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  ،مدرسي السائد بالمؤسسات التربويةواقع المناخ ال
 .عالقته ببعض المتغيراتو

 عايش صباح
 )الجزائر (  جامعة وهران

  :ملخص الدراسة
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على واقع المناخ المدرسي السائد في المؤسسات التربوية، وعالقته بكل مـن متغيـر   

  :المرحلة التعليمية، وذلك انطالقا من التساؤالت التاليةو الخبرة،والتخصص، والجنس، والسن، 
  ما طبيعة المناخ المدرسي السائد في المؤسسات التربوية من وجهة نظر األساتذة والمعلمين العاملين فيها؟ -
السـن،   لمتغيـر  تبعـا  المدرسي السـائد  للمناخ العاملين األساتذة والمعلمين تقييم متوسطات بين إحصائياهل توجد فروق دالة  -

  سنوات الخبرة؟والمرحلة التعليمية، والجنس، و
أستاذا ومعلما على مستوى والية الشلف، تم اختيارهم بطريقة عشوائية، ولتحقيق  88وقد تم إجراء الدراسة على عينة متكونة من 

محمد عبد المحسن : السائد من إعدادأهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي، كما تم االعتماد على استبيان المناخ المدرسي 
للعلوم االجتماعية ، ويمكن إيجاز أهم ما توصـلت   اإلحصائيةضبيب العتيبي، وتم معالجة بيانات الدراسة عن طريق الحزمة 

  :الدراسة من نتائج فيما يلي هإلي
على جميع األبعـاد،     معلمين ايجابياتذة والبالنسبة لطبيعة المناخ المدرسي السائد في المؤسسات التربوية ، فقد كان تقييم األسا -

  .بعد أنظمة ولوائح العملوالمدرسية وتجهيزاتها،  اإلمكاناتبعد و، اإلنسانيةبعد العالقات والمدرسية،  اإلدارةبما فيها بعد 
 اخ المدرسي السائد تبعاكما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تقييم األساتذة والمعلمين العاملين للمن -

  .المرحلة التعليميةولمتغير الجنس، 
بينما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تقييم األساتذة والمعلمين العاملين للمناخ المدرسي السائد تبعا 

  .لمتغير السن، وسنوات الخبرة
  .ار وكذا الدراسات السابقةوقد تم مناقشة النتائج على ضوء خصائص عينة الدراسة، واإلط

 
the reality of school climate prevailing educational institutions, 

and its relationship to some variables. 
Abstract :  

 The present study aimed to identify the reality of school climate prevailing in educational institutions, 
and its relationship to both the variable age, sex, specialty, experience, level of education, and so out of the 
following questions:- What is the nature of school climate prevailing in the educational institutions from the 
point of view of teachers and teachers working in it?.- Are there any statistically significant differences between 
the mean assessment of professors and teachers working for school climate prevailing variable depending on 
age, sex, level of education, specialty, years of experience?.The study was conducted on a sample composed of 
88 professors and teachers at the level of state Chlef, were randomly selected, and to achieve the objectives of 
the study were used descriptive approach, as it relied on a questionnaire school climate prevailing Prepared by: 
Mohamed Abdel Mohsen Illab Otaibi, was addressing the study data Using statistical package for social 
sciences, and can summarize the most important findings to the study of the results are as follows :    

- As to the nature school climate prevailing in educational institutions, has been assessing professors and 
teachers negatively through their answers not to approve that formed the largest proportion of all dimensions, 
including dimension of school administration, dimensions human relations, dimensions potential school and 
equipment, dimensions systems and labor regulations.                                              

- The results also showed no statistically significant differences between the mean assessment of 
professors and teachers working for the prevailing climate of school depending Sex, educational level, 
specialization. While the results showed statistically significant differences between the mean assessment of 
professors and teachers working for school climate prevailing variable depending on age, and years of 
experience. The results were discussed in the light characteristics of the study sample, as well as previous 
studies.            
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  :مقدمة
تغييـر سـلوك األفـراد     ، وللتعليم والتربية أهمية بالغة فيفي تطور وتقدم المجتمعات البشريةللتعليم دور هام 

  .سابهم القيم المالئمة للمجتمع الذي ينتمون إليهكا و  وتنشئتهم 
 ماعیةاجت مؤسسة فهي ، الحدیث العصر في والسیما ، بالمجتمع النهوض في اكبیر ادور المدرسة وتتولى

 المجتمع في المفیدة الحیاة بطرائق المتعلمین وتزوید ، والتوعیة والتثقیف ، العلمي اإلعداد منها الوظائف، متعددة
 خمنـا   یسـودها  التـي  المدرسة من إال الفرد علیها یحصل أن الممكن من عدي لم أموري وه . المنتقاة ومهاراتها
 أثبتـت  حیث بها، لتدریسهم بارتیاح المعلمین شعري  كما لیهاإ لحضورهم بارتیاح الطالب شعرِي سلیم إیجابي
 التـي  التعلیمیـة  المؤسسة داخل یدور ما كل نحو إیجابیة اتجاهات لدیهم المتفوقین أن الدراسات من الكثیر
 كـل  فـي  األفراد هاب یتعامل التي للطریقة نتیجة هو إنما مؤسسة أي یمیز الذي ناخالم أو جوفال. بها حقونتیل
 األفراد بین التفاعل عن الناجم الجو تسمیة على الباحثین معظم ویتفق. داخلها الوظیفیة المستویات من وىمست
  .مدرسيال بالمناخ المؤسسات داخل

ويشكل جو العمل والمناخ الذي يعيشه العاملون في المدرسة متغيراً فاعالً في درجة ومستوى نجـاح أداء هـذه   
مكوناتها الفرعية المختلفة بالراحة والطمأنينة والثقة والرغبة في بذل أقصى جهودهم  المدرسة، وفي شعور األفراد عبر

  .)137: 1999الطويل، (مسعاهم إلنجاز متطلبات أدوارهم  الممكنة في
مكانها في البحث العلمي والتربوي منذ عقود سابقة، لما لهـا مـن ارتبـاط    " المناخ المدرسي"وقد أخذت دراسة 

والتحصيل الدراسي، فالمناخ المدرسي يمثل قلب المدرسة وروحها، وجوهرها الذي يدفع المعلم والمدير بفعالية المدرسة 
وجميع العاملين للعمل بكل حماسة ونشاط وحيوية، ويعزز الشعور باالنتماء واإلخالص وتقدير وتحقيق الذات لدى جميع 

  ).Freiberg, 1998: 23. (األطراف في المدرسة
  ،ردیئة األخر والبعض جیدة تعتبر المدرسیة المناخات بعض أن على التربوي الحقل في نالعاملو أتفق وقد

 .سلوكهم على فینعكس هذا بها للعاملین المعنویة الروح من ترفع المدارس بعض أن على اتفقوا كما
 یشـبه  الجیـد  العمل فریق أن "Robert blak , gen moton 1945 موتون وجین بالك روبرت " رىيو
 .واحد تعاوني هدف تكامل إلنجازوت  تناسق في أفراده جهود تنسجم أن الضروري من یكون حیث، القدم كرة قفری
   )4، 2011، ابراهيم الخولي(

لذا فإن المناخ المدرسي مرتبط بنمط العالقات التي تسود أجواء المدرسة، والتي من شأنها أن تسهم في تحقيـق  
ة تفاعل الجهود البشرية فيها، وما يتوافر لديها من الموارد المتاحة، كما يتحدد المناخ األهداف التي تتوخاها، نتيجة لعملي

المدرسي أيضاً من خالل البعد القانوني الذي يحكم سير العمل، ومن خالل نمط التواصل والتفاعل السائد بين العـاملين  
  .  إلى أثر ذلك على التميز واإلبداع في األداءفي أثناء سعيهم لممارسة أدوارهم لتحقيق األهداف المرسومة، باإلضافة 

وعلى ضوء أهمية دور المدارس في تطور وتقدم المجتمع، فإنه من األهمية االهتمام بالمعلمين العـاملين فيهـا،   
خاصة إذا كان أداء هؤالء المعلمين ال يتوقف على مقدرتهم الذاتية فحسب، وإنما يتوقف كذلك وبدرجـة كبيـرة علـى    

فإشباع حاجات المعلمين ورغباتهم، وتمكينهم من استغالل طاقاتهم وقدراتهم  .ناخ المدرسي السائد في المدرسةعوامل الم
ضاء علـى  ، يؤدي إلى القالقائمة على الصدق والصرامة والمودةشاركة والتعاون والثقة المتبادلة ومواهبهم، وزيادة الم

الجيـدة واالتصـاالت    اإلنسـانية مدرسي ايجابي ، يتسم العالقات  الصراع والتنازع بين المعلمين ، ومن ثم إيجاد مناخ
كما أن توفر العوامل السلبية في مناخ العمل المدرسي تؤدي إلى الصراع والتنـازع، ومـن ثـم اضـطراب     . النشطة

يـة ممـا   فع أو تخفض من روحهم المعنوتر) سلبية، أو إيجابية(مل مجتمعةبين المعلمين، وهذه العوا اإلنسانيةالعالقات 
  .ينعكس على أدائهم
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  .وفي هذه الدراسة سوف تحاول الباحثة التعرف على طبيعة المناخ المدرسي السائد في المؤسسات التربوية
  : مشكلة الدراسة

