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بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
ملخص البحث
يلعببا المنبباخ المدرسببي دوراً فامباً يببي العمليببة التعليميببة ،إذ تؤيببد الةحبباث والدراسببات

الميدانيببة العاتببات الا ييببة بببي المنبباخ المدرسببي ونتببائا العمليببة التعليميببة ،وتببد أتببرت دراسببة
"المنبباخ المدرسببي" مكانيببا يببي الةحببا العلمببي والتدببباي منببر عيبباد سببابية ،لمببا ليببا م ب ارتةبباط

بفعالية المدرسة والتحصيل الدراسي ،يالمناخ المدرسبي يملبل تلبا المدرسبة وروحيبا ،وجافدفبا
الري يديع المعلم والمديد وجميع العاملي للعمبل بكبل حماسبة وناباط وحيايبة ،ويعبزز الابعار

باالنتماء واإلتاص وتيديد وتحييق الرات لدى جميع األطداف يي المدرسة.

وتعد عملية إعداد المعلم م سمات التدبية الحديلبة الميمبة ألنبه يابكل أببدز عناصبد

العمليببة التعليميببة ،لببرا يببلن تلببة الكفبباءة يببي مةببات العمليببة التدبايببة والتعليميببة لببدى المعلمببي

أضحت عاماً ذا تل يد سلةي على تحييق أفداف فبر العمليبة ،إذ يبدى التدبايبان أن مب عاامبل
ضعف العملية التعليمية تلة امتاك المعلمي للميارات األساسية كالتخطيط واسبتخدام الاسبائل
التعليمي ببة واألس ببتلة واالتتة ببارات والتعزي ببز وإدارة الص ببف ،وت ببد تنة ببه الة بباحلان والتدباي ببان ي ببي
السببناات األتيببدة إلببى أفميببة الميببارات التببي يةببا أن تتبباايد يببي المعلببم إلدارة صببفه وتن ببيم

العمليبة التعليميببة بطدييببة يعالببة ومةديببة ،ويببايد بيتببة تعليميببة مائمببة تسببيم يببي تحييببق األفببداف
التدباية المخطط ليا.
لرلك يإن كفاءة أي ن ام تدباي وياعليته تدتةط ارتةاطاً و يياً بما للمعلم م دور يعات

يببي تحييببق األفببداف المدسببامة مب تةببل المعنيببي باببؤون التدبيببة والتعلببيم ،ويسببتطيع المعلببم أن
يتحس نحا األيضل ع طديق إيةاد المناخ المدرسي الةيد.
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ومب فنببا وجببدنا مب الضببدوري تحديببد مةبباالت المنبباخ المدرسببي ،ومب فببرا المنطلببق

ييدف الةحا الحالي إلى-:

 .0بناء ميياس للمناخ المدرسي لدى معلمي المدحلة االبتدائية.
 .0التعبدف علبى مسبتاى المنباخ المدرسببي مب وجيبة ن بد معلمببي المدحلبة االبتدائيبة يبي تضبباء
بلد.
 .2التعببدف علببى الفببدوع بببي معلمببي المدحلببة االبتدائيببة يببي المنبباخ المدرسببي تةع باً لمتػيببدات
(الةنس ،مؤفل ،سناات الخدمة).

وتببد بلػببت عينببة الةحببا ( )022معلم باً ومعلمببة م ب معلمببي تسببم تدبيببة بلببد للعببام

الدراسي  .0202 -0200يضباً عب بنباء مييباس المنباخ المدرسبي البري تضبم ( )49ييبدة
مازعببة علببى مةبباالت ا ببة فببي :العاتببات اإلنسببانية ،اإلدارة المدرسببية ،األبنيببة والتةيي بزات،
وأعتم ببد ي ببي التحي ببق مب ب ص بباحية الميي بباس عل ببى الص ببدع ال ببافدي ،وي ببي ض بباء المؤ ب بدات
اإلحصائية التي تم الحصات علييا م إجداءات تمييز الفيدات واالتساع الداتلي ليا .يي حي

أسببتخدج معامببل اللةببات باسببتعمات طدييببة التةزئببة النصببفية إذ بلببع معامببل اللةببات بعببد التصببحيح

( ،)2800وبطدييببة إعببادة االتتةببار بلػببت تيمتببه ( .)2804تمببت معالةببة الةيانببات الببااردة يببي
الةحا إحصائياً باستعمات الحييةة اإلحصائية للعلام االجتماعية(.)SPSS
وأظيدت النتائا اآلتي-:
 .0إن عار معلمي المدحلة االبتدائية للمناخ المدرسي كان سلةياً.
ويي ضاء نتائا الةحا تم تيديم عدد م التاصيات منيا:
 .0االفتمام بااتع المناخ المدرسي م تةل الةيات المعنية وإدارات المدارس وماديييا.
 .0االفتمام بالعاتات اإلنسانية بي أبناء المةتمع المدرسي م معلمي وإدارة وطلةة.
يببي ضبباء النتببائا تببم أيضببا وضببع عببدد م ب الميتدحببات منيببا إجببداء دراسببات وبحبباث
مما لة على عينات أتدى.
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حدصبت وزارة التدبيببة يبي السببناات األتيبدة علببى األتبر باالتةافببات التدبايبة الحديلببة

لتطايد المدارس وتحسي بيتات التعلم يييا وتاييد المتطلةات الةابدية والماديبة الازمبة لمااكةبة
ذلك التطار ،وبالدغم م تلك الةياد يان واتع المدارس ليس بالصارة الملمالة.
حيبا إن بيتبة العمببل المدرسبي والن بام االجتمبباعي السبائد يبي المدرسببة ال يبدعا إلببى

المااركة والتعاون والتةديد واالنتماء إلى المدرسة وان التفاعل بي اإلدارة المدرسية والمعلمي
والطلةة ليست بالاكل المدضي إضاية إلى وجاد بعض الماكات السلاكية عند الطلةة.

ويدى العديد مب علمباء البنفس والتدبيبة أن كلي ًبدا مب المابكات السبلاكية يبي مدحلبة
المدافية إنما تنال بسةا عدم وجاد عاتبات اجتماعيبة سبليمة ومابةعة داتبل المدرسبة ،وعبدم
إتاحة الفدصة للطالا لاتصات الصحيح والفعات مع الةيتة المدرسية(صالح.)024 :0994 ،
ويدى الةاحا إن الةياد التي تةبرت مب اجبل تحييبق األفبداف التدبايبة ال يكتبا ليبا

النة بباح دون االفتم ببام الك ببايي بعناص ببد المن ام ببة المدرس ببية ،والت ببي تتمل ببل :ب ببالمعلمي والطلة ببة

والمن ببافا الدراس ببية واألبني ببة والمداي ببق والتةييب بزات المدرس ببية باإلض بباية إل ببى عات ببة المدرس ببة
بالمةتمع كان المدرسة مؤسسة اجتماعية تيام بتدبية أيداد المةتمع.
والمدرسب ببة م ب ب المؤسسب ببات التعليميب ببة التب ببي تسب ببادفا ب ببةكة معيب ببدة م ب ب العاتب ببات

والتفاعات االجتماعية ييناك عاتة بي مديد المدرسة والمعلمي وبي الطالا والمعلم ،وفناك

عاتببة المعلمببي بعضببيم بببةعض ،وفنبباك عاتببة الطلةببة بعضببيم بببةعض ،ويةمببع الةبباحلان علببى
تس ببمية الة ببا الن بباجم عب ب تل ببك العات ببات والتف بباعات ب ببي األي ببداد دات ببل المدرس ببة بالمن بباخ
المدرسي،وفرا المناخ فا الري يميز مناخ مدرسة ع المدرسبة األتدى(متبالي ورتبدون992 ،

.)0:024
يةعض المدارس يكان مناتيا مفتاحاً وايةابياً يتيح لكل عضا م أعضبائيا أن تابيع

ييه األلفة والتعاون بي العباملي  ،وبعبض المبدارس يكبان مناتيبا مػليباً يتصبف بالتةاعبد والعزلبة،

وتساد ييه الصداعات بي العاملي األمد الري يؤدي إلى تدني مستاى أدائيم (ميدزا:0994 ،

.)0
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ويدى أيضا أن المدارس تااجه مابكلة تباييد عناصبد المنباخ المدرسبي المائبم ،وفبرا

المن بباخ ال يتحي ببق إال بةي بباد تات ببة إذ رن غي بباب ف ببرا المن بباخ يح ببات دون تمك ببي الم بباظفي

وأعضاء فيتة التبدريس علبى إنةباز مبا لبدييم مب تبدرات ممبا يبنعكس سبلةًا علبى أدائيبم المينبي
يتاييد أسةاب العمل يةعل نتائةه ميةالة.

