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الخلیل.محافظةفيالحكومیةالمدارسفيالمفتوحالمدرسيالمناخواقعإلىالتعرفالدراسةھذهھدفت

عینةكانتحینفي،2020/2021الدراسيللعامومعلمةمعلماً)9215(منالدراسةمجتمعتكون

أداةاالستبانةالباحثونواستخدمومعلمة.معلماً)878(أفرادھاعددبلغطبقیةعشوائیةعینةالدراسة

بالطرقاألداةوثباتصدقمنالتأكدوتم.مجاالتثالثةعلىموزعةفقرة)35(منتكونتلدراستھم

برنامجباستخدامفرضیاتھاوفحصالدراسةأسئلةعناإلجابةوتمالمناسبة،واإلحصائیةالتربویة

)SPSS(االجتماعیة.للعلوماإلحصائیةالرزمة

فيالحكومیةالمدارسفيالمفتوحالمدرسيالمناخلواقعالمبحوثینتقدیراتأنالدراسةنتائجأظھرت

معیاريوانحراف)3.84(حسابيوبمتوسطالكلیة،للدرجةمرتفعةبدرجةجاءتالخلیلمحافظة

أظھرتكماأیضاً.مرتفعةبدرجةالمفتوحالمدرسيالمناخمجاالتجمیعجاءتوقد)،0.56(مقداره

تقدیراتمتوسطاتبین)α≥0.05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدمالنتائج
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لمتغیري:تعزىالخلیلمحافظةفيالحكومیةالمدارسفيالمفتوحالمدرسيالمناخلواقعالمبحوثین

المؤھل العلمي.:النوع االجتماعي والتخصص، فیما أظھرت وجود فروق دالة إحصائیاً تعزى لمتغیر

بكلوتدعیمھوتطویرهالمفتوحالمدرسيالمناخبتشجیعالباحثونیوصيالدراسةنتائجضوءوفي

األداءعلىوفعالكبیردورمنلھلماوالطالب،المعلمیناحتیاجاتمعیتالءمبماواإلمكاناتالوسائل

إجراءوالمفتوحالمدرسيالمناخمجالفيوالدراساتالبحوثمنالمزیدوبإجراءللمعلمین.المھني

دراسة حول المباني المدرسیة في محافظة الخلیل ومدى مناسبتھا إلیجاد بیئة تعلیمیة صحیة جاذبة وآمنة.

الكلمات المفتاحیة : المناخ المدرسي المفتوح , المدارس الحكومیة , محافظة الخلیل .

The Status of the Open School Climate in Public Schools

in Hebron Governorate

Abstract
This study aimed to identify the status of the open school climate in

public schools in Hebron governorate. The population of the study

consisted of (9,215) teachers in the academic year 2020/2021, while the

sample of the study was a stratified random sample of 878 teachers. The

researcher used the questionnaire as a tool for her study, which is

prepared on the status of the open school climate and consisted of (35)

paragraphs divided into three aspects. The validity and reliability of the

tool was confirmed by appropriate educational and statistical methods,
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and the study's questions were answered and their hypotheses

examined using the social science statistical package program. (SPSS)

The results of the study revealed that the estimation of the status of the

open school climate in public schools in Hebron governorate were high,

with a mathematical average of (3.84) and standard deviation of (0.56),

The results also showed no statistically significant differences at the level

of significance (α ≤ 0.05) between the averages of the researchers'

estimates of the status of the open school climate in public schools in

Hebron governorate due to variables: gender, specialization, while the

presence of statistically significant differences due to scientific

qualification. The results also showed that the estimation of the of the

professional performance of public school teachers in Hebron

governorate came with a high degree, a mathematical average (4.12)

and a standard deviation of (0.48).

In the light of the results of the study, the researchers recommend to

encouraging , developing and strengthening the open school climate by

all means and capabilities in line with the needs of teachers and

students, because of its significant and effective role in the professional

performance of teachers . And conducting more research and studies in

the field of open school climate and conducting a study on school

buildings in the Hebron governorate and their suitability to create a

healthy , attractive and safe educational environment .