إن فعالية العملية التعليمية في أداء أدوارها تتوقف على نجاح المؤسسات التربوية، وذلك اعتمادا علـى كفـاءة   
فيما يقدمونه لطالبهم من معارف، وتتميز هذه المؤسسات بشبكة متعددة من العالقات والتفاعالت اعضاء هيئة التدريس 

  .االجتماعية، وقد أجمع الباحثون على تسمية الجو الناجم عن ذلك التفاعل بين األفراد داخل المدرسة بالمناخ المدرسي
 ويعكـس  يسـودها،  الذي العام والجو يميةالتعل المؤسسة شخصية يمثل ما هو المدرسي المناخ أن من انطالقاو
 وهـو  ،المؤسسات من غيرها عن وتميزها العمل بيئة تصف خاصية وهو األفراد، بين واالجتماعية المهنية التفاعالت

 المؤسسات في العمل تنظم التي واألخالقيات المبادئ إلى باإلضافة ،إدارية وقرارات ولوائح وأنظمة قوانين تحكمه مناخ
  :التالي ي، في ضوء ما سبق، تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن التساؤل الرئيسالتعليمية

  ما طبيعة المناخ المدرسي السائد في المؤسسات التربوية من وجهة نظر األساتذة والمعلمين العاملين فيها؟ -
 لمتغيـر  تبعا المدرسي السائد للمناخ العاملين األساتذة والمعلمين تقييم متوسطات بين إحصائياهل توجد فروق دالة  -

  ، سنوات الخبرة؟السن، الجنس، المرحلة التعليمية
  :فرضيات الدراسة

 لمتغيـر  تبعا المدرسي السائد للمناخ العاملين األساتذة والمعلمين تقييم متوسطات بين إحصائياتوجد فروق دالة 
  .، سنوات الخبرةالسن، الجنس، المرحلة التعليمية

  :أهمية الدراسة
 مواكبـة  على القادرة العصرية الفرد شخصية وإنشاء ،التربوية العملية في واألصيل األول البناء المدرسة تعد
 علمية كمؤسسة المدرسة دور تنشيط في المؤثرة العوامل أهم ومناإلبداع،  على والقدرة التراث على والحفاظ العصر
 هنـا  ، ومنالمدرسية المؤسسة من المطلوبة الغاية ىإل للوصول محاولته في المعلم دور صحي مناخ إيجاد على تعمل
  :من الدراسة هذه أهمية تبرز

 .أهمية المعلم ودوره الحيوي في إنجاح العملية التربوية والتعليمية وتحقيق أهدافها -
 كما تمثل هذه الدراسة إضافة علمية في مجال الدراسات التربوية خاصة يلك المتعلقة بموضوع المناخ المدرسي، مما -

  .يزيد من إمكانية الكشف عما يكتنف المدارس من مشكالت ومعوقات قد تؤثر سلبا على فعالية أداء معلميها
  :أهداف الدراسة

  . وجهة نظر المعلمين فيها تحديد نوع المناخ المدرسي السائد في المؤسسات التربوية  -
 . علمين فيهامن وجهة نظر المالمدرسي السائد قياس مستوى كل بعد من أبعاد المناخ   -
السن، ، المرحلة التعليميـة،  ، جنس الالكشف عن مدى االختالف بين تقديرات المعلمين للمناخ المدرسي تبعاً لمتغير   -

  .التخصص، سنوات الخبرة
  : حدود الدراسة

 بعـد االدارة : اقتصرت الدراسة على تقييم واقع المناخ المدرسي في إطـار األبعـاد التاليـة    :الحدود الموضوعية -
  . المدرسية وتجهيزاتها، بعد أنظمة ولوائح العمل اإلمكانات، بعد  اإلنسانيةبعد العالقات  ،المدرسية

على مستوى  )، ثانوياتمدارس، متوسطات( التربوية المؤسساتفي  السائد تناولت الدراسة المناخ :الحدود المكانية -
 .   والية الشلف

 . م2013-2012اسة الميدانية في الفصل األول للعام الدراسي بإجراء الدرقامت الباحثة : الحدود الزمانية -
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  :اإلجرائيةالتعاريف 
 اإلمكانات ،اإلنسانيةالمدرسية، العالقات  اإلدارةهو البيئة المدرسية المادية والمعنوية، والتي تتضمن  :المناخ المدرسي

أو عدم سلبيتها من خالل الدرجات التي يحصـل   والتي يتم تحديد سلبيتها المدرسية وتجهيزاتها، وأنظمة ولوائح العمل،
غيـر    ،4موافـق  ،  5موافق تماما (درجات  5-1عليها المعلمون على استبيان المناخ المدرسي والتي تتراوح مابين 

   ).1 غير موافق إطالقا ،2 غير موافق ،3متأكد 
  .طة أو الثانويةكل عامل يمتهن التعليم، سواء في المدرسة االبتدائية، أو المتوس: المعلم

  :والدراسات السابقة الجانب النظري
  : المدرسي المنُاخ تعریف

س عليك أن تبقى فترة طويلة حتى تستطيع أن تتعرف على عندما تزور مدرسة ما، فلي: )Haplin( نهابل يقول
مـاط عديـدة مـن    مناخ المكان، فإذا كان الناس يتميزون ويختلفون في شخصياتهم، فكذلك المدارس تختلف وتتميز بأن

ففي حين يعلو الضجيج الطالب وصياح المعلمين وتعم الفوضى في مدرسة ما، يسود التعاون واأللفـة بـين   . المناخات
   )27، 2001محمد صادق وآخرون، . (المدرسين ونلحظ التزام الطالب بالقوانين والتعليمات في مدرسة اخرى

ير من الباحثين في التربية وعلم النفس التعليمي في السنوات قد حظي مناخ المؤسسات التعليمية باهتمام عدد كبو
ويتفق المديرون والمدرسون . األخيرة، وذلك الرتباط المناخ بالعديد من المتغيرات المؤثرة في إنتاجية وفعالية المدرسة

ة تعتمـد علـى المنـاخ    والباحثون على أن الرضا الوظيفي، واالنتاجية والروح المعنوية للعاملين وكل البرامج التعليمي
  )31، 2001محمد صادق وآخرون، .(التنظيمي للمدرسة

 أو الجانـب  إلـى  االخـتالف  هذا یعود وقد المجال هذا في الباحثین بین المدرسي المناخ تعریف ختلفيو
 مناخاً هناك أن یدرك فرد كل أن wreslr "وریسلر"ىير و. خاللها من المدرسي المناخ الباحث یدرس التي الزاویة
 .للمؤسسة ومناخاَ عاما لألعضاء ومناخاً للقیادة
أن مفهوم المناخ المدرسي بوجه عام يتعامل مع الصفة البيئية لمؤسسة معينـة أو  Tagiuri )1968( تاقيري يعتبرو   

  :الجوانب اآلتيةوتتضمن البيئة من وجهة نظره تنظيم معين، 
 . Ecologyالجانب الفيزيائي والمادي  -
 . Miliewعي الخاص بوجود األفراد في مجموعة الجانب االجتما -
 . Social system الجانب االجتماعي الخاص بأنماط العالقات بين األفراد والجماعات  -

عن المناخ المدرسي كبيئـة  " Insel&Moos)1974(آنسل وموس"و "Moos )1974(موس" ويتحدث كل من
الجغرافـي،  (ائية وغير الفيزيائية للبيئة، وتتضمن جانبا ماديـا مع الجوانب الفيزي اإلنسانيةاجتماعية مشبعة بالتفاعالت 

، )السـن، القـدرات  (، مؤثرات شخصية)حجم ومدى الضبط(، جانبا تنظيميا )مكونات سلوكية(، جانبا سلوكيا )الهندسي
  ).22، 1995وآخرون،  حسن إبراهيم().تأكيد البيئة لسلوكيات معينة( وأبعادا وظيفية

مجموعة من الخصائص الداخلية التي تميـز  : "بأنه " Hoy and Miskel, 2005 هوي وميسكل" عرفهكما 
 ، وكـذلك يـرى  )Hoy and Miskel, 2005: 185(  ."مدرسة ما عن غيرها، والتي تؤثر على سلوك كل عضو فيها

Kottkamp كوتكامب" المعلنـة  المناخ المدرسي يتضمن القيم التشاركية واألنشطة االجتماعية واألهداف "أن  "1984 ,
المناخ المدرسي هو رمز لجودة بيئة "أن  Hoy, Tarter, and Kottkamp, 1991كل من، ويرى "والخفية في المدرسة

 ,Hoy, Tarter( ".المدرسة، والتي يمكن تفحصها من خالل سلوك األفراد فيها، والعالقات التي تتم بين هؤالء األفراد

and Kottkamp, 1991: 10(  
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أسـلوب  : لمدرسي هو االنطباع العام المتكون لدى أعضاء المدرسة، والمتضمن لمتغيرات عديدة منهاوالمناخ ا        
معاملة المديرين لمرؤوسيهم، وفلسفة اإلدارة العليا، وظروف العمل، ونوعية األهداف التي تسعى إليها المدرسة، وطبيعة 

م الذي يسود البيئة الخارجية التـي تعمـل فيهـا المدرسـة،     العالقات بين العاملين والطلبة، كما يتأثر المناخ بالجو العا
  .وبمستواها الحضاري واستقرارها، وبمدى سيادة األبعاد الديموقراطية التشاورية فيها

