدارس أن المدارس ليس لديها رؤية تنظيمية لذلك فقد يتم

تقديم الوجبة في أول اليوم الدراسي وفي بعضها يتم ذلك بعد فاصل اليوم الدراسي (

الفسحة) فال يوجد وقت محدد مبني على أساس علمي لتقديم تلك الوجبة بما يحقق
الفائدة المرجوة منها ،ويؤكد ذلك دراسة آمال سيد مسعود التي أظهرت أنه ال يوجد أنظمة

لمتابعة حاجات ورغبات التالميذ وتنفيذها(آمال سيد مسعود ،2016 :ص ،)265
وتختلف هذه النتائج مع بعض نتائج نفس الدراسة التي أوضحت أنه يتم توزيع الوجبة

الغذائية المدرسية بشكل يومي على مدار العام الدراسي(آمال سيد مسعود ،2016 :ص

)260؛ وقد يرجع هذا االختالف إلى عدم وجود وقت رسمي متفق عليه لتوزيع الوجبات
بالنسبة لجميع المدارس.
-

وجاءت استجابات أفراد العينة على العبارات الخاصة بالخدمات النفسية واالجتماعية

لتؤكد تحققها بدرجات تتراوح بين القليلة والمتوسطة التي تميل إلى قلة التحقق حيث

حصلت تلك العبارات على نسب متوسط استجابة ( ).56 ،.51 ،.66؛ وقد يرجع ذلك إلى

كثرة أعداد التالميذ؛ وبالتالي يصعب متابعتها من قبل األخصائي النفسي وعمل المقابالت

أيضا
الالزمة ،كما قد يرجع إلى ندرة وجود أخصائي نفسي بكل مدرسة ،كما يمكن إرجاعه ً
إلى نقص اإلمكانات المادية وهو ما يؤكده خالد عبد الفتاح من أن وجود األخصائي في

المدارس وجود شرفي فليس هناك إمكانات مادية متاحة لهم وال أعداد التالميذ تتناسب مع
أعدادهم ومن ثم يقتصر دورهم على أداء مجموعة من األعمال الروتينية الورقية البعيدة
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عن الواقع( خالد عبد الفتاح ،)2012 ،ورغم قيام المدرسة باإلعالن عن الرحالت التي

تنظمها إال أن استجابات أفراد العينة على العبارة ( )33تشير إلى أنها تتحقق بدرجة
متوسطة تميل إلى القليلة ،وقد يرجع ذلك إلى قلة هذه الرحالت بما ال يشعر التالميذ

بقيامها باألساس.

نتائج المحور الثالث  :سرعة االستجابة
جدول رقم()3

يوضح استجابات أفراد العينة لدرجة استيفاء الخدمات الطالبية لسرعة االستجابة من وجهة نظر التالميذ

.37

نسبة متوسط االستجابة
لعينة الحضر ن=887

.36

نسبة متوسط االستجابة
لعينة الريف ن=489

م

العبارات

قيمة
(ز)

الداللة

نسبة متوسط
االستجابة
إلجمالي
العينةن= 1376

يــــتم تــــدريب الطــــالب علــــى خطــــة لإلخــــالء

السريع في حاالت الطوارئ.

0.7

0.55

-5.57

غيردالة

0.65

تقــدم االســعافات األوليــة للطــالب فــي حــاالت
النزيف والجروح والكسور والتسمم .

0.59

0.62

1.21

غيردالة

0.60

يبادر األخصائي النفسـي باالتصـال بالتالميـذ

 .38لتعــرف مشــكالتهم ووقــايتهم مــن االنحرافــات
السلوكية .
.39
.40
.41

0.56

0.44

-4.26

غيردالة

0.52

تقــدم المدرســة المســاعدات الماديــة للطــالب

في حال تعرضهم لظروف طارئة.

0.57

0.62

1.63

غيردالة

0.59

يستجيب االخصـائي االجتمـاعي بسـرعة عنـد

حدوث مشكلة بين التالميذ.

0.71

0.73

0.73

غيردالة

0.72

تقـــدم الخـــدمات الصـــحية بشـــكل أســـرع فـــي
أثناء االمتحانات.

تســــــتجيب المدرســــــة لشــــــكاوى ومقترحــــــات

0.56

0.39

-6.04

غيردالة

0.50

 .42التالميــذ فيمــا يخــص الخــدمات المقدمــة لهــم
بسرعة وكفاءة.
 .43يوجـــد تنـــوع فـــي وجبـــات التغذيـــة المدرســـية
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0.53

0.45

-2.84

غيردالة

0.50

0.54

0.49

-1.78

غيردالة

0.52
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لتقابل رغبات التالميذ.
تتخــذ المدرســة اج ـراءات مناســة عنــد تفشــي

 .44األمراض المعدية كالعزل أو االتصال بأولياء
األمور.

0.65

0.52

-4.72

غيردالة

نسبة متوسط االستجابة للمحور ككل

0.60

0.53

2.89

دالة

0.79

0.71

الحد االعلى للثقة

الحد االدنى للثقة

0.73

0.63

0.60
0.58
0.70
0.64

وبنظرة استقرائية للجدول السابق يتضح أن المستوى الفعلي المدرك لجودة سرعة

االستجابة في تقديم الخدمة للتالميذ ككل كانت قليلة حيث جاءت نسبة متوسط االستجابة

لهذا المحور ( ).58ولم تتجاوز حد الثقة األدنى؛ وقد يرجع ذلك إلى نقص اإلمكانات وقلة
وجود التشريعات الملزمة ونقص اإلشراف ،ونقص الكفاءة والفاعلية لدى القائمين على
تقديم الخدمات الطالبية وذلك بالنسبة لكافة أنواع الخدمات المقدمة للتالميذ والذي يتضح