كما تختلف المدارس بعضيا ع بعض مب حيبا تبدرة مبديدفا علبى إ بةاع الحاجبات

النفسببية واالجتماعيببة للمعلمببي واإلداريببي والطبباب وأوليبباء أمببارفم واالحتفبباظ بمنبباخ مدرسببي

وايةابي ،وفناك بعض المديدي م الري تيل تدراتيم ومياراتيم يي تاييد مناخ مدرسبي
مفتاح
ًّ

مائم حيا يميل مناخ المدارس التي تحت إدارتيبم إلبى االنػباع ،ومب بم يتصبف فبرا المنباخ

بالتةاعد والعزلة وانخفاض الدوح المعناية بي العاملي (العسكد.)4 :0994 ،

مديحا دايتا ياعد ييه كبل مب المعلبم
جاا ً
يالةا الري يتم ييه التعلم يةا أن يكان ً

والطالببا باليببدوء والطملنينببة كببي يببتم التفاعببل بببي المعلببم وطلةتببه علببى نحببا ايةببابي الن الةببا
الفيزييي أن لم يكب مديحبا وجيبدا يبان الطالبا الييةبل علبى التعلبيم ،ويحباوت تلبق المابكات

والفاضى واالضطداب ،بمعنى أن الطالبا تبد ينتيبل إلبى حالبة العدوانيبة يبي تصبدياته وسبلاكه أو

تد ينسحا م الماتف التعليمي باكل عام ،وفرا بمةملبه يبؤ د سبلةاً علبى العمليبة التعليميبة،
والمناخ المدرسي فا الري يملبل خصبية المدرسبة والةبا العبام البري يسبادفا ،والبري يعكبس
التفاعات االجتماعية والمينيبة ببي األيبداد داتبل المدرسبة إضباية إلبى كانبه تاصبية تصبف بيتبة

العم ببل وتميزف ببا عب ب غيدف ببا مب ب الم ببدارس ،وف ببر ما ببكلة ج ببديدة بالدراس ببة والتيص ببي(ياطمة،
.)00 :0220
ويب ببدى (أحمبببد )0904 ،أن جملبببة م ب ب المعاتبببات تةع ببل المعل ببم غيب ببد ت ببادر علب ببى

االنسةام مع جا المدرسة وم فر المعاتات الكلاية العددية يي الفصات الدراسية وما يتدتبا

عليي ببا مب ب ياض ببى دات ببل الص ببف وتل ببة وس ببائل االتص ببات التعليمي ببة والع بباء التدريس ببي(أحمد،
.)4 :0904
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باإلضاية إلى ذلك يان ضعف الدوابط بي المعلم وزمائه وبينه وبي اإلدارة المدرسية

وتلبة يبدص تحييبق البرات يبي المدرسبة وطبدع التاجيبه واإل بداف كبل فبر األمبار تبديع المعلببم
بالتسلط على التامير والاكاوي الدائمبة مب المبنيا والتاميبر واإلدارة وإليباء المسبؤولية علبى

اآلتببدي كببل تلببك األمببار تببنعكس سببلةًا علببى كفبباءة المعلببم وعببدم أداء لمينببة التعلببيم بالصببارة

الصحيحة وسلةًا على تحصيل التامير باكل عام(عةد المنعم.)49 :0992 ،

وت ببد ت ببام الةاح ببا مب ب ت ببات دراس ببته الميداني ببة ب ببإجداء العدي ببد مب ب المي ببابات م ببع

المعلمي للتعدف على واتع المناخ المدرسي السائد يبي مدارسبيم حيبا تبم الاتباف علبى عبدد
مب الماباكل والمعاتبات التبي تبديع ببالمعلم بعبدم االنسبةام مبع جبا المدرسبة ومب جملبة فببر

المعاتات:
 .0عدم تطار أساليا اإلدارة المدرسية يي التعامل االيةابي مبع المعلمبي وعبدم إ بداكيم يبي
عملية اتخاذ اليدارات.
 .0طمببس ميببارات وتببدرات واسببتعدادات بعببض المعلمببي ب باإلجداءات الدوتينيببة بحةببة تطةيببق
األن مة واليااني .
 .2النيص الااضح يبي وسبائل االتصبات التعليميبة والتةييبزات العلميبة والتدبايبة الازمبة لحسب
سيد العملية التدباية.
 .4الكلاية العددية العالية يي الصف الدراسي مما يدبك عمل المعلمي مما ينعكس سلةًا علبى
الكفاءة اإلنتاجية التعليمية.

 .4أس بباليا اإل ببداف التيلي ببدي والمتملل ببة ي ببي الزي ببارات الص ببفية ،والت ببي تي ببدف إل ببى تص ببعيد
األتطاء ،وليس العمل على تحسي تدرات المعلم.
 .4تدم األبنية المدرسية حيا إنيا ال تتاءم مع مااصفات األبنية المدرسية الحديلة مب حيبا
اإلضاءة والتياية ومساحة الػدف والمساحة المحددة للطالا الااحد.
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وانطاتًببا ممببا تيببدم يببان تبباييد منبباخ مدرسببي مناسببا للمعلببم تسببتدعي العمببل علببى

تحسي الحياة المدرسية باكل علمي مدروس تائم على الةحا واالستيصاء.

ومب فنببا رأى الةاحببا إجببداء فببر الدراسببة ،وذلببك بيببدف التعببدف علببى واتببع المنبباخ

المدرسي لدى معلمي المدارس االبتدائية يي محاي ة صاح الدي .
أفمية الةحا

Concer of Research

يعتةد التعليم مب أرتبى م بافد الحضبارة اإلنسبانية ومب انةبح وسبائل التدبيبة ،يبالتعليم

أداة تطار وتيدم المةتمعات الةادية ،وتلعا الدور األساسي يي إكساب أيبداد المةتمبع اليبيم
التي تتائم وأفداف وتطلعات المةتمع الري ينتمان إليه.
وانطاتًا م الدور المحاري الري يضبطلع ببه المعلبم يبي العمليبة التعليميبة والمدكزيبة
التببي يحببد يا المعلببم علببى ناعيببة التعلببيم يببان الببدوت علببى اتببتاف يلسببفاتيا وأفببداييا ون ميببا

افتمامببا وعنايببة ،وذلببك الن ناعيببة التعلببيم وتحييببق
االجتماعيببة واالتتصببادية تببالي مينببة التعلببيم
ً

األفبببداف التدبايب ببة ومسب ببتايات األداء عنبببد الطلةب ببة ييب ببدرفا المعلب ببم م ب ب تب ببات تلديتب ببه لدسب ببالته

التدباية(الخطيا.)0 :0909 ،
وال ببك أن المدرسببة فببي إحببدى أبببدز المؤسسببات التببي أناببلفا المةتمببع إلكسبباب
ايداد الييم التي تتائم مع أفداف وتطلعات المةتمع الري ينتمان إليه.
وت ببد عكس ببت الدراس ببات الت ببي تناول ببت اللياي ببة المدرس ببية أفميتي ببا ي ببي تحس ببي بيت ببة

المدرسة م تات العمل على إيةاد مناخ جيد ياةع على إتامة العاتات والتعاون بي اعضاء

المدرسة ويبق معباييد واضبحة وعم ًبا ببدوح الفديبق ممبا يفضبي إلبى إببداز فايبة المدرسبة والحفباظ

علييا(صالح.)024 :0992 ،

وتد أولى علماء النفس والتدبية الةيتة المدرسية أفميبة تاصبة كانيبا أفبم الةيتبات التبي

تببؤ د يببي بنبباء خصببية الطالببا وتااييببه واتةافاتببه يالطالببا الببري يةببد يببي بيتتببه المدرسببية مببا
يساعد على النما والاعار باألم والتيديد يكان متاايياً معيا( علة.)4 :0999 ،
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كببرلك تنةلببق األفميببة يببي دور المدرسببة وتاصببة االبتدائيببة باعتةارفببا تببؤ د يببي الحيبباة

المس ببتيةلية للتامي ببر كاني ببا ذات ا ببد حاس ببم ي ببي بن بباء خص ببياتيم وإكس ببابيم تااع ببد الس ببلاك

السببليم ،ذلببك الن التاميببر يببي المدحلببة االبتدائيببة فببم ضببم مدحلببة الطفالببة المتاسببطة فببر

المدحلة التي تتصف بصفات وتصائص مميزة(الزبيدي.)09 :0999 ،

كمببا وإنيببا تيببدم إلببى الطفببل تةببدة تختلببف عب تةدتببه الةيتيببة ييببا يعبباي

أطفاالً ييدبانه سناً بينما يعاي

يببي المدرسببة

يي بيتته الةيتية رتدون يتةاينان تةايناً كةيداً يي أعمارفم يالمدرسة

تعمل على تعايض فرا التفاوت ييما بي التامير(علي.)04 :0990 ،

لرلك يان أفميبة تباييد منباخ مدرسبي سبليم تسباد عاتبات إنسبانية جيبدة يحيبق ببا

ببك اليببدف مب العمليببة التدبايببة علببى أتببم وجببه واتصببد وتببت واتببل تكبباليف حيببا يببؤ د المنبباخ