  :أبعاد وعناصر المناخ المدرسي

 )Arthur Perry(آرثر بيري"يرجع الحديث عن موضوع المناخ المدرسي إلى بداية القرن العشرين، فقد أشار      
إلى معنى المناخ المدرسي، ) The Management of a City Schoolإدارة مدرسة المدينة (م في كتابه 1908عام "

وأكد على أهمية المحيط والبيئة المدرسية لدعم المتعلم، وقد شهدت الخمسينات من القرن العشرين تجديـداً لموضـوع   
بتطوير أداة تسـمى اسـتبانة    )Haplin and Croft(وكرافت هبلن م قام الباحثان 1963البيئة المدرسية، وفي عام 

بتطـوير أداة   )Moos and Brookover(موس و بروكـوفر "وصف المناخ المنظمي، وفي السبعينات قام الباحثان 
بتطوير النسخة األولية لمسح بيئة الـتعلم  ) Herbert Walberg(لقياس المناخ االجتماعي، وفي نفس الوقت بدأ الباحث 

  )Vanessa, 2002: 29( .مدرسةفي ال

عن المناخ المنظمي للمدارس االبتدائية عام ) Haplin and Croftهبلن وكرافت (وربما كانت دراسة الباحثان 
أن المدارس تختلـف اختالفـاً   : م، من الدراسات الرائدة، فقد بدأ الباحثان بوضع تصنيف للمدارس عندما الحظا1962

لشعور واإلحساس، وأن إدراك الجانب المعنوي ال يقدم دليالً على هـذا الشـعور، وأن   واضحاً في النواحي المتصلة با
فقـرة،  ) 46(وقد قام الباحثان ببناء استبانة مكونة مـن  . المديرين المثاليين هم الذين يتمسك بهم العاملون في المدرسة

يج متصل، يبدأ بالمناخ المفتوح منتهيـاً  وأطلق عليها استبانة وصف المناخ المنظمي، حيث تناوال المناخ المؤسسي كتدر
  : بالمناخ المغلق، وقد توصال إلى أنواع ستة للمناخ المدرسي، وهي

يتمتع فيه األعضاء بالروح المعنوية العالية، ويسعى المدير إلى تسهيل إنجاز المعلمين لألعمال الموكلة  :المناخ المفتوح -
  ...إليهم بال تعقيد، وتسود عالقات اجتماعية طيبة

يتيح فيه المدير للعاملين حرية شبه كاملة في أداء واجباتهم، ويساعد هذا المناخ على ظهور قيادات  :مناخ الحكم الذاتي -
 .   من أعضاء المدرسة، وتسود روح معنوية عالية بين العاملين، وإن كان بصورة أقل من المناخ المفتوح

الدرجة األولى، ولو كان على حساب إشباع حاجات العـاملين، ويقـوم   يتم االهتمام بالعمل واإلنجاز ب :المناخ المراقب -
 . المدير بالرقابة والمتابعة والتوجيه المباشر

يسود فيه عالقات أسرية أو عائلية، فاالهتمام بالعالقات االجتماعيـة بالدرجـة األولـى، ثـم العمـل       :المناخ المألوف -
 .واإلنجاز

ام تفويض السلطة، مما يحول دون ظهور قيادات من بـين أعضـاء المدرسـة،    وتتميز المدرسة بانعد :المناخ الوالدي -
 . وتكون سلطة الرقابة أعلى من سلطة التوجيه

منخفضـاً،  ال تتاح للعاملين والطلبة أي فرصة لتنمية عالقاتهم االجتماعية، كما أن أداء العمـل يكـون   : المناخ المغلق -
  .)129-127: 1998حجي، ( وتنعدم الروح المعنوية

في دراسة عن فعالية المناخ المدرسي إلى أن المناخ يتحدد بواسطة  " Coleman peterكولمان بيتر"كما أشار 
 :عاملين رئيسيين
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  .أنشطة وأعمال المدير على مستوى المدرسة -أ
ن، محمد صـادق وآخـرو  .( .أنه يمكن تحسين المناخ المدرسي بتغيير هذين العاملينو. ممارسة المدرسين الصفية -ب

2001 ،38(  
ومن المالحظ كذلك أن هناك عالقة وثيقة بين جو العمل الذي يسود المدرسة وبين درجة رضـا المتفـاعلين      

داخلها، وخاصةً المعلمين الذين يمثلون محوراً أساسياً في أي منظومة تعليمية، ويتفق ذلك مع نتائج العديد من الدراسات 
  :لتزام والثقة والشعور باالستقاللية لدى المعلمين، ومن هذه الدراساتالتي تناولت موضوع الرضا الوظيفي واال

لمـدارس  أثر المناخ المدرسي على قرار المعلمـين بالبقـاء فـي ا   : ، وهي بعنوان)Pagerey, 2006(دراسة 
علـى   أثر المعلـم : ، والتي حللت نتائج استبانة لقياس عوامل خمسة للمناخ المدرسي وهيالحضرية في والية نيويورك

سياسة المدرسة، وتمكن المعلم من عمليتي التخطيط والتعليم، وسلوك العنف لدى الطلبة، والسـلوك غيـر االجتمـاعي    
للطلبة، والعوامل األصلية كالفقر ونقص تدخل اآلباء والمباالة الطالب، وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر مباشر ذو داللة 

غير مباشر للعوامل األصلية على قرارات المعلم بترك المدرسة أو البقـاء   لسياسة المدرسة وسلوك العنف للطلبة، وأثر
 . فيها، وأثر مباشر للعوامل األصلية على العوامل األخرى للمناخ المدرسي

تفحص أنماط استقاللية المعلم، وكيفية تأثير المناخ المدرسـي علـى    :، وهي بعنوان)LaCoe, 2006(دراسة 
االسـتقاللية فـي المنهـاج    : ت الدراسة نموذجاً يوضح االستقاللية يتضمن عناصر ستة هياستقاللية المعلم، وقد وضع

وقد بينت النتائج أن النموذج المقترح يوفر إطاراً صلباً  والبيداغوجيا والتقييم والنمو المهني وضبط الطلبة وبيئة الفصل،
بين تقديرات المعلمين الذين يختلفون في نظام مساءلتهم لفهم الطبيعة المعقدة الستقاللية المعلم، وأنه ال توجد فروق دالة 

  . حول مستويات االستقاللية المرغوبة والكائنة، وأن المعلمين يرغبون دائماً باستقاللية أكبر في المناخ المدرسي
ثقة المعلم بمدير المدرسة وعالقتها بالمناخ المدرسي فـي الصـفوف   : ، وهي بعنوان)Goudy, 2005(دراسة 

، )Omnibus(وأداة قياس ثقة المعلـم  ) NASSP(واعتمدت الدراسة على أداة مسح المناخ المدرسي ، عة األولىاألرب
، )Greater Cleveland Metropolitan(مدرسة أساسـية فـي منطقـة    ) 13(معلماً، في ) 258(على عينة قدرها 

ن خالل استجابات المعلمـين علـى العوامـل    وتوصلت الدراسة إلى أن ثقة المعلم في مدير المدرسة قد تم التنبؤ بها م
القيم السلوكية للطالب، واإلدارة التدريسية، واإلدارة المدرسية، واألمان، : الخمسة من العوامل الستة لمقياس المناخ وهي

  .المعلمواإلرشاد األكاديمي للطلبة، أما العامل السادس الذي لم يكن له وزن في التنبؤ بالثقة فهو عامل عالقات الطالب ب
قد ربطا بين نجاح وفعالية القيادة وخلق المناخ المدرسي المفتوح، إذ ) Haplin and Croft(سبق نرى أن ومما 

. أن المدير الفعال هو الذي يعمل على إشباع الحاجات االجتماعية، وإتاحة فرص متنوعة لظهور قيادات داخل مدرسته
  :ة ربطت بين القيادة والمناخ المنظمي، مثلولعل هذه االستنتاج يتفق مع نتائج دراسات عديد

العالقة بين االتصال الفعال لمدير المدرسة العليا والمناخ المدرسي، : ، وهي بعنوان)Halawah, 2005(دراسة 
) 208(طالباً، ) 555(والتي طبقت استبانتين لقياس المناخ المدرسي واالتصال بين المدير والمعلمين، على عينة قدرها 

في منطقة أبو ظبي التعليمية، وقد دلت النتائج على أن المناخ المدرسي مرتبط بشكل ايجابي بفعالية االتصال، وقد معلماً 
  .اختلفت المدارس في فعالية االتصال والمناخ وبشكل خاص في بعد األمن واإلدارة التدريسية

اس القيادة والمناخ المدرسي، العالقة بين مقي: ، وهي بعنوان)Kelley, Thornton and Daugherty(دراسة 
مدرسة أساسية، توصلت الدراسة ) 31(فمن خالل المقارنة في العالقات بين أبعاد القيادة ومقاييس المناخ المدرسي في 

  .  إلى أن وجهة نظر المعلمين لفعالية مدرائهم مرتبطة بالمناخ المدرسي
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سي في مدارس كولومبيا المعتمدة، فمـن خـالل   القيادة والمناخ المدر: ، وهي بعنوان)Adams, 2005(دراسة 
، بينت النتائج وجـود  )387(مدارس وعددهم ) 7(توزيع استبانة المناخ المدرسي والقيادة المدرسية على المعلمين في 