في تفصيل الوضع بالنسبة لكل نوع من هذه الخدمات فيما يلي:
-

جاءت استجابات أفراد العينة للعبارات (  )44 ،41 ،37 ،36لتؤكد قلة تتحقق

الجودة في الخدمات الصحية من ناحية سرعة االستجابة في تقديم تلك الخدمات حيث
حصلت على نسبة متوسط استجابة (  ).60 ،.50 ،.60 ،.65وجميعها أقل من حد

الثقة األدنى فيما عدا العبارة رقم ( )36التي حصلت على نسبة موسط استجابة( ).65

وهو أعلى من حد الثقة األدنى إال إنها أقل من المتوسط؛ بما يدل على تحققها بدرجة
متوسطة تميل إلى قلة التحقق؛ وقد يرجع ذلك إلى ندرة تلك التدريبات حيث يتم مرة
واحدة خالل العام الدراسي مما يجعلهم غير مدركين لوجودها باألساس ،وربما يرجع إلى

أن إدارة المدرسة ال تقدم الخدمة إال في حال حدوث المشكلة دون التدريب على مواجهتها
قبل حدوثها ،وذلك لضعف مهارات ونقص وظيفة التخطيط لدى اإلدارة المدرسية ونقص

اإلمكانيات  ،وهذا ما تؤكده دراسة محمد أمين حسن عثمان التي أشارت إلى أن أبرز
الصعوبات التي تواجه المدرسة لتقديم الخدمات الصحية والتثقيف الصحي نقص

اإلمكانيات والوسائل التدريبية ،وقلة توافر الموارد المالية التي تغطي التدريب ،باإلضافة
إلى غياب توافر الشروط المطلوبة في المباني ،ونقص التجهيزات ،فضالً عن نقص
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التخطيط الجيد لهذه الخدمات على المستويات اإلدارية المختلفة ( محمد أمين حسن:

 ،2019ص.) 98

تحققا فجاءت العبارة رقم( )41بنسبة متوسط استجابة ().50
أما أقل العبارات
ً

ولم تتجاوز حد الثقة األدنى بما يشير إلى قلة سرعة تقديم الخدمات الصحية أثناء

االمتحانات؛ وقد يرجع ذلك إلى عدم وجود طبيب مقيم بالمدرسة ويقتصر تقديم تلك
الخدمات على الزائرة الصحية التي تقدم بعض اإلسعافات األولية البسيطة والتي بدورها

تشرف على أكثر من مدرسة ،كما قد يرجع إلى قلة اهتمام اإلدارة المدرسية بذلك ،وهو ما
تؤكد دراسة مجدي صالح طه من أن الطبيب ال يوجد إال في المدارس التي يوجد بها

عيادة وحتى في هذه المدارس التي بها عيادة ال يتواجد الطبيب إال لبعض الوقت( مجدي

صالح طه ،2000 :ص .268وتتفق هذه النتائج مع دراسة أحمد حمدي شورة التي

أظهرت أن سرعة تقديم الخدمات الصحية بالمدارس ال يتم بالشكل المطلوب حيث يوجد

تعقد في اإلجراءات اإلدارية والروتينية للحصول على خدمات التأمين الصحي ،وعدم سرعة
توفير العالج الالزم للمرضى من الطالب ( ،أحمد حمدي شورة ،2007 :ص ص

)1955 -1943

 -أما بالنسبة لخدمات التغذية المدرسية والتي عبرت عنها العبارة ( )43وقد حصلت

على نسبة متوسط استجابة ( ).52وهي أقل من حد الثقة األدنى بما يظهر قلة التنوع في
وجبات التغذية المدرسية بما يتناسب ورغبات التالميذ ،ويؤكد ذلك ما الحظته الباحثة أثناء
تطبيقها ألداة البحث حيث تقتصر وجبة التغذية المدرسية على فطيرة بالعجوة أو بسكويت

بالبلح ويتجه بعض التالميذ إلى بيعها لزمالئهم أو إلقائها في القمامة لعدم رغبتهم في

تناولها ألنها غير محببة إليهم .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة صالح الدين المتبولي التي
أظهرت نتائجها أن التغذية المدرسية المقدمة لتالميذ مرحلة التعليم االبتدائي واإلعدادي
نوع موحد من البسكويت لمختلف أعمار التالميذ في هذه المرحلة وكذلك لمعظم محافظات

الجمهورية برغم اختالف البيئات( صالح الدين المتبولي عبد العاطي ،1996 ،ص ) 75

أيضا نتائج العبارة( )32من الدراسة الحالية والتي أظهرت أن الوجبة المدرسية
كما تؤكده ً
غير مقبولة بالنسبة لعدد كبير من التالميذ؛ وربما ترجع هذه النتيجة إلى نقص التمويل
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الخاص بالتغذية المدرسية وهو ماتؤكده دراسة صالح الدين المتبولي من قصور الميزانية

المخصصة للتغذية المدرسية(صالح الدين المتبولي عبد العاطي  ،1996 ،ص .)75

 -ومن ناحية الخدمات االجتماعية والنفسية فتشير نتائج العبارات ()42 ،40 ،39 ،38

والمعبرة عن هذا النوع من الخدمات إلى تحققها بدرجة ما بين الكبيرة والقليلة ،وجاءت

تحققا العبارة ( )40والتي حصلت على نسبة متوسط استجابة ().70؛ بما يشير
أكثرها
ً
إلى سرعة استجابة األخصائي االجتماعي عند حدوث مشكلة بين التالميذ؛ وربما يرجع
ذلك إلى إيمان األخصائي االجتماعي أن ذلك من المهام الرئيسية له في المدرسة ،بينما

تحققا العبارة(  )42وقد حصلت على نسبة متوسط استجابة ( ).50ولم تتخط
جاء أقلها
ً
حد الثقة األدنى بما يشير إلى قلة اهتمام المدرسة بشكاوى التالميذ وعدم االستجابة

لشكاويهم ومقترحاتهم؛ وربما يرجع ذلك إلى استهانة إدارة المدرسة بآراء التالميذ

ومقترحاتهم بل وقلة إعطائهم الفرص باألساس لطرح هذه الشكاوى أو المقترحات ،ويؤكد

ذلك نتائج البحث الحالي في العبارة( )18والتي أظهرت قلة وجود صندوق لشكاوى

ومقترحات التالميذ بالمدرسة.