بحا علببى الن بام المدرسببي واإلدارة المدرسبية ،والمعلمببان ،والمتعلمببي  .وان
المدرسبي تببل ًيدا واض ً
ج ببا المدرس ببة ومناتي ببا وطةيع ببة عاتاتي ببا وتفاعاتي ببا يس ببيل االس ببتدالت عليي ببا بمة ببدد دت ببات

ابتداء م األسبلاب البري يتةعبه الحبارس مبع زائبد المدرسبة إلبى الطدييبة التبي يتخاطبا
المدرسة
ً
يييببا المعلمببي مببع طابيببم والطدييببة التببي يحيببي يييببا الطبباب معلمببييم إلببى تعامببل المببديد مببع
المعلمببي إلببى الدسببميات التببي تعتببدض طديببق الزائببد ،حتببى يصببل إلببى مببديد المدرسببة كببل ذلببك

يعك ببس الص ببارة الممي ببزة للمدرس ببة وتعطيي ببا خص ببيتيا المس ببتيلة الت ببي تميزف ببا عب ب غيدف ببا مب ب
المدارس(مػارياس.)44 :0944 ،

وان م ب األمببار التببي تةعببل دراسببة المنبباخ المدرسببي دراسببة ميمببة فببي كببان المنبباخ

المدرسي االيةابي فا الري يحدد بنةاح استمدار المدرسة يي أداء ميماتيا والبري يعمبل علبى
تلق روح التعاون بي أعضائيا ،وبخاصة المعلمي الري فم جافد العملية التعليمية،
وتنةلق األفمية العلمية لير الدراسة م أفميبة دور المعلبم ودور الحيباي يبي إنةباح

العملية التدباية والتعليمية ،وتحييق أفداييا لرلك حدصت فر الدراسة على إبداز أفمية المناخ

المدرسي ،وتيصي العاامل السلةية وااليةابية ،ليرا المناخ وتايي العاامل السلةية،
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كمببا تكم ب أفميببة فببر الدراسببة ييمببا أسببفدت عنببه م ب نتببائا ومببا ايتببدض م ب حلببات

وتاصيات يلمل الةاحا أن تسيم يي كاف سلةيات المناخ المدرسي ،وان تفيد المسبؤولي يبي
تطاع التدبية والتعليم على استنةاط السةل التدباية المائمة لارتيباء بالمناتبات المدرسبية وزيبادة

عطائببه يببي عملببه وتمكينببه يببي نيايببة األمببد مب الييببام بببدور التدببباي والتعليمببي علببى أكمببل وجببه
ممك .
Aims of Research

أفداف الةحا:
ييدف الةحا الحالي إلى-:
 . 0بناء ميياس للمناخ المدرسي لدى معلمي المدحلة االبتدائية.

 . 0التعببدف علببى مسببتاى المنبباخ المدرسببي مب وجيببة ن ببد معلمببي المدحلببة االبتدائيببة يببي تضبباء
بلد.

حدود الةحا:

Ampit of Research

يتحدد الةحا الحالي بببمعلمي ومعلمات المدحلة االبتدائية يي محاي ة صاح الدي
للعام الدراسي .0202-0200
تامساً -:تحديد المصطلحات
أوالً :المناخ المدرسي:
وعدي ببه ( :)Vanessa:2002بلن ببه " الة ببا الع ببام ال ببري يس بباد المدرس ببة واالتةاف ببات
ّ .0
والتفبباعات التببي تحببدث بببي الطلةببة والمعلمببي والمببديد والتببي تببؤ د علببى سببلاك بعضببيم

الةعض (.)Vanessa:2002:24
وعدي ببه أس ببامة ( :)0222بلن ببه " خص ببية المدرس ببة والة ببا الع ببام ال ببري يس ببادفا وال ببري
ّ .0
تعكسه التفاعات المينية واالجتماعية (أسامة.)02 :0222 ،
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التعديف الن دي :المناخ المدرسي المادي والمعناي والري يتضم العاتات اإلنسانية

ببي المعلمببي وزمائيببم والمعلمبي واإلدارة المدرسببية واألبنيببة والمدايبق المدرسببية وفببر بببدورفا
تؤ د يي كم وناع المخدجات يي المن امة المدرسية.
التعديف اإلجدائي :مةماع الدرجات التبي يحصبل علييبا أيبداد العينبة (المعلمبي ) علبى
ميياس المناخ المدرسي على ويق ييدات االستةانة المعدة لير الدراسة.
المناخ المدرسي:
تطار مفيام المناخ المدرسي وأفميته:
أن أفمية المناخ المدرسبي والبدور الحيباي البري يلعةبه يبي التبل يد علبى سبلاك الطلةبة

وتحصيليم والتي أيدت الدراسات والةحاث الميدانية العاتة الا يية بي تحصيل الطلةة ونمافم

فامببا يببي صببحة المعلمببي النفسببية واتةافبباتيم نحببا المدرسببة (يديببد:0949 ،
ييببا يعببد عب ً
باما ً

.)002

ويس ببتنتا الةاح ببا أن من بباخ المدرس ببة ف ببا م ببدرة عاكس ببة لمي ببارات وس ببلاك الم ببديدي

وعمليات التفاعل التي تتم داتل الن ام االجتماعي المدرسي والتي ليا تل يد على أداء المعلمي

لمينببتيم وتحديببد اتةافبباتيم نحببا العمببل وان سببلاكيات األيببداد داتببل المدرسببة يحببددفا جببا
المدرس ببة با ببكل ع ببام ،و ياح ببت الزائ ببد للمؤسس ببات التعليمي ببة إن فن بباك م ببدارس يا ببعد ييي ببا

المعلمان بالػةطة واللية يي أعماليم وينتيل فرا السدور إلى طابيم يي حبي إن مبدارس أتبدى
تفتيد تليا أو كليدا إلى ذلك حيا يخيم علييا الكآبة بي المعلمي مما ينتيل فرا الابعار إلبى
طابيم وفر الخصائص التي تميبز إحبدى المبدارس عب غيدفبا والتبي تبؤ د يبي سبلاك المعلمبي

داتل المةتمع المدرسي وفرا يايد إلى ناع الةيتة أو المناخ الري يساد المدرسة.
وانسةاماً مع أفداف الدراسة الحالية يان التدكيز يبي فبرا الةانبا سبيكان علبى دور

اإلدارة المدرسية واألبنية والتةييبزات المدرسبية والعاتبات اإلنسبانية داتبل المةتمبع المدرسبي
كانيا م المتػيدات الميمة يي المناخ المدرسي.
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العاتات اإلنسانية داتل المةتمع المدرسي:

يتكببان المةتمببع المدرسببي م ب مةماعببة م ب العناصببد وفببم الفديببق اإلداري ويدأسببيم

مديد المدرسة م المعلمان ،والتامير ،وفدييم العبام أن يلمبد تعباونيم يبي تباييد الةبا التدبباي
والتعليمي والبري تتحيبق مب تالبه األفبداف التدبايبة والتعليميبة المنابادة ،وفبرا يتطلبا مبنيم
بناء ناع م العاتات اإلنسانية الفعالة بي أيداد المةتمع المدرسي والعاتات اإلنسانية باكل

عام في( السلاك الري ييدمه كل يدد م تات االحتدام المتةادت بي فؤالء اإليداد وبينيم وبي

مدؤوسييم إضاية إلى حس النية نحا اآلتدي وعلى اإليمان العميبق بانتمباء الفبدد إلبى الةماعبة

التي تعمل يييا(بستان وطه.)0909:42 ،
ولمببا كببان مب العسببيد تنبباوت جميببع متػيبدات الةعببد االجتمبباعي يالدراسببة الحاليببة تدكببز

علببى العاتببات بببي األيببداد داتببل المةتمببع المدرسببي ،ن ببداً الن اغلببا الدراسببات يببي المنبباخ

المدرسببي فببي عةببارة عب محبباوالت للتعببدف علببى الةاانببا الميمببة يببي عاتببة المعلببم بببالمعلم،
والمديد بالمعلمي  ،وعاتة المعلمي بالتامير وكما يلي:
العاتات اإلنسانية بي مديد المدرسة والمعلمي :

أن مديد المدرسة مطالا بالييام بدور حياي لتحسي مناخ مدرسته م تات تحسي

دور تةا كل ما ياكل المناخ المدرسي بةعديه المادي وغيد المادي وان الةبا االجتمباعي يبي
المدرسببة يتحيببق بدرجببة كةيببدة علببى ميامببات العمليببة التدبايببة ومببدى تفاعليببا وعلببى نمببط الييببادة