Key words : Open School Climate , Public Schools , Hebron

Governorat
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(1) مقدمة :

العملیةففاعلیةالتربویة،بالمؤسساتالنظیرمنقطعاھتماماًاألخیرةاآلونةفيالعالمیشھد

حیثطالبھا،بمستوىبالنھوضالتربویةمؤسساتھانجاحعلىیتوقفدورھاأداءفيالتعلیمیة

كبیردورولھامعارفھمفیھاتنموحیثللطالب،والتعلمالتفاعلبیئاتأھممنالمدرسةتعتبر

الطالبتنشئةفيالجليالمدرسةدوریتضحوكماوتنشئتھم.الطالبسلوكتغییرفي

النظروجھاتلتقریبالحثیثةوالمحاولةفیھابالعاملینكذلكتھتمفإنھاجیداً،إعداداًوإعدادھم

الصراعمنخاٍلمدرسيمناخإلیجادلدیھم،المعنویةالروحورفعالعاملینحاجاتوإشباع

فیھیجدالذيالمكانالتربویةالمؤسسةتغدوحتىاإلنسانیة،والعالقاتالروابطبوجودیتسم

العاملون والطالب مالذھم ومكان اكتشاف وصقل مواھبھم وتفریغ طاقاتھم اإلیجابیة.

بیئةالمدرسةأنالمتعلمیشعرفعندماللتعلم،الدوافعأھممنالسلیمالمدرسيالجوویعتبر

(المنیزلوإنتاجھنشاطھمنیزیدذلكفإنلھزمالئھبتقدیریحظىوأَنھلدیھ،مرغوبة

ویتمیزالمدرسةیسودالذيالعامالجوأنعلىكثیرةدراساتدلّتوكذلك).1995والعبدالت،

حینفيالطالب،عندعدوانيسلوكظھورمقابلولكناإلنتاج،زیادةإلىیؤديقدباالستبداد

كونھافالمدرسةأفرادھا،بینالعالقةوحسنالجماعة،تماسكإلىیؤديالدیمقراطيالجوأن

أعزعلىمؤتمنةكونھاالكثیر،علیھاویعولالمجتمععلیھایعتمدتربویةاجتماعیةمؤسسة

المدرسيالمناخلتحسینتسعىأنیجبفعلیھاإلنسان،وھوأالالمجتمعیملكماوأغلى

).2008،(رباحالمنشودةالتربویةاألھدافلتحقیقبداخلھا

اإلدارةأھمھامنوالتيالتربویة،المنظومةعناصرجمیعتفاعلحصیلةھوالمدرسيفالمناخ

التدریسفيالمنھجیةوأسالبیھموالمعلمینوالتوجیھ،اإلشراففيقیادةمنتمثلھبماالمدرسیة

منالمدرسيوالمبنىالدراسیة،واستعدادتھموقدراتھمومستویاتھموالتالمیذالتربوي،والتقویم

).2003(عید،وتجھیزاتھالجغرافيالموقعحیث
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الدراسةمشكلة)2(
المدارسلتطویرالحدیثةالتربویةباالتجاھاتاألخذعلىوالتعلیمالتربیةوزارةحرصت

ھذهمنوبالرغملذلك.الالزمةوالبشریةالمادیةالمتطلباتوتوفیرفیھاالتعلمبیئاتوتحسین

فالنظامالمأمولة.الصورةعلىلیسوالباحثونالتربویونذكركماالمدارسواقعفإنالجھود

والطلبةوالمعلمینالمدرسیةاإلدارةبینالتفاعلأنماطبسببالمدرسةفيالسائداالجتماعي

والتعاونالمشاركةإلىتدعوالالمدرسيالعملبیئةوأنالمرضي،بالشكللیستیوفرھاالتي

).1999(الشیخ،ومھماتھا.أھدافھاتحقیقفيوالتفانيالمدرسةإلىواالنتماءوالتجدید

علميبشكلالمدرسیةالحیاةتحسینعلىالعملتستدعيالحاجةفإنالواقع،ھذاوإزاء

مدروس، قائم على البحث واالستقصاء.

الدراسةأسئلة)3(
منالخلیلمحافظةفيالحكومیةالمدارسفيالمفتوحالمدرسيالمناخواقعمااألول:السؤال

وجھة نظر المعلمین؟

فيالمفتوحالمدرسيالمناخلواقعالدراسةعینةأفرادتقدیراتتختلفھلالثاني:السؤال

االجتماعي،النوعالدراسة:متغیراتباختالفالخلیلمحافظةفيالحكومیةالمدارس

التخصص، المؤھل العلمي، ؟

الدراسة:فرضیات)4(

انبثقت الفرضیات الصفریة اآلتیة عن سؤال الدراسة الثاني :

≥α(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالاألولى:الفرضیة بین)0.05

محافظةفيالحكومیةالمدارسفيالمفتوحالمدرسيالمناخلواقعالدراسةعینةأفرادتقدیرات

الخلیل تعزى لمتغیر النوع االجتماعي.