نتائج المحور الرابع  :األمان
جدول رقم ()4
يوضح استجابات أفراد العينة على توافر عنصر األمان في الخدمات الطالبية المقدمة لهم

الحضر ن=887

االستجابة لعينة

.46

متوسط
489
نسبة ن=
الريف

.45

االستجابة لعينة

م

نسبة متوسط

العبارات

نسبة متوسط

قيمة (ز)

الداللة

االستجابة
إلجمالي

العينةن= 1376

يتعامـــــل القـــــائمون علـــــى تقـــــديم الخـــــدمات
الطالبية بطريقة الئقة وحسنة .

0.64

0.54

-3.63

غيردالة

0.60

يوجــــد تواصــــل واتصــــال بــــين العــــاملين فــــي
الصحة المدرسية والتالميذ.

0.56

0.42

-4.97

غيردالة

0.51

شعورهم بالظلم عند تقديم الخدمات.

0.62

0.49

-4.67

غيردالة

0.58

 .48يتم تقديم التغذية المدرسية بشكل يومي.

0.61

0.72

4.19

دالة

0.65

.47

للتالميـــذ الحـــق فـــي الـــتظلم والشـــكاوى حـــال
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الحضر ن=887

.51

.54
.55
.56
.57
.58
.59

0.68

0.65

-1.13

غيردالة

االستجابة
إلجمالي

العينةن= 1376
0.67

تهــتم المدرســة بنظافــة الطعــام والمشــروبات
المقدمة بالمقصف المدرسي (الكانتين).

0.56

0.44

-4.26

غيردالة

0.52

تهــتم المدرســة بتطهيــر وتعقــيم دورات الميــاه
باستمرار.

 .52يوجد بالمدرسة زائرة صحية بشكل يومي
.53

االستجابة لعينة

.50

متوسط
489
نسبة ن=
الريف

 .49تقدم وجبات تغذية صحية وآمنة ومقبولة

االستجابة لعينة

م

قيمة (ز)

الداللة

نسبة متوسط

العبارات

نسبة متوسط

0.53

0.48

-1.78

غيردالة

0.52

0.53

0.39

-4.98

غيردالة

0.48

يـــــتم تـــــدريب التالميـــــذ علـــــى كيفيـــــة تقـــــديم
االسعافات األولية

0.57

0.42

-5.33

غيردالة

0.52

يوجــــــد تواصــــــل بــــــين مقــــــدمي الخــــــدمات

المدرسية وأولياء أمور التالميذ.

0.57

0.46

-3.91

غيردالة

0.53

يوجد اتصال وتواصل بين االخصائي النفسي

واالجتماعي والتالميذ.

0.6

0.52

-2.87

غيردالة

0.56

أشــــعر باألمــــان النفســــي عنــــد حــــديثي مــــع

األخصائي النفسي واالجتماعي.

0.64

0.63

-0.37

غيردالة

0.64

تحــــافظ المدرســــة علــــى ســــرية وخصوصــــية
البيانات الصحية واالجتماعية التالميذ.

0.67

0.6

-2.60

غيردالة

0.64

يتم تقديم الخدمات الطالبية المختلفـة بعدالـة

وموضوعية دون النظر للعالقات الشخصية.

0.64

053

-3.99

غيردالة

0.60

يعبــــر التالميــــذ عــــن آرائهــــم فــــي الخــــدمات

المقدمة لهم بحرية دون خوف.

0.57

0.55

-0.72

غيردالة

نسبة متوسط االستجابة للمحور ككل

0.60

0.52

3.75

دالة

0.79

0.71

الحد االعلى للثقة
الحد االدنى للثقة

0.73

0.63

0.56
0.57
0.70
0.64

يتضح من الجدول السابق المستوى الفعلي المدرك لتحقق عنصر األمان في تقديم

الخدمات الطالبية بالحلقة األولى من التعليم األساسي جاء متحقق بدرجة قليلة حيث بلغت
نسبة متوسط االستجابة لهذا المحور ( ).57ولم تتجاوز حد الثقة األدنى الذي تم حسابه
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ب ().64؛ بما يشير إلى قلة شعور أفراد العينة بالطمأنينة والثقة في نوعية الخدمة وفي

الحصول عليها متى شاءوا والتعامل مع مقدمي الخدمة ،وقلة االطمئنان النفسي والمادي

تحققا العبارة
بأن الخدمة تخلو من الخطأ أو الخطر أو الشك ،وجاءت أكثر العبارات
ً

رقم( )49وحصلت على نسبة ( ).67وهي أعلى من حد الثقة األدنى ولكن أقل من

المتوسط بما يشير إلى تحققها بدرجة متوسطة تميل إلى قلة التحقق؛ وقد يرجع ذلك إلى
كثرة حوادث التسمم نتيجة تناول الوجبة المدرسية األمر الذي يؤدي إلى إيقاف صرفها

للتالميذ وهو ما حدث بالفعل عام

2017

حيث أدى تكرار حوادث التسمم إلى إصدار

قرار بوقف صرفها ؛ األمر الذي يمكن إرجاعه إلى سوء التخزين لتلك الوجبات (جريدة

الوطن  )2017 3 -23 ،وهو ما تؤكده دراسة آمال سيد مسعود من قلة وجود عربات
مجهزة لنقل التغذية ،وأن جميع أصناف التغذية المدرسية ال تخضع للتحاليل إل ثبات
صالحيتها ،وأن أماكن التخزين بالمدريات غير مطابقة للمعايير الصحية( آمال سيد