المدرسببية ،حيببا إن الييببادة المدرسببية فببي التببي بيببدفا زمببام األمببار وفببي اليببادرة علببى التببل يد
والتاجيه لكل م الطاب والمعلمي (عليمات.)044 :0220 ،
وان فر العاتة تستمد أفميتيا م أفمية الدور الري يلعةبه المعلمبان ،كبانيم األداة

الدئيسية لتنفير الةداما التدباية ،وعلى كفايتيم وميارتيم وإتاصيم وحماسيم يي العمل يتاتف

نةاح العملية التدباية ،لبرا يصبةح تاطيبد العاتبات اإلنسبانية ببي اليائبد اإلداري يبي المدرسبة و

الكادر التدريسي أمداً غاية يي األفمية(الةدري.)004 :0220 ،
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العاتات اإلنسانية بي المعلمي :

وتعتةببد العاتببات اإلنسببانية بببي المعلمببي أنفسببيم األسبباس يببي إنةبباح عمببل المدرسببة

وتحييييببا ألفببداييا التدبايببة لببرلك يةببا أن تكببان فببر العاتببات تائمببة علببى أسبباس االحتببدام
والتيببديد المتةببادت والتعبباون ييمببا بيببنيم م ب اجببل النيبباض بمسببتاى العمليببة التدبايببة والتعليميببة

بالمدرسببة ،كمببا يةببا أن تكببان فببر العاتببات تائمببة علببى أسبباس الدغةببة يببي العمببل المسببتمد
المتملل يي التخطيط المابتدك والعطباء الكبايي إليةباد النمبا التعليمبي المناسبا لبدى التاميبر

يي إطار العاتات اإلنسانية(بستان وطه.)44 :0909 ،
العاتات اإلنسانية بي المعلمي والتامير:

أن التلمير فا اللةنبة األساسبية يبي العمليبة التدبايبة والتعليميبة واليبه تاجبه كبل الةيباد

م اجل تدبيته وتعليمه وأعداد للحياة ،ولرا يانه يتاجا على المعلم أن يالي تامير كل عناية
وافتمببام وان يةنببي معيببم عاتببات إنسببانية طيةببة أساسببيا العاطفببة التببي تاببعد التلميببر أن المعلببم

بمنزلة والد يييةل على تليي التاجييات برف منفتح وأذان صاغية(العتيةي.)49 :0224 ،
ويتضببح مب المناتاببة السببابية أن العاتببات المتميببزة بببي المعلببم وتاميببر يببؤدي إلببى

زيببادة عطبباء المعلببم ،وافتمامببه بالتببدريس ،وبالتببالي يببنعكس علببى أداء طابببه ويببؤدي إلببى تفبباتيم
ونةاحيم يي حياتيم الدراسية وان تكباي عاتبات إنسبانية طيةبة ببي المعلمبي والتاميبر تبؤدي

إلى ريع ميارة وناعية األداء التدباي والتعليمي للمعلمي والتامير على السااء.
الن ديات المفسدة للمناخ المدرسي:

 .0ن دية الصداع االجتماعي لكارت ماركس (:)0002 – 0000
تعتةببد الن ديببة االجتماعيببة لكببارت مبباركس التببي طببار يييببا مفيببامي التنبباتض والصببداع

الطةيي المنطلق األساس لن ديات الصداع المعاصدة وان ماركس كان أوت م طةييبا علبى دراسبة

الطةيات والةماعات االجتماعية ،وان تيسيم العمل والملكية يؤديان إلى تكاي الطةيات داتل
المةتمببع وبالتببالي إلببى الامسبباواة االجتماعيببة وتببؤدي فببر العاتببات المتناتضببة إلببى صببداع بببي

الطةيببات المالكببة لاسببائل اإلنتبباج وبببي الطةيببات المنتةببة والمحدومببة م ب الملكيببة وبنبباءا علببى
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تفسببيد م بباركس للص ببداع ،يتض ببح وج بباد عات ببة بببي الطةي ببات المختلف ببة ي ببي المةتم ببع(العداب ببي،

.)0222:42

وتببد يحببدث فببرا الصببداع بببي األيببداد أو بببي يببدد ورتببد ويحببدث فببرا الصببداع نتيةببة

التتاف حاجات اإليداد وأدوارفم التي ييامان بيا أو نتيةبة للدرجبة الاظيفيبة التبي يحتليبا كبل

ماظف داتل بيتة العمل البري ينتسبا إليبه ،وتبد يتملبل فبرا النباع مب الصبداع داتبل المبدارس
بببي المببديد والماببديي كمببا يحببدث الصببداع بببي المعلمببي والمببديدي أو بببي المعلمببي بعضببيم
الببةعض وعببادة مببا يحببدث فببرا الصببداع يببي المسببتايات اإلداريببة العليببا حيببا ت يببد الحاجببة إلببى

الس ببيطدة أو الكس ببا الم ببادي أو المعن بباي أو ي ببدض الي بباة والس ببطاة وف ببرا الص ببداع ي ببؤ د عل ببى
العاتببات االجتماعيببة والمنبباخ العببام للمدرسببة والببري يببؤدي بببدور إلببى ببياع حالببة مب الفاضببى

داتل المؤسسة التعليمية المتمللة يي المدرسة(العتيةي.)0224:09،
 .0ن دية الصداع االجتماعي لةارسانز:
ومببا دام الصببداع ظببافدة سببيتة  -مب وجيببة ن ببد بارسببانز  -لببرا يببان المنبباخ المدرسببي

الري تاابه تلك الصداعات والتاتدات بي المعلمبي واإلداريبي العباملي ييبه يكبان منباخ مػلبق

وغيبد مائبم حيببا يبؤ د سببلةاً علبى أداء المعلمببي وعليبه يببان علبى اإلدارة المدرسببية العمبل علببى

إتماد فرا الناع م الصداع واليضباء عليبه أو الحبد منبه علبى اتبل تيبديد ،ولب يتحيبق ذلبك إال
بإتةاع إدارة المدرسبة لسياسبة تدبايبة سبليمة ومائمبة تةبا كبل المعلمبي يبي المدرسبة مب تبات

تنميببة الببدوابط والتعبباون ييمببا بيببنيم والعمببل بمينيببة بعيببدا ع ب الص بداعات وان يببايد للمعلمببي

األجااء المدرسية المائمة لتسييد العملية التعليمية.
بعض النماذج المفسدة للمناخ المدرسي:

 -0نماذج فالة وكد ويت ()Halpin&Croft:1962
يعد نماذج فالي وكدويت ( )Halpin&Croftم النماذج التي حاولت تحديد

أنااع المناخ المدرسي ،يفي عام  0940تام الةاحلان بتطبايد ،أداة لييباس المنباخ المدرسبي مب
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تببات وصببف س بلاك المببديدي والمعلمببي  ،وبعببدفا تاصببل الةاحلببان إلببى سببتة أنببااع للمناتببات
المدرسية وييما يلي تاضيح لير األنااع-:
أ -المناخ المفتاح Climate

Open

يي فرا المناخ يعمل المعلمان بدوح الفديق دون إعاتبة مب تةبل المبديد وببدوح معنايبة

مدتفعة ولدييم اليدرة علبى التػلبا علبى الصبعابات ويسبتمتعان بالعاتبات الاديبة ويمتباز سبلاك

افتماما عاليًا بمساعدة المعلمي  ،مع عدم التدكيز علبى
المديد باليدوة والتصدف الحس وي يد
ً
الاكلية يي األداء أو الييام باألعمات بمفدد .

ب  -مناخ اإلدارة الراتية Climate
ويبي فبرا المنبباخ يتبيح المببديد للمعلمبي الفدصبة لتن ببيم تفباعليم ويضببع ليبم اليببااني

معبا يبي فبرا البنمط
واإلجداءات التي تساعدفم يبي عمليبم دون الدجباع إليبه ،ويعمبل المعلمبان ً

بالحدية الكاملة النةاز أعماليم.

ج  -المناخ الماجه Cotrolled Climate
يعمل المعلمان بةد غيد منعزلي وبدوح معنايبة متاسبطة وي يبد المبديد افتمامباً تلبياً
بالعاتات اإلنسانية وال ييتم بلحاسيس المعلمي وال يسعى إل ةاع الحاجات االجتماعية كما ال

يسمح ب يار الممارسات الييادية م تةل المةماعة.
د  -المناخ العائلي Familiar Climate

يعمببل المعلمببان والمببديد كببا علببى حببدة بحببا وألفببة دون إعاتببة المعلمببي باألعمببات

الكليدة واأللفة بي المعلمي متاايدة ،ويعد المديد نفسه جزء م المةماعبة ،لبرلك يضبع تلبياً
م اليااني التي تاضح سيد العمل.
ه .المناخ األباي Parental Climate
ية ببدو يي ببه التةاع ببد واض ببحاً ب ببي المعلم ببي ال ببري ينيس ببمان إل ببى ي ببدع تفتي ببد األلف ببة
والعاتببات الاديببة ممببا يببؤدي إلببى تفببض الببدوح المعنايببة لعببدم إ ببةاع الحاجببات االجتماعيببة،
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ويتصبف سبلاك المبديد بالابكلية كمبا يسبتخدم المبديد العاتبات اإلنسبانية يبي المدرسبة إل بةاع

حاجاته االجتماعية.