رضا وظيفي عن عالقات العمل والقيادة والمناخ المدرسي، ووجود أثر إيجابي للقيادة التشـاركية والقيـادة الموزعـة    
على المناخ المدرسي، وقد كان المعلمون الكولومبيون لديهم قبول وإيجابية أكبر للقيـادة والمنـاخ    الديمقراطي والسلوك

 .المدرسي من المعلمين األجانب

التأثير األولي لمدير المدرسة المتوسطة على مناخ المدرسـة، فمـن   : ، وهي بعنوان)Mason, 2005(دراسة 
معلماً، توصلت الدراسة إلى وجود ) 386(لمدرسي والنمط القيادي، على عينة قدرها خالل تطبيق أداتين لقياس المناخ ا

فروق ذات داللة في إدراك المعلمين لألبعاد المختلفة للمناخ المدرسي، تعود إلى اختالف عوامل التعاون وفعالية القيادة 
 . واالتصال

ر والمناخ المدرسي في ثالث مـدارس  دراسة سلوك االتصال للمدي: ، وهي بعنوان)Pomroy, 2005(دراسة 
: مديرين، حول مؤشرات المناخ اإليجـابي ) 3(معلماً، ) 22(، فمن خالل المقابلة مع عينة قدرها )Maine(أساسية في 

، وجدت الدراسة أن هناك توافقاً بين فهم المعلمين والمدير لعملية صناعة )فرق العمل، ورؤية المدير، وصناعة القرار(
ة المدرسة، فقد سجل المعلمون تقديرات إيجابية أكثر للمناخ، بمعنى أن أنماط االتصـال التـي يسـتخدمها    القرار ورؤي

 .      المدير تشكل تصور المعلمين للمناخ المهني
محادثات مدير المدرسة الناجحة، وتأثيرها على المناخ المدرسي، فمن : ، وهي بعنوان)Sadlier, 2005(دراسة 

معلماً، وتوصلت ) 22(طالباً، ) 120(، والتي تضم )New England(لى مدرسة أساسية ريفية في خالل دراسة حالة ع
الدراسة إلى أن االستماع الجيد، وتوفير فرص للحوار، والمشاركة المفتوحة لتبادل المعلومات، كان لها أثراً إيجابياً على 

 . تقدير المناخ المدرسي
ير ممارسات قيادة المدير على المناخ المدرسي وتحصيل الطلبة فـي  تأث: ، وهي بعنوان)Sims, 2005(دراسة 

معلماً في ) 213(، على عينة قدرها )SCI(والمناخ المدرسي ) LPI(المدارس األساسية، فمن خالل تطبيق أداتي القيادة 
  .بالمناخ المدرسي%) 76(مدرسة فقيرة، توصلت الدراسة إلى أن ممارسات القيادة ترتبط بنسبة ) 13(

القيادة المدرسية والمناخ المدرسي وتوزيع القيادة في مجتمع المدرسة، : ، وهي بعنوان)Wilson, 2005(دراسة 
أدوات لقياس عناصر اإلدارة التدريسية لمدير المدرسة، ولقياس المناخ المدرسي، ولقياس عناصر ) 3(فمن خالل تطبيق 

الدراسة عالقة ذات داللة بين متوسطات تقـديرات المعلمـين    مدارس، وجدت) 8(القيادة الموزعة، على المعلمين في 
حول ممارسة المدير لعناصر اإلدارة التدريسية وتقديراتهم حول توزع القيادة في المدرسة من جهة، وتقديراتهم حـول  

 .   المناخ المدرسي وتقديراتهم حول القيادة الموزعة من جهة أخرى
صورات المدراء والمعلمين حول أنماط القيادة وعالقتهـا بالمنـاخ   ت: ، وهي بعنوان)Booker, 2003(دراسة 

) 1080(مـديراً،  ) 36(المدرسي، فمن خالل تطبيق أداتين لقياس المناخ المدرسي، ولقياس القيادة، على عينة قـدرها  
ين وجهـة  ، توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة بTennesseeمعلماً من المدارس اإلعدادية في والية تينسي 

 . نظر المعلمين والمديرين حول أنماط القيادة ومظاهر المناخ المنظمي
مما سبق، يتضح لنا أن األبعاد والعوامل المختلفة المؤثرة في المدرسة عديدة ومتنوعة، مما يجعل عملية قيـاس  

وى الضوضـاء فـي   المناخ المدرسي صعباً، حيث يمكن قياسه بدايةً من جودة التفاعل في غرفة الفصل، حتـى مسـت  
الممرات، ومن جودة المباني حتى الشعور باألمان فيها، مروراً بالتفاعالت والعالقات بين المعلم والطلبة، فال يمكن ألي 
باحث أن يحدد عامالً ويعتبره الوحيد لتحديد المناخ المدرسي، فهو حقيقةً جملة التفاعالت للعوامل واألبعاد المختلفة التي 

  .ية التعلم والتعلم بشكلها الصحيحتدعم وتساند عمل
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  : إجراءات الدراسة الميدانية
المدرسي في المؤسسات  المناخ واقع عن للكشف الدراسة أداة باستخدام التحليلي، الوصفي المنهج الدراسة اتبعت

 .التربوية من وجهة نظر المعلمين
  :مجتمع الدراسة: أوالً

والية  الشلف، للعام الدراسي في  المؤسسات التربوية علمات العاملين في تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين والم 
2012-2013.  

  : عينة الدراسة: ثانياً
  .معلماً ومعلمة، تم اختيارهم بطريقة عشوائية ) 88(تألفت عينة الدراسة من 

  :خصائص عينة الدراسةوفيما يلي 
  :توزيع أفراد العينة تبعا لمتغير السن -1
  :)01(جدول رقم 

  :توزيع أفراد العينة تبعا لمتغير السن
  ة المئويةالنسب  التكرار  العمر

 %12.5  11  سنة 25أقل من 
  27,3%  24  سنة 30 – 25من 
  %4,5  4  سنة 35-30 من
  %11,4  10  سنة 40-35من 
  %44,3  39  سنة فأكثر 40

  100  88  المجموع

 ،)%44.3(سنة شكلت أكبر نسبة  40أعمارهم أكثر من من خالل الجدول أن نسبة المعلمين الذين تتراوح ح اتض     
  ، يليهم المعلمون الذين تتراوح أعمارهم %27.3سنة بنسبة  30إلى  25يليهم المعلمون الذين تتراوح أعمارهم ما بين  

، وأخيـرا  %11.4سنة بنسبة  40-35، يليهم المعلمون الذين تتراوح أعمارهم ما بين %12.5سنة بنسبة  25أقل من 
   %4.5 سنة بنسبة 35-30جاءت نسبة المعلمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

  :توزيع أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس -2
  ):02(الجدول رقم

  :لمتغير الجنستوزيع أفراد العينة تبعا 
  النسبة المئوية  التكرار  الجنس

 %52,3  46  ذكور
  %47,7  42  إناث

، بينما بلغـت   %52.3حيث بلغت نسبة الذكور  اإلناث،تفوقا لنسبة الذكور على نالحظ من خالل الجدول أن هناك    
  %47.7نسبة االناث 
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 :توزيع أفراد العينة تبعا لمتغير المرحلة التعليمية -3
  ):03(الجدول رقم

  :لمتغير المرحلة التعليميةتوزيع أفراد العينة تبعا 
  النسبة المئوية  التكرار  المرحلة التعليمية

 %34,1  30  تدائيةاب
  %25  22  متوسطة
  %40,9  36  ثانوية

  100  88  المجموع

نالحظ من خالل الجدول أن توزيع المعلمين وفقا للمراحل التعليمية الثالث جاء متقاربا، حيث بلغت نسبة معلمي 
الثانوية أعلى نسبة ، فيما بلغت نسبة معلمي المرحلة %25، ونسبة معلمي المرحلة المتوسطة %34.1المرحلة االبتدائية 

40.9%.  

 :توزيع أفراد العينة تبعا لمتغير الخبرة المهنية -4

  ):04(الجدول رقم
 لمتغيـر توزيع أفراد العينة تبعا 

  :الخبرة المهنية

    

  

نالحظ من خالل الجدول 
، يليها نسـبة  %54.5حيث بلغت   ،سنة شكلت أعلى نسبة 13أن نسبة المعلمين الذين تتراوح سنوات خبرتهم أكثر من 

، يليها نسبة المعلمين الذين تتراوح سنوات خبرتهم ما بين %33سنوات  5المعلمين الذين تتراوح نسبة خبرتهم أقل من 
 .%2.3سنة  13- 9، وأخيرا بلغت نسبة المعلمين الذين تتراوح سنوات خبرتهم ما بين %10.2سنوات ب 9 -5

محمـد  : المناخ المدرسي السائد من إعداد باالستعانة باستبانة ةالباحث تلتحقيق أهداف الدراسة قام: أداة الدراسة: ثالثاً
ـ  أبع يحتوي هذا االستبيان على أربعة عبد المحسن ضبيب العتيبي،  15ة ويتضـمن  ياد، األول يتعلق بـاإلدارة المدرس

عبارات، والبعد الثالث يتعلـق بإمكانـات المدرسـة وتجهيزاتهـا     8ي يتعلق بالعالقات االنسانية ويتضمن عبارة، والثان
  .عبارات  7عبارة، أما البعد الرابع واألخير يتعلق بلوائح وأنظمة العمل ويتضمن 11ويتضمن 