مسعود ،2007 :ص ص  ،)261 -257وكذلك تؤكده دراسة صالح الدين المتبولي عبد
العاطي من تعرض كميات كبيرة من التغذية المدرسية للفساد نتيجة سوء التخزين ،وافتقار

المدارس إلى مخازن يتوافر بها الشروط الصحية ،أو انتهاء مدة الصالحية لتأخر

أيضا دراسة
توريدها( صالح الدين المتبولي عبد العاطي ،1996 :ص  ،)74ويدعمه ً
(نيفين الحلو ،وآخرون ،2014 ،ص  )107من عدم وجود خطة واضحة لتطبيق معايير
انتهاء
سالمة الغذاء في مختلف مراحل عملية التغذية المدرسية منذ بداية التصنيع و ً
أيضا إلى قلة تنوع تلك الوجبة بما
بتوزيعها على التالميذ .أو ربما ترجع هذه النتيجة ً
يجعلها ال تجد القبول من قبل غالبية التالميذ وهو ما تؤكده نتائج العبارة رقم ( )32

تحققا العبارة رقم ( )52والتي حصلت على نسبة متوسط
بينما جاءت أقل العبارات
ً

استجابة ( ).48وهي أقل بكثير من حد الثقة األدنى؛ وقد يرجع ذلك إلى قلة عدد الزائرات

الصحيات؛ بما يجعل عملها بالتناوب بين المدارس؛ بما ال يحقق وجودها بشكل يومي في
المدرسة؛ األمر الذي يشعر التالميذ بعدم األمان في حصولهم على الخدمة الصحية عند
تعرضهم لظروف صحية طارئة بالمدرسة ،وهو ما يؤكده خالد عبد الفتاح من هناك الكثير

من المدارس تفتقر إلى وجود مسؤولين عن تقديم الخدمات الصحية بها من أطباء
وممرضات وترتفع نسبة هذه المدارس في بعض الدراسات لتصل إلى ثلث المداس؛ مما
يعرض التالميذ للخطر في حال اإلصابة التي تتطلب إسعافات أولية بسيطة (خالد عبد
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الفتاح عبد هللا ،)2012 :كما تعضده دراسة أحمد حمدي شورة التي أظهرت نتائجها عدم

انتظام األطباء داخل عيادات التأمين الصحي ،وقلة أعداد القائمين على الخدمات الصحية
من أطباء وممرضين ( أحمد حمدي شورة ،2007 :ص ،)1942وكذلك دراسة حنان

الجبوري التي أوضحت قلة وجود ممرضة دائمة بالمدرسة ( حنان عيسى سلطان،
 ،2002ص.)119

نتائج المحور الخامس  :التلاطف
جدول رقم()5
يوضح استجابات أفراد العينة على درجة شعورهم بالتعاطف أثناء تلقيهم للخدمات الطالبية

0.49

متوسط
قيمة
(ز)

الداللة

االستجابة
إلجمالي

العينةن=
1376
-4.67

غيردالة

0.57

يتعامـل األخصــائي النفسـي واالجتمــاعي بــروح
الصداقة مع التالميذ.
يبدي األخصـائي النفسـي واالجتمـاعي تعاطفـه
مع التالميذ حال تعرضهم ألي مشكلة.

تهتم المدرسة بآراء التالميذ واقتراحاتهم بشأن
الخدمات المقدمة لهم.

 .64تقيم المدرسة حفالت تكريم للطالب المتفوقين.

.65

الحضر ن=887

.63

نسبة متوسط االستجابة لعينة

.62

.

0.62

الريف ن=489

.61

تهتم المدرسـة بتقـديم الخـدمات بأفضـل صـورة

نسبة متوسط االستجابة لعينة

م

.60

العبارات

نسبة

أشــــعر بــــالقبول مــــن جانــــب مقــــدمي الخــــدمات
الطالبية عند ذهابي لهم في أي استفسار.

 .66تهيئ المدرسة الجـو المناسـب للتالميـذ لتأديـة
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0.65
0.64

0.52
0.64

-4.72
0.39

غيردالة
غيردالة

0.61
0.64

0.56

0.41

-5.33

غيردالة

0.51

0.74

0.64

-3.89

غيردالة

0.70

0.62

0.55

-2.53

غيردالة

0.65

0.62

-1.11

غيردالة
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0.64

االمتحانات في راحة وهدوء.
 .يوجــد اهتمـــام مســـتمر مــن قبـــل األخصـــائي

 .67النفســـــي برعايـــــة المعـــــاقين وذوي صـــــعوبات
التعلم.

.68
.69
.70

تحــــــرص المدرســــــة اســــــتطالع رأي التالميــــــذ

لتحديد احتياجاتهم المختلفة

0.54

0.39

-5.33

غيردالة

0.48

يشــيع جــو مــن الــود والعالقــات اإل نســانية فــي
المجتمع المدرسي.
تقدم المدرسة وجبات غذائية إضـافية للتالميـذ
الفقراء وذوي مشكالت سوء التغذية

 .71تهتم المدرسة بالتالميذ المتأخرين دراسيا .

.72

0.6

0.44

-5.70

غيردالة

0.54

تعفي المدرسة التالميذ غير القادرين من دفـع

المصروفات الدراسية .