و -المناخ المػلق Closed Climate
تدتفب ببع ييب ببه اإلعاتب ببة وتب ببنخفض الب ببدوح المعنايب ببة ن ب ب ًبدا لعب ببدم إ ب ببةاع حاجب ببات األيب ببداد

االجتماعيببة والمعلمببان متةاعببدون واأللفببة بيببنيم متاسببط ،ويتصببف سببلاك المببديد بالاببكلية يببي

األداء ،كما انه ال ي يد أي سلاك ييتدي به المعلمان).)Halpin&Croft,1962 p.78

ويةب ب ببدو للةاحب ب ببا أن المنب ب بباخ األبب ب بباي) Parental,

 )Climateوالمنب ب بباخ

المػلق( )Climate Closedم النماذج التي ال تايد إلى المعباني النماذجيبة التبي يةبا
أن تتايد عناصدفا يي المناخ المدرسي المدغاب وبالتالي ساف تؤ د سلةا على مخارج المدرسبة
المتملل ببة بن بباع األداء المين ببي ال ببري يؤدي ببه عناص ببد المدرس ببة مب ب الن بباحيتي التدباي ببة والتعليمي ببة

وحسا التعاريف التي ذكدفا الةاحا يي ييدة تحديد المصطلحات.

انياً :دراسات سابية

دراسات تناولت المناخ المدرسي:
 .0دراسة الحازمي (:)0904
) العاتة بي المناخ المدرسي ونتائا التحصيل الدراسي بالمدارس اللاناية يي المدينة المنارة(.
فببديت فببر الدراسببة إلببى التعببدف علببى مببدى تببل يد نبباع المنبباخ المدرسببي علببى نتببائا

ا لتحص ببيل الدراس ببي للط بباب ي ببي الم ببدارس اللاناي ببة بالمدين ببة المن ببارة ،وأس ببةاب ذل ببك الت ببل يد
والكاببف ع ب العاامببل التببي تببؤدي إلببى إيةبباد المنبباخ المدرسببي المناسببا الببري يسبباعد علببى

تحسي نتائا التحصيل الدراسي.
تكانببت عينببة الدراسببة مب ( )024معلمباً ممب امضبباا سببنة يببلكلد مببع مببديد المدرسببة

الحالي الري أمضى سنتي أو أكلد يي إدارة مدرسته ،و( )420طالةا م طاب الصف اللالبا

اللباناي .اسببتخدم الةاحببا اسبتةيان وصببف منبباخ المؤسسبات التعليميببة ،واسببتمارة اسببتطاع رأي
المعلمببي  .وبعببد معالةببة الةيانببات باسببتخدام معامببل التةبباي ومعامببل االرتةبباط وغيدفببا .تاصببلت
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الدراسة إلى أن أداء العاملي يي المدرسة ذات المناخ المدرسي الةيد له دور كةيد يي تحسبي
نتائا التحصيل الدراسي للطاب(ألحازمي.)0904،
 .0دراسة زكديا (:)0999
(المن بباخ المدرس ببي الةي ببد وعاتت ببه بك ببل مب ب الدض ببا ال بباظيفي للمعلم ببي والتحص ببيل

الدراسي لدى طابيم يي المدحلة اللاناية).

فديت فر الدراسة إلى التعدف علبى المنباخ المدرسبي يبي مبدارس التعلبيم المدرسبي

العبام إدارة الديبباض بالمملكببة العدبيبة السببعادية ،والتعببدف علبى مببدى رضببا المعلمبي عب عمليببم

بمدارس التعليم اللاناي بإدارة الدياض.

تكان ببت عين ببة الدراس ببة مب ب ( )044معلم ببا ،وت ببد اس ببتخدم الةاح ببا اس ببتةانة المن بباخ

المدرسي وأستةانة الدضا الاظيفي .وبعد معالةة بياناته تاصلت نتائا الدراسة إلى:

وجبباد عاتببة ايةابيببة دالببة إحصببائيا بببي المنبباخ المدرسببي الةيببد ورضببا المعلمببي ع ب

عمليم(زكديا.)042:0999 ،
إجداءات الةحا

 مةتمع الةحا. -عينة الةحا.

 ميياس المناخ المدرسي.أوالً :مةتمع الةحا:
تام الةاحا بتحديد مةتمع بحلبه الحبالي حيبا اسبتعان بيسبم التخطبيط التدبباي يبي

المديدي ببة العام ببة لتدبي ببة ص بباح ال ببدي لمعدي ببة أع ببداد الم ببدارس االبتدائي ببة ييي ببا للع ببام الدراس ببي

( ) 0202 - 0200يي األتسام التابعة ليا وفي مانية أتسام ( تسم تدبية تكديت ،تسم تدبية
الادتاط ،تسم تدبية الطاز ،تسم تدبية بيةي ،تسم تدبية سامداء ،تسبم تدبيبة البدور ،تسبم تدبيبة

بل ببد ،تس ببم تدبي ببة ال ببدجيل) ،وذل ببك مب ب اج ببل معدي ببة مةم بباع الم ببدارس االبتدائي ببة ،ومااتعي ببا
الةػدايي ،وأعداد المعلمي  ،وبعد جمع الةيانات تةي اآلتي-:
420

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المةلد ()02

العدد ()9

أيلات ()0202

أ -بلع المةماع الكلي للمدارس االبتدائية للةنبي والةنبات يبي المديديبة العامبة لتدبيبة صباح
الدي ( )0002مدرسة.

ب -بلع مةماع المعلمي والمعلمات يي مديدية تدبية صاح الدي (.)00000
انياً :عينة الةحا:
اعتمد الةاحا يي اتتيار عينة الةحا الطديية اليصدية ،واتتار تسم تدبية تضاء بلبد
وذلك للمةدرات اآلتية:
 .0معدية الةاحا طةيعة المنطية.
 .0ليدبيا م منطية سك الةاحا.
 .2إلبداء المساعدة م تةل إدارات المدارس.
وتللفت عينة الةحا م :
أ -عينة أعداد ميياس المناخ المدرسي
تكانت فر العينة م ( )422معلم ومعلمة تبم اتتيبارفم بطدييبة طةييبة عاباائية مب

المببدارس االبتدائيببة يببي تضبباء بلببد مازعببة ويببق متػي بدات (الةببنس ،المؤفببل ،سببناات الخدمببة)
ويملل فرا الحةم ( )%22م مةتمع الةحا
ب -عينة التطةيق النيائي:
تللفببت فببر العينببة م ب ( )022معلببم ومعلمببة مببازعي بااتببع ( )004معلم باً و()44

معلمة تم اتتيارفم بطديية طةيية عااائية ،والةبدوت ( )4ياضبح ذلبك ،أمبا عينبة المبدارس ييبد

تللفببت مب المببدارس االبتدائيببة وبنسببةة تيببارب ( )%0مب عينببة الةحببا ،وتببد زار الةاحببا فببر
المدارس بناءاً على كتاب تسييل الميمة الصادر م المديدية العامة
 -ميياس المناخ المدرسي

يتضم الةحا الحالي التعدف على المناخ المدرسبي لبدى عينبة الةحبا ،حيبا وجبد

الةاحا انه م األيضل بناء أداة ليياسه وذلبك الن الميباييس المتبايدة لبم تصبمم لييباس المنباخ
429

المناخ المدرسي لدي معلمي المدارس االبتدائية

أ .د .حسام طه محمد

سلمان عكاب صالح

المدرسي لدى معلمي ومعلمات المبدارس االبتدائيبة حسبا علبم الةاحبا ،أو أنيبا صبممت إلبى
يتات أتدى،
 -0تحديد مةاالت األداة-:
بعد االطاع على األدبيات والدراسات السابية وتعاريف المناخ المدرسبي والميباييس

ذات العاتة ،وجد الةاحا وحسا تعاريف المناخ المدرسي يي المدارس االبتدائية أن مةاالته
تامل اآلتي:
 .0مة ببات العات ببات اإلنس ببانية :وتا ببمل التف بباعات االجتماعي ببة الس ببائدة ب ببي إدارة المدرس ببة
والييتة التعليمية م جية وبينيا وبي التامير م جية أتدى ،وكرلك العاتة بي المدرسبة

وأولياء أمار التامير.

 .0مةات اإلدارة المدرسية :وتامل ياعلية اإلدارة المدرسية يي األسلاب اإلداري المعتمد يي
إدارة ؤون المدرسة م الناحية اإلدارية واالجتماعية.