≥α(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالالثانیة:الفرضیة بین)0.05

محافظةفيالحكومیةالمدارسفيالمفتوحالمدرسيالمناخلواقعالدراسةعینةأفرادتقدیرات

الخلیل تعزى لمتغیر التخصص.
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≥α(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالالثالثة:الفرضیة بین)0.05

محافظةفيالحكومیةالمدارسفيالمفتوحالمدرسيالمناخلواقعالدراسةعینةأفرادتقدیرات

الخلیل تعزى لمتغیر المؤھل العلمي.

النظرياإلطار)5(

المدرسي:المناخ)1_5(

یسودھامنھافالبعضالمدارس،فيالسائدةلألجواءاختالفایشھدالتربویةالمؤسساتیزورمن

إلىویدفعبالذاتوالثقةاإلبداععلىویشجعوالمسؤولیةالمبادرةبروحیتصفإیجابیاًمناخاً

وقمعوالقسوةبالصراعاتالمليءالجویسودھااآلخروبعضھاالمھام،تنظیممعاإلنجاز

فيبآرائھمیؤخذوالوالتعلیماتاألوامرعلیھموتملىحریاتھممنویحدوالمعلمینالتالمیذ

العملیةأطراففیھیعیشالذيالمدرسيالمناختمثلمجتمعةالعواملھذهوكلالقرارات،

كانالتعلمیةالتعلیمیةالعملیةتطویرفياألھمیةبالغالمدرسيالمناخوألنكاملة.التعلیمیة

لزاماً على الجمیع السعي وراء بیئة مدرسیة صحیة للتعلم.

شخصیةتشكیلفيتساعدالتياالجتماعي،التفاعلبیئاتأھممنتعدالمدرسةأنوحیث

فيالسائدفالجووالمبادئ.األفكاروتنميالسلوكیة،أنماطھموتعززمستقبلھموتحدیدالمتعلمین

المدرسة یلعب دورا مھما لما لھ من أھمیة في إیجاد بیئة تعلیمیة صحیة للمتعلم.

المدرسي:المناخالتنظیمي،المناخالمناخ،مفھوم)1_1_5(

المجموعةأوالفردتنتابوالمشاعرواألحاسیساالتجاھاتمنمجموعة"اصطالحاً:المناخ

منمعیننشاطعلىیطلققدوالمناخفیھ،وتأثرھمماجوفيوجودھمنتیجةالناسمن

).30ص،1994(الحنفي،الناس"منجماعةنشاطات

السماتمن"مجموعةبأنھ)164ص،2002(حمودیعرفھالتنظیمي:المناختعریف

والجماعاتلألفرادالسلوكیةاألطرفيتؤثروالتيما،منظمةبیئةبھاتتسمالتيوالخصائص

علىیعكسھأووالتحفیز،الرضاسبلتحقیقتأثیرھابمقتضىیتحددوالتيسواء،حدعلى

"مجموعةبأنھ)723ص2008(والشنطيالفراویعرفھ.أھدافھاتحقیقفيالمنظمةإمكانیة

سواءمعینةسلوكیةأنماطلتبنيالعاملینوتدفعالمنظمةداخلالعملبیئةتمیزالتيالخصائص
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التعرفیمكنالخصائصوھذهالمختلفةالمستویاتبینأوللعاملیناإلداريالمستوىنفسفي

ومساراتھمواتجاھاتھممواقفھممنھالیستخلصواالمنظمةفيواضحةتصوراتخاللمنعلیھا

التي تحدد سلوكھم وتؤثر على أدائھم.