نسبة متوسط االستجابة للمحور ككل
الحد االعلى للثقة
الحد االدنى للثقة

0.63

0.62

-0.37

غيردالة

0.6

0.39

7.47

غيردالة

0.56

0.42

-4.97

غيردالة

0.63
0.53
0.51

0.6

0.53

-2.51

غيردالة

0.57

0.62

0.51

4.13

دالة

0.58

0.79

0.71

0.73

0.63

0.70
0.64

يتبين من النتائج الواردة في الجدول السابق أن مستوى جودة التعاطف واالهتمام

والرعاية من خالل إبداء روح الصداقة ،والحرص على التلميذ ،واشعاره بأهميته ،والرغبة
في تقديم الخدمة حسب حاجاته ،والتعاطف مع التالميذ ،وطمأنتهم عند التعرض

للمشكالت جاء متحقق بدرجة قليلة حيث حصل على نسبة متوسط استجابة ( ).58وهي

تحققا العبارة رقم(  ،)64وقد
أقل من حد الثقة األدنى ،وجاءت أعلى عبارات المحور
ً

حصلت على نسبة متوسط استجابة (  ،).70وهي مساوية للحد األعلى للثقة؛ بما يشير

إلى تحققها بدرجة كبيرة ،وهو ما يعني حرص المدرسة على االهتمام بالمتفوقين
وتكريمهم وتشجيعهم؛ وقد يرجع ذلك إلى أن االهتمام األكبر في المدارس خاص بناحية

التحصيل الدراسي والتشجيع عليه.
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في حين جاءت باقي عبارات المحور إما مساوية للحد األدنى للثقة أو أقل منه،

تحققا العبارة رقم ( )68وحصلت على نسبة متوسط الاستجابة
وجاءت أقل تلك العبارات ً

( ).48وهي أقل بكثير من حد الثقة األدنى؛ وقد يرجع ذلك إلى ما سبق ذكره من

استهانة إدارة المدرسة بآراء التالميذ على أساس قلة خبرتهم ،أو ربما يرجع إلى أن
اإلدارة المدرسية جهة تنفيذ لما يملى عليها من ق اررات الوزارة وال تملك الصالحيات

بناء على ما يظهر من احتياجات للتالميذ ،وهذا ما تؤكده
للتغيير أو تجديد الواقع ً
دراسة محمد جاد أحمد ومحمد منصور أحمد من افتقار القيادة المدرسية بالتعليم

األساسي للصالحيات التي تمكنها من تطوير العملية التعليمية على مستوى المدرسة (
محمد جاد أحمد ،ومحمد منصور أحمد ،2016 :ص  ،)324أو قد يرجع إلى كثرة

أعداد التالميذ وتنوع احتياجاتهم ،وقلة الميزانية الكافية لمقابلة هذه االحتياجات؛ بما ال

يدفع إدارة المدرسة للبحث عن تلك االحتياجات ومحاولة إشباعها.

 وفيما يتعلق بداللة الفروق بين تالميذ الريف والحضـر حـول جـودة الخـدمات الطالبيـة
فإن نتائج التحليـل اإلحصـائي فـي الجـداول السـابقة جـاءت لتؤكـد وجـود فـروق ذات داللـة

إحصائية بين استجابات عينة الريـف والحضـر لصـالح عينـة الريـف وذلـك بالنسـبة لجميـع
المحاور الخمسة المكونـة لالسـتبانة والتـي تمثـل مكونـات جـودة الخـدمات الطالبيـة ،حيـث

بلغـــــت قيمـــــة ز بالنســـــبة للمحـــــاور الخمســـــة (،)3.75( ،)2.89( ،)2.82( ، )2.29

( )4.13على الترتيب وهي نسب دالة عند مستوى (.)0.05

وقد يرجع ذلـك إلـى االهتمـام الـذي توليـه وزارة التربيـة والتعلـيم بالمنـاطق الريفيـة فـي

محاولتها تحقيق تكافؤ الفرص بـين الريـف والحضـر واالهتمـام بالمنـاطق الريفيـة والنائيـة

واأل كثر عرضـة للتسـرب؛ ولـذا فهـي تركـز علـى تحسـين الخـدمات بكافـة أنواعهـا بمـدارس

ـذبا للتالميــذ والبقــاء فــي الدراســة ،وهــذا مــا الحظتــه الباحثــة أثنــاء
الريــف لتكــون أكثــر جـ ً
قيامها بتطبيق أداة الدراسة من أن الخدمات الطالبية تقدم بشكل أفضل في مدارس الريف

وعيا من تالميـذ الريـف ولـديهم
عن الحضر  ،وربما يرجع ذلك إلى أن تالميذ الحضر أكثر ً
قدرة على تقييم األوضاع الراهنـة للخـدمات المقدمـة لهـم فـي المدرسـة عـن تالميـذ الريـف،
وتوجه
فضالً عن أن منح التحسين المقدمة من الجهات المحلية والدولية تركز في األغلب ُ
إلى تالميـذ المنـاطق الريفيـة والنائيـة بمـا يجعـل الخـدمات الطالبيـة بمـدارس الريـف أحسـن

حاالً من تلك المقدمة بمدارس الحضر.
جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس

- 191 -

اجمللد  36العدد  1اجلزء  2يناير  2021م

جودة الخدمات الطالبية بمدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي

زيناهم محمد محمد أحمد  -أسماء محمد أحمد يونس

اإلجراءات الملززة لتحقيق جودة الخدمات الطالبية
بمدارس الحلقة األلول م التللي األساس :
وميدانيا من نتائج  ،فإنها توصي
نظريا
ً
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة الحالية ً
باتباع اإلجراءات التالية التي من شأنها اإلسهام في تعزيز جودة الخدمات الطالبية:

 -1ضرورة التغطية اإلعالمية للتعريف بالخدمات الطالبية من خالل اللقاءات التعريفية
واإلذاعة المدرسية ،والنشرات.

 -2تنظيم لقاءات دورية بالمسؤولين عن الخدمات الطالبية من أجل رفع كفاءتهم
والتعرف على الصعوبات التي تواجههم لمحاولة تذليلها.