 .2مة ببات األبني ببة المدرس ببية :ويا ببيد إل ببى مات ببع المدرس ببة وس ببعتيا وح ببدائييا وع ببدد الص ببفاف
وكفايتيا ألعداد التامير.

 .4مةات التةييزات المدرسية :كل ما يتعلق بإمكانيات المدرسة م األمبار الماديبة والتعليميبة
الخاصة باإلدارة والمعلمي والتامير.

وت ب ببام الةاح ب ببا بع ب ببدض ف ب ببر المة ب بباالت ملح ب ببق( )0عل ب ببى مةماع ب ببة مب ب ب الخة ب ببداء

والمتخصصببي يببي العلببام التدبايببة والنفسببية ملحببق( ،)2لةيببان أرائيببم يببي تػطيببة فببر المةبباالت

للمنبباخ المدرسببي ،وبنبباءاً علببى أرائيببم تببام الةاحببا بببدما مةببالي األبنيببة المدرسببية ،والتةييببزات

المدرسية بمةات واحد فا مةات األبنية والتةييزات ،وبرلك أصبةحت األداة تتكبان مب باث

مةاالت،
 -0صياغة الفيدات
بعد أن تم التلكد م تحديد مةباالت مييباس المنباخ المدرسبي ،تبام الةاحبا بصبياغة

ييببدات كببل مةببات مسببتعيناً بالميبباييس السببابية واألدبيببات ذات العاتببة ،وليببد تببم إعببداد ()44
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ييببدة بصببيػتيا األوليببة ،وتازعببت فببر الفيببدات علببى مةبباالت المييبباس الببلاث ،وحببددت بدائلببه
ا ياً(دائماً ،أحياناً ،نادراً) لتلتر األوزان  0 ،0 ،2على التاالي

 -2إعداد تعليمات الميياس-:
إلكمببات الصببيػة األوليببة للمييبباس ،اعببد الةاحببا تعليمببات تاضببح كيفيببة اإلجابببة علببى

ييدات الميياس ،وذلك باضع عامبة (×) يبي الحيبل المناسبا إزاء كبل ييبدة التبي يةباب عنيبا
وإمببام الةببديل الببري يملببل إجابتببه علببى مييبباس متببدرج (دائم باً ،أحيان باً ،نببادراً) كببرلك تضببمنت

االستمارة معلامات منيا (المؤفل ،الةنس ،سناات الخدمة).
 -4الصدع ال افدي للميياس-:

يعد الصدع ال افدي للميياس مب الميامبات األساسبية التبي ينةػبي أن تتبايد يبي أداة

الةح ببا ،إذ تع ببد أداة الةح ببا ص ببادتة عن ببدما تي ببيس م ببا وض ببعت ليياس ببه(تايلد.)04 :0909 ،
ال ببلاث ملح ببق( )4عل ببى ( )00محكمب باً مب ب المختص ببي ي ببي مة ببات العل ببام التدباي ببة والنفس ببية
ملحق( ) 2وطلا منيم إبداء حكميم يي مدى صاحية الفيدات ومناسةتيا لير المةاالت.

 -4وضاح التعليمات وييم الفيدات وحساب وتت اإلجابة-:
لػببدض معديببة مببدى وضبباح تعليمببات المييبباس ومفياميببة ييداتببه بالنسببةة للمسببتةيا

وكببرلك حسبباب الاتببت الببري يسببتػدته اإلجابببة علببى المييبباس ،تببام الةاحببا باتتيببار عينببة طةييببة

عابباائية مكانببة م ب ( )22معلم باً ومعلمببة ،والةببدوت ( )9ياضببح ذلببك ،وتببم تطةيببق المييبباس

علييم وطلا منيم تحديد كل ما يةدونه غامضاً أو غيد مفيام سااء كان يي تعليمات الميياس
أو الفيببدات وبدائلببه ،وتببد أظيببدت نتببائا التطةيببق أن تعليمببات المييبباس وييداتببه كانببت مفيامببة

وواضببحة ،وتةببي أن الاتببت المسببتػدع ليجابببة يتببداوح بببي ( )24 – 04دتييببة وبمتاسببط تببدر
( )22دتيية.
 -4مؤ دات صدع الميياس

يعد الصدع م الادوط والخصائص الميمة يي بناء المياييس النفسية ألنه يتعلق بما

يييسببه المييبباس (أبببا حطببا )94 :0944 ،حيببا ياببيد الصببدع الببى المببدى الببري يسببتطيع
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الميياس تياس ما وضع يعاً ليياسه(عادة )94 :0990 ،وم أجل التحيق م صدع الميياس
الحالي ييد استعمل الةاحا أنااع الصدع اآلتية-:

أ -الصدع ال افدي
ليبد اعتمببد الةاحببا لييبباس صببدع المييبباس علببى الصببدع ال ببافدي وذلببك مب تببات

عب ببدض يي ب بدات المييب بباس ومةاالتب ببه وتعليمب ببات المييب بباس وبدائلب ببه علب ببى مةماعب ببة م ب ب الخةب ببداء
والمحكمي المتخصصي يي مةات التدبيبة وعلبم البنفس لتيبديد مبدى صباحية الفيبدات لييباس

المناخ المدرسي والتي تمت اإل ارة إلييا يي فرا الفصل م الصفحة (.)42
ب -صدع الةناء
ت ببم حس بباب ارتة بباط ك ببل يي ببدة بالدرج ببة الكلي ببة للميي بباس حي ببا ت ببم اس ببتعمات الحيية ببة

اإلحصببائية ( )SPSSحيببا كانببت االرتةاطببات دالببة إحصببائيا والببري يعببد مؤ ببدا لصببدع الةنبباء،
وكما تمت اإل ارة إليه يي صفحة (.)44

 -9ةات الميياس
ولػدض التحيق م ةات المييباس تبام الةاحبا بتطةيبق مييباس المنباخ المدرسبي علبى

عينة بلػت ( )42معلماً ومعلمة تم اتتيارفم بطديية طةيية عااائية م ( )4مدارس ابتدائية وتد
تام الةاحا باستخداج ةات الميياس بإحدى الطدع:

 -0طديية أعادة االتتةار:
بعببد أن تببام الةاحببا بإعببادة تطةيببق الميي باس علببى نفببس العينببة بعببد ( )04يام باً م ب

التطةيق األوت استخدج معامل اللةات باسبتخدام معادلبة بيدسبان ( )personببي درجباتيم يبي

التطةيبق األوت ودرجبباتيم يبي التطةيببق اللبباني ،والبري بلببع ( )2.04وتعببد فبر النتيةببة ميةالببة إذ

ياببيد عيسبباي إلببى أن معامببل االرتةبباط يةببا ان يتببداوح بببي ( )2.92–2.42إذا أريببد وصببف
األداة بلنيا ذات ةات ميةات(عيساي.)0904:04 ،
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 طديية التةزئة النصفية:ولػببدض التحيببق م ب تبباايد تاصببية اللةببات بطدييببة التةزئببة النصببفية ييببد تببام الةاحببا

بتطةيق الميياس على عينة اللةات نفسيا ،م تسمت ييدات الميياس إلى نصفي  ،ييدات تحمل

األرتببام الفدديببة ويي بدات تحمببل األرتببام الزوجيببة وجمعببت درجاتيببا كببل علببى انفببداد ولكببل معلببم
ومعلمة م أيداد العينة.
وم م تام الةاحا باستخدام معامل ارتةاط بيدسان ( )personلمعدية العاتة بي

الفيبدات الفدديبة والفيبدات الزوجيببة للمييباس وبعبد تصبحيح معامببل االرتةباط بمعادلبة سببةيدمان –

بببداون( )Sperman- Brownحيببا ظيببد أن ةببات المييبباس تةببل التصببحيح ()2800
وبعد التصحيح أصةح ( )2809وفا معامل ةات مدتفع(ييدكسان.)090 :0990 ،

عدض النتائا وتفسيدفا
سببيتم يببي فببرا الفصببل ع ببدض النتببائا التببي تاصببل إليي ببا الةحببا علببى ويببق أفداي ببه،

ومناتابة تلببك النتبائا يببي ضباء اإلطببار الن ببدي البري تببم تحديبد والدراسببات السبابية التببي تببم
عدضيا يي الفصل اللاني وكما يلتي-:
اليدف األوت :بناء ميياس المناخ المدرسي لدى معلمي المدحلة االبتدائية.
ليد تحيق فرا اليدف م تات اإلجداءات التي اتةعيا الةاحا يي بناء فرا الميياس
والتي تمت اإل ارة إلييا.
اليدف اللالا :التعدف على مستاى المنباخ المدرسبي مب وجيبة ن بد معلمبي المدحلبة
االبتدائية يي تضاء بلد.
تبام الةاحببا باسببتخداج المتاسببط الحسبابي لعينببة الةحببا(المعلمي والمعلمببات) علببى