معلمـا وأسـتاذا،    15تم حساب صدق وثبات المقياس بعد تطبيقه على عينة مكونة من  :ة لألداةالخصائص السيكومتري
 االرتبـاط  معامالت حساب طریق عن وصدقه، المقیاس صالحیة من للتأكد الداخلي االتساق على االعتماد تمحيث 
  :يلي مافيو. المفردة إلیه تنتمي الذي للبعد الكلیة والدرجة ، مفردة كل درجة بین

  )05( جدولال
 عبـارات  من عبارة لكل االرتباط ومعامل من وجهة نظر المعلمين المدرسي المنُاخ لمقیاس الداخلي االتساق ضحيو

  . داللتها ومستوى المقیاس

  النسبة المئوية  التكرار  سنوات الخبرة

  %33  29  سنوات 5أقل من 
  %10,2  9  سنوات 9إلى  5من 
  %2,3  2  سنة 13إلى 9من 

  %54,5  48  سنة 13أكثر من 
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  .، وبالتالي غير مرتبطة مع األبعاد لذا تم حذفهاعبارات غير دالة احصائيا 4هناك  أن الجدول يبين

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  رةــــــــــــــــــــالفق  األبعاد الفرعية

  
  

  االدارة المدرسية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  0.01 0,48 ارية واضحةاألهداف اإلد  1
تلبي اإلدارة رغبات المعلمين إن لم تؤثر على سير العمل مثل تعديل الجدول تقليص الحصص،   2

 ...منح اإلجازات
0,66  0.01  

  غير دالة  0,31 يفوض المدير صالحياته لبعض المعلمين  3
  0.01  0,76 تحرص اإلدارة على فض النزاعات والخالفات بين المعلمين  4
  غير دالة  0,27 تحرص اإلدارة على تطبيق األنظمة واللوائح  5
  0.01  0,70 توفر اإلدارة قدرا من الحرية للمعلمين لإلبتكار واإلبداع في العمل  6
  0.01  0,83 تشجع اإلدارة المعلمين وتقدر جهودهم في العمل  7
  0.01  0,73 تحرص اإلدارة على مشاركة المعلمين في اتخاذ القرارات  8
  0.01  0,75 واألمن-وتقدير الذات -اهتمام اإلدارة بالحاجات الشخصية للمعلم كحاجته للراحة  9
  غير دالة  0.35 تصدق اإلدارة وشاية المدرسين ببعضهم  10
  0.05  0,42 تتحيز اإلدارة لبعض المعلمين بدون مبرر  11
  0.01  0,62 توفر اإلدارة جميع االحتياجات الالزمة للعمل  12
  0.01  0,53 تسعى اإلدارة لتحقيق أهداف العمل  13
  غير دالة  0,05 القرارات التي تصدرها اإلدارة غير واضحة  14

  0.01  0,68 عقد اجتماعات دورية لمناقشة مشكالت العمل 15
  
  
  

  العالقات 
  االنسانية

  
  

  0.01  0,65 العالقة بين المعلمين والطالب تسودها روح االحترام والتقدير  16
  0.01  0,80 العالقة بين المعلمين مبنية على التعاون والتفاهم  17
  0.01  0,88 العالقة بين المعلمين مبنية على الثقة واالحترام المتبادل  18
  0.01  0,63 يوجد تعاون متبادل بين المعلمين  19
  0.01  0,86 شيوع روح األلفة والمحبة بين المعلمين في المدرسة  20
  0.01  0,58 المرح عندما يتجمع المعلمون بصورة غير رسمية يسود جو من  21
  0.01  0,75 يتعاون المعلمون فيما بينهم لحل المشكالت التي تعترضهم داخل المدرسة  22
  0.01  0,65 ارتفاع الروح المعنوية للمعلمين 23

  االمكانيات
  المدرسية  

  وتجهيزاتها

  0.01  0,61 لراحة في المدرسةتوفر غرفة خاصة بالمعلمين لقضاء أوقات ا  24
  0.01  0,72 توفر قاعة مناسبة لعقد االجتماعات المدرسية  25
  0.01  0,61 .توجد وسائل تعليمية تساعد المعلم على أداء واجباته   26
  0.01  0,56 توفر عوامل التهوية في المدرسة  27
  0.01  0,68  توفر عوامل اإلضاءة في المدرسة  28
  0.01  0,68 لنظافة والنظام في المدرسةاالهتمام با  29
  0.01  0,77 تهتم المدرسة بتجهيز المكتبة المدرسية  30
  0.01  0,76 توفر األجهزة الالزمة لممارسة االنشطة الفنية والثقافية والرياضية  31
  0.01  0,59 المباني المدرسية صالحة وجيدة  32
  0.01  0,62 سيتوفر غرف وأقسام مناسبة ألداء العمل المدر  33
  0.01  0,65 توفير أثاث مكتبي مناسب لتنفيذ المهام المدرسية  34

  0.01  0,73 تحرص االدارة على عدالة نظام المكافآت والحوافر واألجور  35  لوائح العمل

  0.01  0,73 تتبع المدرسة األساليب التي تتناسب مع االنظمة المتعلقة بترقيات المعلمين  36
  0.01  0,70 اتب واألجور مع الجهود المبذولة من قبل المعلمينتتناسب الرو  37
  0.01  0,68 تتناسب المهام مع قدرات المعلمين  38
  0.01  0,84 تتناسب ساعات العمل مع المهام المكلف بها المعلمون  39
  0.01  0,83 يتمتع المعلمون باإلجازات التي يستحقونها وفقا للنظام  40
  0.01  0,54 جراءات العمل وأنظمتهيحترم المعلمون إ  41
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 البرنامج خالل من للمقیاس الثبات معامل حساب في كرونباخ – ألفا معادلة على االعتماد وتم: الثبات
. SPSS یلي وفیما اإلحصائي  

  )06( جدولال
  كرونباخ -ألفا معادلة بطریقة المدرسي المنُاخ مقیاس ثبات معامالت وضحي

  معامل الثبات  األبعاد

  0.70  االدارة المدرسية
  0.87  العالقات االنسانية

  0.86  امكانيات المدرسية وتجهيزاتها
  0.84  لوائح العمل
  0.91  الثبات الكلي

  . عاٍل ثبات معامل وهو 910,ل مساويا  كله ياسللمق الطريقة بهذه الثبات معاملالجدول أن  يبين  
صدق وثبـات أداة   تأكدت الباحثة من الذي يقيس المناخ المدرسي، ومن خالل حساب الصدق والثبات لالستبيان

  .األساسية عينةاللتطبيقها على صالحة  ، وأصبحتالدراسة
  :عرض نتائج الدراسة

في المؤسسات التربوية من وجهة نظر األساتذة والمعلمين العـاملين   ما طبيعة المناخ المدرسي السائد -:األول السـؤال 
  فيها؟

  :فيما يلي عرض وتحليل لتلك االستجابات وترتيبها وفقا لوجهة نظر أفراد عينة الدراسة من المعلمين 
  ):07(الجدول رقم 

  مدرسيةاستجابات أفراد عينة الدراسة إزاء بعد المناخ المدرسي السائد المتعلق باإلدارة ال
درجة 
 الموافقة

االنحراف  الترتيب
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

بعد المناخ المدرسي السائد المتعلق باإلدارة  االستجابة
 المدرسية

موافق 
 تماما

غير  غير متأكد موافق
 موافق

غير موافق 
 إطالقا

 3,08 1,36 10 موافقة
  األهداف اإلدارية واضحة ت 20 5 23 28 12

13,6 31,8 26,1 5,7 22,7 % 

 3,52 1,32 3 موافقة

تلبي اإلدارة رغبات المعلمين إن لم  ت 10 12 11 32 23
تؤثر على سير العمل مثل تعديل 
الجدول تقليص الحصص، منح 

  ..اإلجازات
26,1 36,4 12,5 13,6 11,4 % 

 3,47 1,48 5 موافقة تماما
نزاعات تحرص اإلدارة على فض ال ت 15 11 8 26 28

  والخالفات بين المعلمين
31,8 29,5 9,1 12,5 17,0 % 

 3,49 1,33 4 موافقة
تحرص اإلدارة على تطبيق األنظمة  ت 7 5 14 34 28

 واللوائح  
31,8  38,6  15,9  5,7  8,0  %  

 3,45 1,24 6 موافقة
توفر اإلدارة قدرا من الحرية  ت 12 9 12 34 21

 % 13,6 10,2 13,6 38,6 23,9 ار واإلبداع في العملللمعلمين لإلبتك
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 3,14 1,31 9 موافقة
تشجع اإلدارة المعلمين وتقدر  ت 10 9 17 35 17