 -3السماح للتالميذ بإبداء آرائهم في الخدمات الطالبية المقدمة لهم من خالل قنوات
متعددة كتوفير صندوق للشكاوى والمقترحات ،أو عن طريق األخصائي االجتماعي ،أو

المعلمين.

 -4اعتماد المسوحات لتعرف احتياجات التالميذ والعمل على إشباعها من خالل المجاالت
المتنوعة للخدمات الطالبية.

 -5زيادة المخصصات المالية ألنواع الخدمات المختلفة المقدمة للتالميذ وذلك بالبحث

عن مصادر أخرى للتمويل غير التمويل الحكومي الرسمي ،وذلك من خالل السماح
بالمشاركة المجتمعية لتمويل تلك الخدمات عن طريق الجمعيات األهلية ،أو تلقى التبرعات

من أعضاء المجتمع المحلي ،وذلك تحت اإلشراف الحكومي.

 -6ضرورة االهتمام بتعيين الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع التالميذ بحيث يتوافر
فيهم حسن المظهر ،والرغبة في المساعدة ،والتعاون ،والتعاطف مع التالميذ.

 -7العمل على الزيادة الكمية والنوعية في الخدمات الطالبية بما يتناسب مع الزيادة في

أعداد الطالب ،وتنوع خلفياتهم االقتصادية واالجتماعية

 -8تطوير كفايات القائمين على تقديم الخدمات الطالبية من خالل البرامج التدريبية

واإلشراف الجيد.

 -9تطبيق المحاسيبة في كافة مراحل تقديم الخدمات الطالبية للتالميذ.

 -10تفعيل اإلشراف والتوجيه الجيد على عمليات تقديم الخدمات سواء من خالل
المديرية أو التوجيه من اإلدارة التعليمية ،أو من خالل إدارة المدرسة.
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 -11مراعاة توافر منافذ تقديم الخدمات في التصميم المعياري للمدارس االبتدائية من
حيث توافر غرف للصحة المدرسية وغرف لتقديم الخدمات النفسية واالجتماعية وأماكن

لحفظ وتخزين الوجبات المدرسية  ،ومرافق صحية صالحة لالستخدام اآلدامي ،وغرف

دراسية جيدة اإلضاءة والتهوية.

 -12توفير العنصر البشري القائم على تقديم الخدمات الطالبية(األخصائيين االجتماعيين،
والنفسيين ،ومشرفي التغذية ،والزائرات الصحيات ،واألطباء بعيادات التأمين الصحي)

لتقديم الخدمات بما يتناسب وأعداد التالميذ المتزايدة.

 -13قياس جودة الخدمات المقدمة للتالميذ باستمرار من خالل أساليب وصفية وكمية.

 -14توفير الجو المحفز للقائمين على تقديم الخدمات الطالبية من حيث توفير اإلمكانات

المادية المعينة( االستبانات ،واالختبارات ،والمكان المناسب لالخصائي النفسي ،وحجرة
مناسبة للصحة المدرسية مجهزة باألجهزة واألدوية ،واإلسعافات األولية ،وسجالت

للمتابعة،

وغرفة مناسبة ،وسجالت متابعة التالميذ لألخصائي االجتماعي  ،وأماكن

صحية لتخزين التغذية المدرسية ،وأدوات لتوزيع التغذية على التالميذ ) ،باإلضافة إلى

نظام للحوافز وكادر خاص لهم؛ بما يشجعهم على أداء مهامهم على النحو المرغوب

وتقديم خدمات متميزة ،وكذلك عدم إلزامهم بمهام أخرى ليست من اختصاصهم ،فضالً عن
تقديم التسهيالت اإلدارية لهم للقيام بالمهام المختلفة لهم.

 -15إشراك الطالب في منظومة إدارة الخدمات الطالبية بما يزيد من فاعلية تلك
الخدمات.

 -16التأكيد على امتالك القائمين على الخدمات الطالبية للكفايات المهنية التي تمكنهم

من القيام بمهامهم بكفاءة ومهارة عالية من حيث :المعرفة بماهية وطبيعة عمله ،وما

يتطلبه من مهارات واتجاهات.

 -17ضرورة التزام القائمين على الخدمات الطالبية بأخالقيات المهنة من حيث :عدم

تمييز بين التالميذ على أساس الجنس أو الدين أو العرق والمساواة بينهم ،والتعامل

بإنسانية مع التالميذ.

 -18دراسة الظروف االقتصادية واالجتماعية لجميع التالميذ بحيث ُيعفى التالميذ ذوي
األحوال المعيشية الصعبة من الرسوم الدراسية السنوية ،وتقديم اإلعانات المادية لهم.
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 -19التأكيد على مقدمي الخدمات الطالبية بحسن التعامل مع التالميذ بما يبعث في
نفوسهم الطمأنينة واألمان ،ويشجعهم على طلب الخدمة.

 -20ضرورة التواجد المستمر لمقدمي الخدمات الطالبية في أماكنهم بالمدارس؛ بما يتيح
للتالميذ األمان في الحصول على الخدمة متى شاءوا.

 -21استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات الطالبية للتالميذ؛ بما يحقق سرعة
األداء والجودة .

 -22الحرص على تنويع وجبات التغذية المدرسية بحيث تالقي قبول من جانب الغالبية
العظمى من التالميذ.

 -23اعتماد خطة واضحة من قبل المدارس لتوزيع التغذية المدرسية في الوقت الذي
يتالءم مع التالميذ

 -24اعتماد مصادر تمويل إضافية لتمويل التغذية المدرسية لتحقق التغطية الكاملة
لجميع التالميذ بالحلقة األولى من التعليم األساسي طوال العام الدراسي.

 -25التزام مديري المدارس االبتدائية بالتوصيف الوظيفي الخاص بمقدمي الخدمات
الطالبية دون تكليفهم بأعباء إضافية أو أعمال غير مهامهم األساسية.