مييبباس المنبباخ المدرسببي حيببا بلببع ( )948044درجببة ،وإن االنحببداف المعيبباري (،)98204
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0
وعند ميارنته بالمتاسبط الفدضبي * للمييباس والةبالع ( )020درجبة ،تةبي أن فنباك يدتباً واضبحاً
بي المتاسطي  ،ولػدض الاتاف على مدى داللته المعناية ،اتتةبد باالتتةبار التبائي ()T.test

لعين ببة واح ببدة ،وتة ببي أن الييم ببة التائي ببة المحس ببابة ( )02824ف ببي أعل ببى مب ب الييم ببة الةدولي ببة

( )08942عن ببد مسب بتاى دالل ببة ( )2824وبدرج ببة حدي ببة ( )099وف ببرا يعن ببي وج بباد ي ببدع دات

إحصائياً بي المتاسطي  ،مما يايد إلى إن المناخ المدرسي يعد سلةياً م وجية ن بد المعلمبي ،
والةدوت ( )0ياضح ذلك.
جدوت ()0

الييمة التائية وداللة الفدع بي المتاسط الفدضي والمتاسط الحسابي
لميياس المناخ المدرسي لدى معلمي المدحلة االبتدائية ومعلماتيا

عدد

المتاسط

العينة

الحسابي

022

948044

المتاسط االنحداف الييمة التائية
الفدضي

المعياري

المحسابة

020

98204

02824

الييمة التائية

درجة

الحدية

الداللة

08942

099

2,24

الةدولية

مستاى

االحتمات
دات لصالح
المتاسط
الفدضي

وتتفق فر النتيةة مع نتائا العديد م الدراسات والةحاث السابية ،كدراسة (العتيةي،

 ) 0224والتببي تاصببلت إلببى إن معلمببي المدحلببة االبتدائيببة ياببعدون بببان المنبباخ المدرسببي كببان
سلةياً يي مدارسيم.
ولكنيا تختلف مع دراسة (الحازمي )0904 ،والتي أكدت على أن المناخ االيةبابي

له دور كةيد يي تحسبي أداء المعلمبي وبالتبالي يبي تحسبي نتبائا التحصبيل الدراسبي لطلةبتيم،

وكرلك مع دراسة(الحةار والعاجز )0224 ،والتي تاصبلت إلبى أن تيبديدات المعلمبي للمنباخ
المدرسي كان ايةابياً.
* اسببتخدج المتاسببط الفدضببي للمييبباس م ب تببات جمببع درجببات الةببدائل الببلاث وتسببمتيا علببى عببددفا  ،ببم
ضدب الناتا يي عدد الفيدات  ،وبما أن درجبات الةبدائل فبي ( )0 ،0 ،2ومةماعيبا ( )4يمتاسبطيا يكبان

( )0م ضدبيا يي عدد الفيدات الةالع ( )44يصةح المتاسط الفدضي يساوي (2)020
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اليدف اللالا :التعدف على الفدوع بي معلمي المدحلة االبتدائية يي المناخ المدرسي

تةعا لمتػيدات (الةنس ،مؤفل ،سناات الخدمة)؟.

ياضح الةدوت ( ) 0أن الييمة الفائية المحسابة للمتػيدات (الةنس وسناات الخدمة

والمؤفل) وللتفاعات الممكنة بينيم في أتل م الييمة الةدوليبة عنبد مسبتاى داللبة ()2.24

وفرا يايد إلى عدم وجاد يدوع ذات داللة إحصبائية ببي معلمبي المدحلبة االبتدائيبة يبي المنباخ
المدرسي ويق تلك المتػيدات.
جدوت ()0

تحليل التةاي اللا ي لمعدية الفدوع بي المعلمي يي المناخ المدرسي
ويق متػيدات (الةنس ،مؤفل ،سناات الخدمة) وتفاعاتيم
المدبعات

الحدية

المدبعات

الييمة الفائية
المحسابة

مستاى داللة

الةنس A

0428202

0

0428202

28094

غيد دات

سناات الخدمة B

2208429

0

0448009

08009

=

المؤفل C

048440

0

048440

08004

=

تفاعل ))A*B

428040

0

008429

28004

=

تفاعل ))A*C

448224

0

448224

28400

=

تفاعل ()B*C

0908024

0

998024

08224

=

تفاعل ()A*B*C

0408000

0

448424

28994

=

الخطل

040448404

000

الكلي

040498444

099

مصدر التةاي

مةماع

درجة

متاسط

2824

448909

وعلى الدغم م وجاد يدوع يبي المتاسبطات لبدرجات المعلمبي يبي المنباخ المدرسبي

تةعببا لمتػيبدات (الةببنس وسببناات الخدمببة والمؤفببل) كمببا ماضببح يببي الةببدوت ( )2إال أن تلببك
الفدوع لم تدع لمستاى الداللة اإلحصائية.
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جدوت ()2

المتاسطات الحسابية واالنحدايات للمعلمي يي المناخ المدرسي تةعاً لمتػيدات (الةنس،
مؤفل ،سناات الخدمة)

المتػيدات

المتاسط

االنحداف

الحسابي

المعياري

الركار

004

928492

98000

اإلناث

44

948042

08400

 4-0سناات

00

928044

08024

 02-4سناات

022

948400

08404

 00سنة يما ياع

49

948240

98424

دبلام

044

948944

08424

بكالارياس

44

908422

98400

حةم العينة

الةنس
سناات الخدمة

المؤفل

وتتفق فر النتيةة مع ما تاصلت إليه العديد م الدراسات السابية ،كدراسة (الحةار

والعبباجز )0224 ،يببي عببدم وجبباد يببدوع ذات داللببة إحصببائية بببي المعلمببي والمعلمببات يببي
المناخ المدرسي ويق لمتػيد (الةنس).
لكنيا يي الاتبت نفسبه اتتلفبت مبع مااظيدتبه دراسبة كبل مب (با بيارد )0222 ،يبي

وجاد يدوع ذات داللة إحصائية وييبا لمتػيبدي (الةبنس) إذ أ بارت أن اإلنباث يابعدون بالدضبا
أكلد م الركار حات المناخ المدرسي يي مدارسي .
وي ببدى الةاح ببا أن الس ببةا ي ببي ع ببدم وج بباد ي ببدوع ب ببي المعلم ببي والمعلم ببات (عين ببة

الةحببا) يببي المنبباخ المدرسببي يببي المدحلببة االبتدائيببة وذلببك ألنيببم يخضببعان لل ببدوف الاظيفيببة

نفسيا يي المدرسبة ويمارسبان أعمبات متابابية إلبى حبد مبا وان مع بم المابكات التدبايبة التبي
ت ببااجييم تك ببان ي ببي اغل ببا األحي ببان ذات ط ببابع متما ببل ،وف ببرا ي ببدت عل ببى ان ببه ليس ببت لي ببر
المتػيدات ا د أو اتتاف يي المناخ المدرسي لمعلمي المدحلة االبتدائية ويق فر المتػيدات.
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االستنتاجات:
يي ضاء النتائا التي تاصل إلييا الةحا الحالي ،يبلن أفبم االسبتنتاجات التبي تاصبل

إلييا الةاحا في-:

 .0إن عار معلمي المدحلة االبتدائية للمناخ المدرسي كان سلةياً.
 .0تاجببد يببدوع بببي المعلمببي والمعلمببات يببي المنبباخ المدرسببي تةع باً لمتػيببد(الةنس والمؤفببل
والخةدة).

التاصيات:

ويي ضاء نتائا الةحا تدم الةاحا التاصيات اآلتية:

 .0االفتمام بااتع المناخ المدرسي م تةل إدارات المدارس ومديديات التدبية.
 . 0االفتمام بالعاتات اإلنسانية بي أبناء المةتمع المدرسي م معلمي وإدارة وطلةة.
 .2االفتمام باألبنية المدرسية وتةييزاتيا لمااكةة التطارات العلمية.

الميتدحات:

استكماالً ليرا الةحا ييتدح الةاحا ما يلتي إجداء دراسة مما لة للتعدف على المنباخ

المدرسي يي مداحل دراسية أتدى كالمدحلة المتاسطة واللاناية.