 % 11,4 10,2 19,3 39,8 19,3 جهودهم في العمل

 ت 15 13 16 33 11 2,93 1,32 12 موافقة
تحرص اإلدارة على مشاركة 

 المعلمين

    
 في اتخاذ القرارات % 17,0 14,8 18,2 37,5 12,5

 3,02 1,31 11 موافقة
اهتمام اإلدارة بالحاجات الشخصية  ت 16 19 20 21 12

وتقدير  -للمعلم كحاجته للراحة
 % 18,2 21,6 22,7 23,9 13,6 واألمن- الذات

 3,24 1,23 8 غير متأكد
تتحيز اإلدارة لبعض المعلمين بدون  ت 14 18 22 20 14

 % 15,9 20,5 25,0 22,7 15,9 مبرر

 3,80 0,91 1 موافقة
توفر اإلدارة جميع االحتياجات  ت 10 15 20 30 13

 % 11,4 17,0 22.72 34.09 14,8 الالزمة للعمل

 3,33 1,30 7 موافقة
 ت 3 5 14 51 15

 تسعى اإلدارة لتحقيق أهداف العمل
17,0 58,0 15,9 5,7 3,4 % 

 ت 13 10 15 35 15 3,65 1,30 2 موافقة
عقد اجتماعات دورية لمناقشة 

 مشكالت العمل

 المتوسط الحسابي لجميع  الفقرات 36,47 االنحراف المعياري لجميع الفقرات 7,80

يتوضح من الجدول السابق أن استجابات عينة الدراسة إزاء أبعاد المناخ المدرسي المتعلقة بـاإلدارة المدرسـية    
  :حو التاليجاءت على الن

حيث بلغ متوسـط  ، نظرة إيجابيةاالدارة المدرسية لواقع مناخ المؤسسات التربوية كانت نظرة معلمي ومعلمات 
 ، 36، وهي أعلى من المتوسط النظري الذي يبلغ 736,4 االستجابة

لمجـاالت   همبينت نتائج الدراسة أن متوسط استجابات المعلمين والمعلمات كانت فوق الوسط إال أن تقيـيم كما 
  :على النحو التاليمناخ االدارة المدرسية كان متفاوتا 

جميع االحتياجات الالزمة للعمل حيث كان المتوسط الحسـابي  توفر أفراد عينة الدراسة يرون أن اإلدارة اذ أن 
يليه تلبيـة   ،3,65، يليها عقد اجتماعات دورية لمناقشة مشكالت العمل بمتوسط حسابي قدر ب3,80الستجابات العينة 

، يليه حرص اإلدارة علـى تطبيـق    3,52اإلدارة لرغبات المعلمين إن لم تؤثر على سير العمل بمتوسط حسابي قدرب
يليه  حرص اإلدارة على فض النزاعات والخالفات بين المعلمين ، 3,49األنظمة واللوائح حيث بلغ المتوسط الحسابي  

درا من الحرية للمعلمين لإلبتكار واإلبداع في العمل  بمتوسط حسابي قدرب ، يليه توفير اإلدارة ق3.47بمتوسط حسابي 
تحيز اإلدارة لـبعض المعلمـين   ، أما ما يتعلق ب3,33، يليه سعى اإلدارة لتحقيق أهداف العمل بمتوسط حسابي  3,45

دهم في العمـل بمتوسـط   تشجيع اإلدارة المعلمين وتقدير جهويليه ، 3,24 بدون مبرر فقد كان متوسط اجابات المعلمين
، يليه  اهتمام اإلدارة بالحاجات الشخصـية  3,08، يليه وضوح األهداف االدارية بمتوسط حسابي بلغ 3,14حسابي بلغ 

، وفي األخير بلغت متوسط استجابات المعلمين 3,02واألمن بمتوسط حسابي بلغ-وتقدير الذات -للمعلم كحاجته للراحة
 .وهي أقل من المتوسط النظري 2,93لى مشاركة المعلمين في اتخاذ القرارات والمعلمات على  حرص اإلدارة ع
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حـرص  ذلك موافقة المعلمين على تلى ، 35,2%ووافق المعلمون على احترام إجراءات العمل وأنظمته بنسبة  
للنظـام بنسـبة    االدارة على عدالة نظام المكافآت والحوافر واألجور،وتمتع المعلمون باإلجازات التي يستحقونها وفقـا 

،أما عن تناسب ساعات العمـل مـع    %33، وقد بلغت نسبة الموافقة على تناسب المهام مع قدرات المعلمين 34.1%
  .%22.7مقابل نسبة الموافقة التي بلغت 27,3%المهام المكلف بها المعلمون فقد بلغت نسبة عدم الموافقة 

يطبقون لوائحه، وأن هناك رضا نسبي من قـبلهم حـول   بشكل عام يمكن القول أن المعلمين يحترمون النظام و
  .ساعات العمل 

  ):08(الجدول رقم 
 استجابات أفراد عينة الدراسة إزاء بعد المناخ المدرسي السائد المتعلق بالعالقات االنسانية

درجة 
 الموافقة

 الرتبة
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 االستجابة
لمتعلق بعد المناخ المدرسي السائد ا

موافق  بالعالقات االنسانية
 تماما

 موافق
غير 
 متأكد

غير 
 موافق

غير موافق 
 إطالقا

 3,65 1,30 5 موافقة
العالقة بين المعلمين والطالب تسودها روح  ت 8 12 10 31 27

 % 9,1 13,6 11,4 35,2 30,7 االحترام والتقدير

 3,88 1,09 2 موافقة
بين المعلمين مبنية على التعاون  العالقة ت 5 4 16 35 28

 % 5,7 4,5 18,2 39,8 31,8 والتفاهم

 3,78 1,20 3 موافقة
العالقة بين المعلمين مبنية على الثقة  ت 7 7 11 36 27

 % 8,0 8,0 12,5 40,9 30,7 واالحترام المتبادل

 3,65 1,24 5 موافقة
 ت 9 6 16 33 24

 مينيوجد تعاون متبادل بين المعل
27,3 37,5 18,2 6,8 10,2 % 

 3,53 1,33 7 موافقة
شيوع روح األلفة والمحبة بين المعلمين في  ت 11 9 14 30 24

 % 12,5 10,2 15,9 34,1 27,3 المدرسة

 3,92 1,10 1 موافقة
يسود جو من المرح عندما يتجمع المعلمون  ت 5 6 8 41 28

 % 5,7 6,8 9,1 46,6 31,8 بصورة غير رسمية

 3,66 1,23 4 موافقة
يتعاون المعلمون فيما بينهم لحل المشكالت  ت 8 9 11 37 23

 % 9,1 10,2 12,5 42,0 26,1 التي تعترضهم داخل المدرسة

 ارتفاع الروح المعنوية للمعلمين ت 12 9 34 18 15 3,17 1,23 8 غير متأكد

 المتوسط الحسابي لجميع  الفقرات 29,23 االنحراف المعياري لجميع الفقرات 6,96

من الجدول السابق أن استجابات عينة الدراسة إزاء أبعاد المناخ المدرسي المتعلقة بالعالقـات االنسـانية    يتضح
  :جاءت على النحو التالي
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بيـرة ،  بدرجـة ك  نظرة إيجابيةالعالقات االنسانية لواقع مناخ المؤسسات التربوية كانت نظرة معلمي ومعلمات 
 ، 24، وهي أعلى من المتوسط النظري الذي يبلغ 29,23 حيث بلغ متوسط االستجابة

أفراد عينة الدراسة يوافقون على سيادة أجواء المرح عندما يتجمع المعلمون بصورة غير رسمية بمتوسط إذ أن 
، 3,88التفاهم بمتوسط حسابي بلغ ،يليه موافقة المعلمين على أن العالقة بينهم مبنية على التعاون و3,92حسابي قدر ب

، يليه تعاون المعلمون 3,78يليه موافقة المعلمين على أن العالقة بينهم مبنية على الثقة واالحترام المتبادل بمتوسط قدره 
، يليه موافقتهم على وجود تعـاون  3,66فيما بينهم لحل المشكالت التي تعترضهم داخل المدرسة بمتوسط حسابي قدره 

، 3.65بينهم، و على أن العالقة بين المعلمين والطالب تسودها روح االحترام والتقدير بمتوسط حسابي قـدره  متبادل 
،يليه ارتفاع الـروح المعنويـة    3,53يليه شيوع روح األلفة والمحبة بين المعلمين في المدرسة بمتوسط حسابي قدره 

   3,17للمعلمين بمتوسط حسابي بلغ  
  ):09(الجدول رقم 

  ابات أفراد عينة الدراسة إزاء بعد المناخ المدرسي السائد المتعلق بامكانات المدرسة وتجهيزاتهااستج

درجة 
 الموافقة

 الرتبة
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 االستجابة
بعد المناخ المدرسي السائد المتعلق 

موافق  بإمكانات المدرسة وتجهيزاتها
 تماما

 غير موافق إطالقا وافقغير م غير متأكد موافق

 3,07 1,48 9 موافقة
توفر غرفة خاصة بالمعلمين لقضاء أوقات  ت 20 15 10 25 18

 % 22,7 17,0 11,4 28,4 20,5 الراحة في المدرسة

 3,47 1,44 4 موافقة
توفر قاعة مناسبة لعقد االجتماعات  ت 15 9 9 30 25

 % 17,0 10,2 10,2 34,1 28,4 المدرسية

 3,25 1,12 7 موافقة
توجد وسائل تعليمية تساعد المعلم على أداء  ت 8 12 28 30 10

 % 9,1 13,6 31,8 34,1 11,4 .واجباته 

 3,50 1,30 3 موافقة
 ت 12 8 11 38 19

 توفر عوامل التهوية في المدرسة
21,6 43,2 12,5 9,1 13,6 % 

 4,11 76, 1 موافقة
 ت 1 3 6 53 25

 عوامل اإلضاءة في المدرسة توفر
28,4 60,2 6,8 3,4 1,1 % 

 3,45 1,26 5 موافقة
 ت 9 13 13 35 18

 االهتمام بالنظافة والنظام في المدرسة
20,5 39,8 14,8 14,8 10,2 % 

 موافقة
8 

1,43 3,13 
 ت 20 8 17 27 16

 تهتم المدرسة بتجهيز المكتبة المدرسية

 
18,2 30,7 19,3 9,1 22,7 % 

توفر األجهزة الالزمة لممارسة االنشطة  ت 19 14 25 19 11 2,88 1,32 10 غير متأكد
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 الفنية والثقافية والرياضية % 21,6 15,9 28,4 21,6 12,5