 -26إبداء مقدمي الخدمات الرغبة في تقديم الخدمات للتالميذ بصدر رحب.

 -27التوسع في خدمات التأمين الصحي بما يتالءم مع احتياجات التالميذ من حيث(
توفير عيادات مجهزة بجميع المدارس ،وتوفير األطباء المقيمين بها) .

 -28ضرورة تيسير وتسهيل حصول التالميذ على الخدمات الطالبية

 -29تطبيق استطالعات رأي التالميذ في الخدمات المقدمة لهم من أجل التحسين
المستمر لها بما يشبع حاجات التالميذ وتطلعاتهم.

 -30وضع األطر التشريعية المناسبة التي تمنح الثقة وااللتزام في تقديم الخدمات
الطالبية. .
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المراجـــــــــع
ألوالً  :المراجع اللربية :
أبو بكر محمود الهواش :إدارة الجودة الشاملة في المجالين التعليمي والخدمي ،القاهرة ،دار
حميث ار للنشر.2018 ،

االتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتعليم ،المراكز األمريكية لمكافحة األمراض والوقاية منها:
تعزيز الصحة في المدارس من البينات إلى العمل ،د .ت.

أحمد حمدي شوره  :تصور مقترح لزيادة فاعلية خدمات التأمين الصحي لدى طالب المدارس

في ضوء سياسات برامج اإلصالح االجتماعي بالمجتمع المصري :دراسة مطبقة على
عيادات التأمين الصحي بمدينة قنا في المرحلة العمرية من 18 -10سنة ،مجلة

دراسات في الخدمة االجتماعية ،والعلوم اإل نسانية ،المعهد العالي للخدمة االجتماعية

بقنا،ع ،23ج ،5أكتوبر .2007

أحمد زايد تصميم  :البحث االجتماعي ـ أسس منهجية وتطبيقات عملية  ،القاهرة  ،األ نجلو
المصرية . 2003 ،

آمال سيد مسعود  :تحسين برامج التغذية المدرسية بمرحلة التعليم األساسي خالل سلسلة

اإلمداد  ، Supply Chainمجلة كلية التربية  ،كلية التربية  ،جامعة بورسعيد ،

عدد .2016 ، 19

أمل البكري  ،وناديا بني مصطفى عجوز  :علم النفس المدرسي  ،عمان  ،دار المعتز للنشر
. 2011 ،

إيناس محمد فتحي غزال :األبعاد االجتماعية ألزمة الثقة في نظام التعليم الحكومي قبل

الجامعي في المجتمع المصري" دراسة حالة" ،مجلة كلية اآلداب ،جامعة طنطا،

ع ،29ج.2016 ،1

برنامج األغذية العالمي  :أوضاع التغذية المدرسية على المستوى العالمي  ،ايطاليا  ،برنامج
األغذية العالمي .2013 ،

البنك الدولي ،برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة  :إعادة النظر في التغذية
المدرسية  ،شبكات األمان االجتماعي ،نماء الطفل وقطاع التعليم.2008 ،

البنك الدولي ،برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة :تقرير حول أوضاع التغذية
المدرسية على المستوى العالمي.2013 ،
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بيريل ليفنجر :الوجبات المدرسية بين الوهم والممكن ، ،مجلة مستقبليات ،مركز مطبوعات
اليونسكو  ،مج ،14ع.1984 ،3

جمال الدهشان  :الخدمات الطالبية بجامعة المنوفية " دراسة تحليلية آلراء الطلبة ،المؤتمر
القومي السنوي العاشر(جامعة المستقبل في الوطن العربي) ،مركز تطوير التعليم
الجامعي  ،جامعة عين شمس ،مج.2002 ،2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الخدمات الطالبية زمن األيوبيين والمماليك ،مجلة دراسات تربوية واجتماعية،
كلية التربية  ،جامعة حلوان ،مج ،1ع ،2يونيو.1995

جمهورية مصر العربية  :قانون رقم  99لسنة  1992بشأن التأمين الصحي على الطالب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :قرار رئيس الجمهورية رقم ( )94لسنة  2017بالموافقة على االتفاق الفرعي

بين حكومتى جمهورية مصر العربية وكندا بشأن تنفيذ برنامج تلبية االحتياجات

التعليمية العاجلة في المجتمعات المضيفة لالجئين في مصر  ،الجريدة الرسمية ،

العدد  ، 38سبتمبر . 2017

ــــــــــــــــــــــــــــ :قانون رقم 2لسنة  2018الخاص بنظام التأمين الصحي الشامل.

جمهورية مصر العربية ،وزارة التربية والتعليم  :قرار وزاري رقم  164لسنة  2016بشأن
اعتماد بطاقات وصف هيئة التعليم.

جمهورية مصر العربية ،وزارة التربية والتعليم ،المكتب الفني للوزير ،وحدة المتابعة

والتخطيط االستراتيجي :تقرير عن إنجازات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن

الفترة ما قبل يونيو  2014والفترة  2017 -2015والخطة المستقبلية -2018

.2022

حميد عبد النبي الطائي ،بشير عباس العالق :إدارة عمليات الخدمة ،األردن ،مكتبة
اليازوري.2016 ،

حنان عيسى سلطان الجبوري :الرعاية الصحية المدرسية في المدرسة االبتدائية للبنات بين
الواقع والتطلعات المستقبلية ،مجلة الطفولة والتنمية ،مج ،2ع.2002 ،5

خالد الصرايرة ،تركي الرشيدي :مستوى الصحة المدرسية في المدارس االبتدائية في دولة
الكويت من وجهة نظر المديرات والمعلمات ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث( العلوم

اإل نسانية) ،مج.2012 ، )10(26

خالد عبد الفتاح :واقع الخدمات التعليمية في مصر و إمكانيات ومميزات تطبيق الالمركزية