المصادر

 .0أبببا حطببا ،يببؤاد ،وسببيد احمببد علمببان( :)0944التيببايم النفسببي ،ط ،0اليببافدة ،مكتةببة
االنةلا المصدية.
 .0أحمد ،إبدافيم أحمد( :)0904اإلدارة التعليمية ،دار المطةاعات الةديدة ،اليافدة.
 .2أسامة اكد ( :)0222المناخ المؤسسي يي كليات التدبيبة جامعبة األزفبد مب وجيبة ن بد

أعضاء فيتة التدريس (دراسة ميدانية) ،مةلة التدبية ،العدد التاسع ،السبنة السادسبة-9 ،

 ،44مصد.
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 .4ألة ببدري ،ط ببارع عة ببد الحمي ببد( :)0220األس بباليا الييادي ببة واإلداري ببة ي ببي المؤسس ببات
التعليمية ،دار الفكد للطةاعة والناد والتازيع ،بيدوت.
 .4بسب ببتان أحمب ببد ،وطب ببه حس ب ب ( :)0909مب ببدتل إلب ببى اإلدارة التدبايب ببة ،ط ،0دار اليلب ببم،
الكايت.
 .4تايلد ،ليانا ( :)0909االتتةارات والمياييس ،تدجمة سبعد عةبد البدحم  ،مداجعبة محمبد
علمان نةاتي ،دار المعدية ،ط.0
 .4الحببازمي ،عةببد العزيببز سببليمان ( )0904العاتببة بببي المنبباخ المدرسببي ونتببائا التحصببيل
الدراسي بالمدارس اللاناية بالمدينة المنارة (دراسة ميدانية) كلية التدبية ،بالمدينة المنارة،

جامعة الملك عةد العزيز ،السعادية.

 .0الخطيببا،احمببد ( :)0909دور المؤسسببات يببي إعببداد وتببدريا المعلببم يببي تعزيببز مين بة
التعل ببيم ،دراس ببات تدباي ببة ،تص ببدر عب ب رابط ببة التدبي ببة الحديل ببة ،الة ببزء  ،04المةل ببد ،4

األردن.
 .9الزبيببدي ،محمببد مدتضببى( :)0999ت بباج العببدوس يببي ج بباافد اليبباماس ،مكتةببة الحي بباة،
المةلد العا د ،بيدوت.
 .02زكديببا تاييببق أحمببد ( :)0999المنبباخ المدرسببي الةيببد وعاتتببه بكببل مب الدضببا البباظيفي
للمع لمي والتحصيل الدراسي لبدى طابيبم بالمدحلبة اللانايبة بمدينبة الديباض ،مةلبة كليبة

التدبية ،جامعة الزتازيق ،العدد اللاني واللا ان.
 .00الابامي ،إبببدافيم غنبايم( :) 0992تن ببيم التعلببيم اللباناي ومببدى تحييبق أفدايببه بالمملكببة
العدبية السعادية ،دار ألخديةي للناد والتازيع ،الدياض.
 .00ببعلة ،جميببل محمببد( )0999ا ببد تفاعببل الااتببع المعديببي والةيتببة المدرسببية علببى كببل مب
التحصيل الدراسي واالتةا نحا الدراسة اللاناية الصناعية،
 .02صالح ،أحمد زكي ( :)0994علم النفس التدباي ،النيضة المصدية ،اليافدة.
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 .04عةببد المببنعم ،عةببدا( ( :)0992التاايببق المينببي للمعلببم ،مةلببة التيببايم والييبباس النفسببي
والتدباي ،العدد (.)0

 .04العتيةب ببي ،محمب ببد عةب ببد المحس ب ب ( :)0224المنب بباخ المدرسب ببي ومعاتاتب ببه ودور يب ببي أداء
المعلم ببي بمداح ببل التعل ببيم الع ببام ،رس ببالة ماجس ببتيد جامع ببة ن ببايف العدبي ببة للعل ببام األمني ببة،

الدياض ،السعادية.
 .04العدابببي ،عةببد اليببادر( :)0222الن ديببات االجتماعي بة ،رؤيببة نيديببة ،دار ألخديةببي للناببد
والتازيع ،الدياض.
 .04العديان ،علي عسكد( :)0992السلاك الةادي يي مةات العمل ،مكتةة ذات الساسل،
الكايت.
 .00عليمات ،صالح ناصد( :) 0220النمط الييادي لمديدي المدارس األساسبية يبي محاي بة
المفببدع وعاتتببه بالمنبباخ التن يمببي ،مةلببة جامعببة دماببق للعلببام التدبايببة المةلببد (،)00

العدد ( ،)0األردن.
 .09عيسبباي ،عةببد الببدحم محمببد ( :)0904الييبباس والتةديببا يببي علببم الببنفس والتدبيببة،
اإلسكندرية ،دار المعدية الةامعية.
 .02ييدكسان ،جارج ( :)0990التحليل اإلحصائي يي التدبيبة وعلبم البنفس ،تدجمبة د2فنباء
محس العكيلي ،بػداد ،وزارة التعليم العالي ،دار الحكمة للطةاعة والناد.
 .00ياطمة ،عةد اليادر أحمد( :) 0220واتع المناخ ألمن مي يي المدارس الحكامية اللاناية
التابعة لمديديات التدبية والتعلبيم يبي محاي بات بمات يلسبطي مب وجيبة ن بد المعلمبي

والمعلمات يييا ،يلسطي .
 .00يديد ،عدلي( :)0949العاتات اإلنسانية ،مةلة اإلداري ،العدد األوت ،سلطنة عمان.
 .02ميببدزا ،فنببد محمبباد( :)0994عاتببة المنبباخ المؤسسببي بػيبباب المعلمببات تببي المببدارس
اللاناية الحكامية واألفلية.
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Abstract
Plays a school climate plays an important role in the
educational process, as supports research and field studies close ties
between the school climate and the results of the educational
process, has taken the study of "school climate" place in scientific
research and education since the previous decades, because of their
link effectively the school and academic achievement, climate is the
school represents the heart and spirit of the school, and essence of
who pays the teacher and the manager and all the staff to work with
all the enthusiasm and activity and vitality, and promotes a feeling
of belonging and loyalty and appreciation and self-realization by all
parties at the school.
The process of teacher preparation characteristic of modern
education important because it is the most prominent elements of
the educational process, so the lack of efficiency in the educational
process of teachers has become a factor of negative impact on the
achievement of the objectives of this process, since he sees
educators that the factor of the weakness of the educational process
lack of possession teachers basic skills such as planning and the use
of teaching aids, questions and tests, promotion and classroom
management, has alerted researchers and educators in recent years
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the importance of the skills that must be available in the teacher to
manage described and the organization of the educational process in
an effective and feasible, and provides a learning environment
appropriate to contribute to the achievement of educational goals
planned.
Therefore, the efficiency of any educational system and its
effectiveness is closely related, including the teacher of an active
role in achieving the goals set by the Responsible for Education, is
associated with, and the teacher can be improved for the better for
by
finding
a
good
school
climate.
Hence, we found it is necessary to identify areas of school climate
and the skills of the professional performance of teachers and the
relationship between them, and in this sense the current research
aims to: 1. Building measure of school climate to the primary teachers.
2. Identify the level of school climate from the viewpoint of primary
teachers in the district of the country.
3. Identify the differences between the primary teachers in the
school climate due to the variables (sex, qualification, years of
service).
The total sample (200) teachers from the Department of
Education teachers country for the academic year 2012 - 2013. As
well as building measure school climate, which included 49 items
distributed on three areas: human relations, school administration,
buildings and equipment, and adopted to check the validity of the
measure on honesty virtual, in the light of statistical indicators that
have been obtained from the action discrimination paragraphs and
consistency Internal her. While reliability coefficient extracted
using midterm retail method as reliability coefficient reached after
patch (0.88), and in a manner worth retesting (0,84). It was also
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building a measure of professional performance in a note, which
included 53 items distributed on three areas (planning,
implementation, evaluation), and adopted in verifying the validity of
the measure on honesty virtual, while extracted reliability
coefficient using the method of constant observation any
consistency or agreement between Foremen and are intended to
demonstrate the similarity of the estimates given by the Mqoman or
more of the performance of a person or group of persons, and this is
done by creating correlation coefficients between the estimates of
each ingredient separately to the performance of those subjects and
it has been selected one of the schools and watch (4) teachers was
estimated performance by researcher and noting others each of them
individually in the same way that direct observation and by using
the questionnaire observation built by the researcher, and after
calculating estimates of the researcher and the observers, has been
found Pearson correlation coefficient, showing that all correlation
coefficients are statistically significant, and this is what makes it
suitable as tools Note to measure the accuracy constant observation,
data were processed statistically in the search using statistical pouch
for Social Sciences (SPSS).
The results showed the following: 1. A feeling of primary teachers of the school depending on the
climate (for sex and qualification and experience) was negative.
2. The level of professional performance of teachers and the
parameters of the campaign diploma and bachelor in the three
study areas (planning, implementation, and evaluation) was
generally weak.
3. And there is a correlation between school climate and
professional performance, ie that whenever a negative climate of
professional performance was weak and vice versa.
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In the light of the results have been a number of
recommendations including:
1. Interest rate climate school by school administrations.
2. Interest in human relations between members of the school
community of teachers, administration and students.
3. Interest in school buildings and equipment to keep up with
scientific developments.
In light of the findings were also placed a number of
proposals, including conducting similar studies and research on
other samples.
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