 3,36 1,19 6 غير متأكد
 ت 7 13 26 25 17

 المباني المدرسية صالحة وجيدة
19,3 28,4 29,5 14,8 8,0 % 

 3,52 1,12 2 موافقة
 ت 4 15 17 35 17

 غرف وأقسام مناسبة ألداء العمل المدرسي
19,3 39,8 19,3 17,0 4,5 % 

 ت 5 19 22 30 12 3,28 1,12 7 موافقة
توفير أثاث مكتبي مناسب لتنفيذ المهام 

 المدرسية

 المتوسط الحسابي لجميع  الفقرات 37,02 المتوسط الحسابي لجميع  الفقرات 8,51

من الجدول السابق أن استجابات عينة الدراسة إزاء أبعاد المناخ المدرسي المتعلقة بإمكانـات المدرسـة    يتضح
  :وتجهيزاتها جاءت على النحو التالي

حيث بلغ متوسط ، نظرة إيجابيةاالدارة المدرسية لواقع مناخ المؤسسات التربوية كانت نظرة معلمي ومعلمات    
 ، 30أعلى من المتوسط النظري الذي يبلغ ، وهي ,0237 االستجابة
، يليـه  4,11أن المعلمون يرون أنه تتوفر عوامل  االضاءة في المدرسة وذلك بنسبة بمتوسـط حسـابي   كما  

، يليـه تـوفر عوامـل     3,52موافقتهم على توفر غرف وأقسام مناسبة ألداء العمل المدرسي بمتوسط حسابي قدر ب 
، يليه توفر قاعة مناسبة لعقد االجتماعات المدرسية حيث بلغ متوسـطها  3,50سابي بلغ التهوية في المدرسة بمتوسط ح

  ، 3,47الحسابي 
، ثم يليه مـوافقتهم  علـى أن المبـاني     3,45ثم االهتمام بالنظافة والنظام في المدرسة بمتوسط حسابي قدره 

قتهم على  توفير أثاث مكتبي مناسـب لتنفيـذ   ، ثم يليه مواف 3,36المدرسية صالحة وجيدة حيث بلغ متوسطها الحسابي 
، ثم يليه موافقتهم على اهتمام  المدرسة بتجهيز المكتبة المدرسية بمتوسـط   3,28المهام المدرسية بمتوسط حسابي بلغ 

، يليه موافقتهم على توفر غرفة خاصة بالمعلمين لقضاء أوقات الراحة في المدرسـة بمتوسـط    3,13حسابي قدر ب  
، فيما بلغ متوسط استجابات المعلمين حول توفر األجهزة الالزمة لممارسة االنشطة الفنية والثقافيـة   3,07رهحسابي قد

  .2,88والرياضية  
  وبوجه عام يرى المعلمون أن البيئة المدرسية مناسبة للقيام بالمهام التعليمية على وجه حسن 
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  ):10(الجدول رقم 
  اسة إزاء بعد المناخ المدرسي السائد المتعلق بلوائح وأنظمة العملاستجابات أفراد عينة الدر

درجة 
 الموافقة

 الرتبة
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

بعد المناخ المدرسي المتعلق بلوائح  االستجابة
 وأنظمة العمل

 
موافق 

 تماما
 موافق

غير 
 متأكد

غير 
 موافق

غير موافق 
 إطالقا

 3,16 1,14 5 موافقة
 ت 11 10 29 30 8

تحرص االدارة على عدالة نظام المكافآت 
 % 12,5 11,4 33,0 34,1 9,1 والحوافر واألجور

 3,38 1,10 3 موافقة
 ت 7 10 25 35 11

تتبع المدرسة األساليب التي تتناسب مع 
 % 8,0 11,4 28,4 39,8 12,5 االنظمة المتعلقة بترقيات المعلمين

 2,90 1,33 7 غير متأكد
 ت 18 15 26 16 13

تتناسب الرواتب واألجور مع الجهود 
 % 20,5 17,0 29,5 18,2 14,8 المبذولة من قبل المعلمين

 3,35 1,18 4 موافقة
 ت 8 12 24 29 15

 تتناسب المهام مع قدرات المعلمين
17,0 33,0 27,3 13,6 9,1 % 

 2,98 1,17 6 غير متأكد
تتناسب ساعات العمل مع المهام المكلف  ت 9 24 25 20 10

 % 10,2 27,3 28,4 22,7 11,4 بها المعلمون

 3,53 1,26 2 موافقة
يتمتع المعلمون باإلجازات التي  ت 9 9 18 30 22

 % 10,2 10,2 20,5 34,1 25,0 يستحقونها وفقا للنظام

 إجراءات العمل وأنظمتهيحترم المعلمون  ت 9 7 11 30 31 3,76 1,30 1 موافقة جدا

 المتوسط الحسابي لجميع  الفقرات 23,06 االنحراف المعياري لجميع  الفقرات 5,63

يتضح من البيانات الواردة في الجدول أن استجابات أفراد عينة الدراسة إزاء بعد المناخ المدرسي المتعلق بلوائح 
  :وأنظمة العمل جاءت على النحو التالي

حيـث بلـغ   ، نظرة إيجابيـة لوائح وأنظمة العمل لواقع مناخ المؤسسات التربوية ومعلمات  كانت نظرة معلمي
 ، 21وهي أعلى من المتوسط النظري الذي يبلغ  23.06بة متوسط االستجا
، يليه موافقتهم على  تمتعهم  3,76أفاد المعلمون باحترامهم  إجراءات العمل وأنظمته بمتوسط حسابي قدره كما 
، ثم يليه موافقتهم على تتبع المدرسة األساليب التي  3,53لتي يستحقونها وفقا للنظام بمتوسط حسابي قدره  باإلجازات ا

، يليه تناسب المهام مـع قـدرات المعلمـين    3.38تتناسب مع االنظمة المتعلقة بترقيات المعلمين بمتوسط حسابي بلغ 
، 3,16مكافآت والحوافر واألجور بمتوسط حسابي بلـغ  ، يليه حرص االدارة على عدالة نظام ال3.35بمتوسط حسابي 

، يليه تناسب الرواتب واألجور مع الجهود  2,98تناسب ساعات العمل مع المهام المكلف بها المعلمون بمتوسط حسابي 
  2,90المبذولة من قبل المعلمين بمتوسط حسابي 
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ه، وأن هناك رضا نسبي من قبلهم حـول سـاعات   بشكل عام يمكن القول أن المعلمين يحترمون النظام ويطبقون لوائح
  .ومناسبة االجور مع الجهود المبذولة العمل

 : وتنص على أنه: عرض نتيجة الفرضية الثانية
بين متوسطات تقييم األساتذة والمعلمين العاملين للمناخ المدرسي السائد تبعـا لمتغيـر   توجد فروق دالة احصائيا 
 .، سنوات الخبرةالسن، الجنس، المرحلة التعليمية

بين متوسطات تقييم األساتذة والمعلمين العاملين للمناخ المدرسـي السـائد تبعـا    توجد فروق دالة احصائيا  -1
  .الجنسلمتغير 

، والجدول   (T test)وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام ختبار ت للفرق بين متوسطي عينتين مستقلتين
  .يوضح نتائج هذا اإلجراءالتالي 

 )11(جدول رقم 

  للمقارنة بين متوسطات تقديرات المعلمين لنوعية المناخ المدرسي وفقاً لمتغير جنس المعلمين) ت(نتائج اختبار 

  مستوى الداللة  )ت(قيمة  وسط الحسابيمتال
  0.81  0.22  126,33  الذكور
  125,19  االناث

، وبالتالي نرفض القائل بأنه 0.81ستوى داللة ، عند م0.22قد بلغت ) ت(من خالل الجدول نالحظ أن قيمة     
، الجـنس  لمتغير تبعا المدرسي السائد للمناخ العاملين األساتذة والمعلمين تقييم متوسطات بينتوجد فروق دالة احصائيا 
المدرسي  للمناخ العاملين األساتذة والمعلمين تقييم متوسطات بينال توجد فروق دالة احصائيا :ونقبل الفرض القائل بأنه

  .الجنس لمتغير تبعا السائد
  .السن لمتغير تبعا المدرسي للمناخ العاملين األساتذة والمعلمين تقييم متوسطات بينتوجد فروق دالة  -2

 التالي والجدول ، (F test) تحليل التباين للمقارنة بين المجموعات استخدام تم الفرض هذا صحة من وللتحقق
  :اإلجراء هذا يوضح نتائج

 :12)( جدول رقم ال
للمقارنة بين متوسطات تقديرات المعلمين لنوعيـة المنـاخ    (F test) تحليل التباين البسيط للمقارنة بين المجموعات