في قطاع التعليم ،ورقة مقدمة لورشة عمل الالمركزية والخدمات العامة  :التعليم-

جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس

- 196 -

اجمللد  36العدد  1اجلزء  2يناير  2021م

جودة الخدمات الطالبية بمدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي

زيناهم محمد محمد أحمد  -أسماء محمد أحمد يونس

الصحة -الشباب) مؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق االنسان ( )20 -19
أكتوبر2012

.2012/10/20

ُ available at www.maatpeace.orgنشر في السبت

ديوبولد فان دالين  :مناهج البحث في التربية وعلم النفس  ،ط  ، 4القاهرة  ،األنجلو
المصرية . 1990،

رافدة الحريري :التغذية والتربية الغذائية ،األردن ،عمان ،دار اليازوري للنشر. 2018 ،
رجاء محمود أبو عالم  :تقويم التعلم  ،عمان  ،دار المسيرة .2005 ،

رزق منصور محمد :االحتياجات التربوية للمتسربين من الحلقة الثانية بالتعليم األساسي ـ
دراسة ميدانية على المجتمع البدوي بمحافظة شمال سيناء  ،مجلة كلية التربية ،
كلية التربية  ،جامعة طنطا  ،عدد (. 2004 ، )33

رمزية الغريب :التقويم والقياس النفسي والتربوي  ،القاهرة  ،مكتبة األ نجلو المصرية ،
.1985

رئاسة مجلس الوزراء :قرار وزاري رقم ( )909لسنة  2018بإصدار الالئحة التنفيذية
لقانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم  2لسنة ، 2018

جمهورية مصر العربية  ،الجريدة الرسمية  ،السنة  ،61العدد  18مكرر (أ)8 ،
مايو  ، 2018مادة .3

زكريا الشربيني  :اإلحصاء وتصميم التجارب في البحوث النفسية والتربوية واإلجتماعية ،
القاهرة  ،مكتبة األنجلو المصرية . 2007 ،

زياد علي جرجاوي ،محمد هاشم أغا :واقع تطبيق التربية الصحية في مدارس التعليم
الحكومي بمدينة غزة ،مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات ،ع ،2يناير .2012

سعاد هاشم عبدالسالم  :علم نفس النمو ـ الطفولة والمراهقة  ،ط ، 4ليبيا  ،دار مصراته
للكتاب . 2007 ،

سعيد الدقميري  :التعليم الفني وخدماته الطالبية من منظور عالمي ،دسوق ،العلم وااليمان
للنشر.2007 ،

سليمان محمد قليوان :اختبار فرضية جودة الخدمات المرافقة للعملية التعليمية -دراسة حالة
على أحد كليات جامعة مصراته ،المجلة الدولية المحكمة للعلوم الهندسية وتقنية

المعلومات ،مج ،1ع ،2يونيو .2015
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شيرين حامد أبو وردة :نموذج مقترح لقياس جودة الخدمات التعليمية بالتطبيق على
مؤسسات التعليم العالي في مصر  ،المجلة المصرية للدراسات التجارية  ،كلية

التجارة ،جامعة المنصورة  ،مج ،31ع.2007 ،1

صالح أحمد عبابنة ،خالد على السرحان ،محمد سليم الزبون :إدارة الشؤون الطالبية في
مدارس التعليم العام ،عمان ،دار المسيرة.2014 ،

صبحي حمدان أبو جالله  ،ومحمد حميدان العبادي  :أصول التربية بين األصالة والمعاصرة ،
الكويت  ،مكتبة الفالح . 2001 ،

صالح الدين المتبولي عبد العاطي :تمويل التغذية المدرسية لتالميذ التعليم قبل

الجامعي،دراسة تحليلية ورؤية مستقبلية ،مجلة كلية التربية ،جامعة بنها ،ع،22

مج ،7يناير .1996

عادل محمود رفاعي :دور األخصائي االجتماعي المدرسي في تدعيم النسق القيمي لمواجهة

مظاهر االنحرافات السلوكية لدى الطالب المراهقين عبر مواقع التواصل االجتماعي(
فيس بوك) دراسة ميدانية مطبقة على بعض المدارس اإلعدادية بمحافظة قنا ،مجلة

العلوم التربوية  ،ع ،4ج ،1أكتوبر .2016

عبد الخالق محمد عفيفي  :الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي من األ لفية الثانية إلى
االلفية الثالثة  ،القاهرة  ،المكتبة العصرية .2007 ،

عبد الكريم أحمد جميل :التسويق المصرفي ،األردن ،المكتبة الوطنية الجنادرية.2015 ،

عبد هللا السيد عبد الجواد  :المؤشرات التربوية واستخدام الرياضيات في العلوم اإلنسانية ،
أسيوط  ،مكتب جولد سنجرز .1983 ،

عبد هللا عبد الرزاق الطراونة  :مبادئ التوجيه واإلرشاد التربوي ـ مشكالت الطالب التربوية
والنفسية والسلوكية واالجتماعية  ،عمان  ،دار يافا العلمية .2008 ،

عبد هللا محمد عبد الرحمن  :علم اجتماع التربية الحديث ـ النشأة التطورية والمداخل النظرية
والدراسات الميدانية الحديثة  ،االسكندرية  ،دار المعرفة الجامعية . 2007 ،

عصام توفيق قمبر  :األ نشطة التربوية في مواجهة المشكالت السلوكية للطالب (األسباب ـ
المظاهر ـ العالج)  ،القاهرة  ،المكتب الجامعي الحديث . 2008 ،

عفاف حسين صبحي :التربية الغذائية والصحية ،القاهرة ،مجموعة النيل العربية.2003 ،

فاتن عبد اللطيف :نحو استرتيجية متكاملة للصحة المدرسية ،مجلة الطفولة والتنمية ،مصر،
ع ،2مج.2001 ،1
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