  المدرسي وفقاً لمتغير سن المعلمين
  النسبة الفائية  مستوى الداللة

5.3  0.01  
  

وبالتالي نقبـل الفـرض     0.01ستوى داللة عند م 5.3نالحظ من خالل الجدول أن قيمة النسبة الفائية قد بلغت 
 تبعـا  المدرسـي السـائد   للمناخ العاملين األساتذة والمعلمين تقييم متوسطات بينتوجد فروق دالة احصائيا : القائل بأنه
  .السن لمتغير

ـ  المدرسي السـائد  للمناخ العاملين األساتذة والمعلمين تقييم متوسطات بينتوجد فروق دالة احصائيا  -3  لمتغيـر  اتبع
  المرحلة التعليمية
 التالي والجدول ، (F test) تحليل التباين للمقارنة بين المجموعات استخدام تم الفرض هذا صحة من وللتحقق
  :اإلجراء هذا يوضح نتائج
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 ):13( الجدول رقم 
مين لنوعيـة المنـاخ   للمقارنة بين متوسطات تقديرات المعل (F test) تحليل التباين البسيط للمقارنة بين المجموعات

  المدرسي وفقاً لمتغير المرحلة التعليمية
  النسبة الفائية  مستوى الداللة

0,17 1,78 

وبالتالي نرفض الفـرض    0.17عند مستوى داللة  1.78نالحظ من خالل الجدول أن قيمة النسبة الفائية قد بلغت      
 تبعـا  المدرسـي السـائد   للمناخ العاملين األساتذة والمعلمين تقييم متوسطات بينتوجد فروق دالة احصائيا : القائل بأنه

 األساتذة والمعلمين تقييم متوسطات بينتوجد فروق دالة احصائيا ال :لمتغير المرحلة التعليمية، ونقبل الفرض القائل بأنه 
  .لمتغير المرحلة التعليمية تبعا المدرسي السائد للمناخ العاملين

لمتغير الخبرة  تبعا المدرسي السائد للمناخ العاملين األساتذة والمعلمين تقييم متوسطات بين توجد فروق دالة احصائيا -4
  .المهنية

يوضـح   التالي والجدول ، (F test) تحليل التباين للمقارنة بين المجموعات استخدام تم الفرض هذا صحة من وللتحقق
  :اإلجراء هذا نتائج

 ):14( الجدول رقم 
للمقارنة بين متوسطات تقديرات المعلمين لنوعيـة المنـاخ    (F test) يط للمقارنة بين المجموعاتتحليل التباين البس

  المدرسي وفقاً لمتغير الخبرة المهنية
  النسبة الفائية  مستوى الداللة

0,01 6,21 

نقبـل   وبالتـالي  0.01عند مستوى داللة  6,21نالحظ من خالل الجدول أن قيمة النسبة الفائية قد بلغت       
 المدرسي السائد للمناخ العاملين األساتذة والمعلمين تقييم متوسطات بينتوجد فروق دالة احصائيا : الفرض  القائل بأنه

  .الخبرة المهنية لمتغير تبعا
  :خاتمة وتوصيات

تعلقـة  اظهرت النتائج  فيما يتعلق بطبيعة المناخ المدرسي السائد  في المؤسسات التربوية  أن أهـم األبعـاد الم  
سـعى اإلدارة  وعقد اجتماعـات دوريـة   و جميع االحتياجات الالزمة للعمللاإلدارة باإلدارة المدرسية تمثلت في توفير 

على فض النزاعات  هاحرصوكذلك   تلبية رغبات المعلمين إن لم تؤثر على سير العملمن خالل لتحقيق أهداف العمل 
فيمـا تـدنت نسـبة موافقـة      ، ية للمعلمين لإلبتكار واإلبداع في العملقدرا من الحروتوفير والخالفات بين المعلمين  

مما يعني ان االدارة تتبـع بعـض االسـاليب     حرص اإلدارة على مشاركة المعلمين في اتخاذ القراراتالمعلمين على 
 .السلبية في التعامل مع المعلمين

نماط  العالقات االنسـانية لتـي تسـود المنـاخ     كما تبين من خالل البيانات التي أوردها افراد العينة أن أكثر أ
 الطيبـة   العالقـة ، و بصورة غير رسـمية  ونعندما يتجمعالتي تسود بين المعلمين أجواء المرح المدرسي تمثلت في 

 .وشيوع روح التعاون واأللفة والمحبة فيما بينهممبنية على التعاون والتفاهم ال
دراسة حول بعد امكانات المدرسة وتجهيزاتها موافقة تامة مـن قبـل   كما تبين من خالل البيانات الواردة في ال

قاعة مناسبة لعقـد  وغرف وأقسام مناسبة ألداء العمل المدرسي ،والتهويةو ،توفر عوامل  االضاءةالمعلمين والمعلمات 
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تـوفر  والمدرسـية  المباني  درسة وصالحيةالنظافة والنظام في الكما وافق المعلمون على نوفر االجتماعات المدرسية ،
المعلمين حول توفر األجهزة الالزمة لممارسـة االنشـطة   تدنت موافقة ، فيما يةأثاث مكتبي مناسب لتنفيذ المهام المدرس

  .مما يدل على عدم اهتمام االدارة بالنشاطات الترفيهية والرياضية الفنية والثقافية والرياضية
حترامهم  إجـراءات العمـل وأنظمتـه    ا ظمة العمل بموافقتهم علىكما أفاد المعلمون فيما يتعلق ببعد لوائح وأن

تتبع المدرسة األساليب التي تتناسب مع االنظمـة المتعلقـة بترقيـات    وتمتعهم باإلجازات التي يستحقونها وفقا للنظام و
فيما تدنت جور ، حرص االدارة على عدالة نظام المكافآت والحوافر واألوتناسب المهام مع قدرات المعلمين، والمعلمين 

تناسب ساعات العمل مع المهام المكلف بها المعلمون ، يليـه تناسـب   موافقة المعلمين والمعلمات حول االبعاد المتعلقة ب
بـين  كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق دالـة احصـائيا    لمين،الرواتب واألجور مع الجهود المبذولة من قبل المع

الجنس، كما أسفرت النتائج عن وجـود  علمين العاملين للمناخ المدرسي السائد تبعا لمتغير متوسطات تقييم األساتذة والم
 .السنبين متوسطات تقييم األساتذة والمعلمين العاملين للمناخ المدرسي السائد تبعا لمتغير فروق دالة احصائيا 

ن للمناخ المدرسي السائد تبعا لمتغير بين متوسطات تقييم األساتذة والمعلمين العامليتوجد فروق دالة احصائيا ال 
  . المرحلة التعليمية

بين متوسطات تقييم األساتذة والمعلمين العاملين للمناخ المدرسي السائد تبعـا لمتغيـر   توجد فروق دالة احصائيا 
ظـام االدارة  حول نلديهم نظرة أدق  ن الخبرة المرتفعة قد تكو يذو ن وربما يعود السبب في ذلك إلى أالخبرة المهنية 

شـاهدوها فـي تطبيقـات اإلدارة     بحكم الخبرات التي مرت بهم والتجـارب التـي   والعالقات االنسانية داخل المدرسة
  .الخبرة فاوب استجاباتهم تبعا الختالف عدد سنواتتالمدرسية، وعليه ت

ن تساهم فـي تحسـين   تقدم الباحثة بعض التوصيات واالقتراحات في ضوء نتائج الدراسة، والتي من المتوقع أو
المناخ المدرسي، فال يوجد نظاماً مدرسياً صحيحاً نهائياً غير قابل للتنقيح واإلضافة واإلصالح، وتتمثل التوصيات فـي  

  : النقاط التالية

شكل تشجيع وتدعيم ثقافة المدرسة اآلمنة اإليجابية، التي يسود فيها أفراد يتبادلون الثقة واالحترام المتبادل، ويعملون ب -
تعاوني، وال يوجد بينهم تعصب وتمييز، ويشعر الطلبة فيها بأنهم موضع اهتمام المعلمـين كمجموعـة وكـأفراد،    

  .وبالضرورة أن تكون توقعات المعلمين نحوهم عالية مما يشجعهم على النجاح األكاديمي واالجتماعي
، من أجل تحقيق المنفعـة  ...)االقتصادي واألسريالنظام السياسي و(التفاهم والحوار بين المدرسة والبيئة الخارجية  -

المشتركة رسم السياسات واتخاذ اإلجراءات المناسبة لتحسين العوامل المساعدة على اإلنجاز العلمـي واألكـاديمي   
 تأهيل المعلمين، ومحاولة خلق بيئة تعليمية محفزة لنشاط المعلم والطالب في المجاالت العلمية والثقافية: للطلبة، مثل
  .المختلفة

وضع خطط مكتوبة لتطوير المناخ المدرسي، يمكن تطويرها بالتنسيق مع الطلبة وأولياء األمور والمجتمع المحلـي   -
والمعلمين ومدير المدرسة، وبشكل خاص يجب االهتمام بالتخطيط االستراتيجي لتحسين المناخ المدرسـي، ونشـر   

 .يب والتطوير المستمرثقافة المناخ اإليجابي والتهيئة للتغيير والتدر
، ..)المعلمين والطلبة والمـديرين والمشـرفين  (نشر ثقافة جديدة للتعامل واالتصال بين المستويات اإلدارية المختلفة  -

  .  مبنية على التعاون المشترك واالحترام المتبادل والعمل بروح الفريق لكي يتحقق مفهوم القيادة المتكاملة
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