إلىراجعوھذاالباحثین،بینالمدرسيالمناختعاریفتعددتفقدالمدرسي:المناخأما

اختالف وجھة نظرھم والزاویة التي تناولھا كل باحث:

یتأثروھوالمدرسة،فيالعمللبیئةالعاملینإدراك"بأنھ)236ص،2001(حجيفعرفھ

عنیعبر"بأنھ)65ص،2001(الصافيیرىبینما".اإلداریةوالقیادةالرسميبالتنظیم

داخلھممنبینوتفاعالتعالقاتمنالمدرسة،فيالسائدوالنفسياالجتماعيالمناخ

یوجھھاالتيوالصداقةاالھتماممدىوتقیسبالطالب،المدرسعالقةفيتتمثلالمدرسة،

بیناالجتماعیةالعالقاتوكذلكالمدرسي،المجتمعفيبرفاقھالطالبوعالقةللطالب،المدرس

إدارة المدرسة والمعلمین والطالب.

والتيوالمعنویةالمادیةالمدرسیة"البیئةبأنھ:)5ص،2007(والعاجزالحجارعرفھبینما

واإلدارةالصفیة،واإلدارةوالمعلمین،والطلبةوزمالئھم،الطلبةبینالعالقاتتتضمن

المنظومةمخرجاتونوعكمفيتؤثرحیثالمدرسیة،والمرافقواألبنیةوالموارد،المدرسیة،

المدرسیة ".

المدرسي:المناخ)عناصر2_5(

العناصرمنمجموعةمنیتكونبأنھالمدرسيللمناخالسابقةالتعریفاتخاللمنیتضح

إیجازھایمكنوالتيالتربویة،للمؤسسةداخلیةبیئةإیجادفيوتسھمتعملوالتيالمتداخلة،

):2016(بلقاسميأوردتھاكماعناصربسبع

الھیكل التنظیمي.1

فيالسائدةللعالقاتالداخليالتركیبیحددالذيالشكلأوالداخلي،البناءعنعبارة"وھو

بمختلفتضطلعالتيوالفرعیةالرئیسیةالوحداتأوالتقسیمات،یوضحمنوھوالمؤسسة،

)169ص2002(حمود،المؤسسة".أھدافتتحققخاللھامنالتيواألنشطةاألعمال
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التنظیميالھیكلطبیعةألنالمؤسسة،فيالمتبعالسلطةونمطالمؤسسةحجمیشملھناوھو

المرنالتنظیميفالھیكلواإلبداع،المشاركةعلىالعاملینقدرةفيتؤثرإلیھالعاملینونظرة

األمنمنجوإشاعةعلىویعملوالطارئة،المستجدةالتغیراتمعالتأقلمفرصللعاملینیتیح

مكوناتفیھوتنتشرواألقسامالدوائریجسدالذيالوعاءیعتبرحیثالمؤسسة،داخلواالستقرار

).2016(بلقاسمي،اإلداریة.ارتباطاتھافیھوتتحددالمدرسة

التنظیميومناخھاللمؤسسةالتنظیميالھیكلبینتربطالتيالعالقةأھمیةلنایتضحھناومن

المؤسسةألفرادیسمحإیجابيتنظیميمناخإلىأدىكلماسلیماً،الھیكلكانفكلمافیھا،السائد

باالنسجام والتفاعل في المؤسسة مھما تعرضت المؤسسة لظروف وعوامل متغیرة.

نمط القیادة.2

وھيوإخالص.حماسةبكللھم،المحددةالمھامإلنجازالمرؤوسین،فيالتأثیرفنھيالقیادة"

مماالواحدواالتجاهالھابط،واالتصالالسلطةبمركزیةتتمیزالتياألوتقراطیةمنھاأنواععلى

الالمركزیةعلىالقائمةالدیمقراطیةومنھاواإلبداع،والمشاركةواألفكاراآلراءتبادلمنیحد

الخالقةاألفكاروتقدیمالتفاعلیشجعمماوالثواباالتجاھین،ذيواالتصالالسلطةوتفویض

).308ص2005"(العمیان،واإلبداع

العاملونیعملالذيالمدرسيالمناخعلىكبیراتأثیرامؤسسةكلفيالسائدالقیادةنمطویؤثر

نقطتین:الىالخصوصبھذا)2001(الطویلویشیرحیث،ظاللھفي

القرار،صنعفيوالمشاركةالتشاورعلىمبنیةوسیاستھااإلدارةممارسةتكونحینما●

والصراحةالمتبادلةبالثقةالشعورفإنالمؤسسة،فيالعاملینوتقدیراحتراموعلى

وتحمل المسؤولیة في إنجاز العمل یكون عالیاً بین األفراد.

العاملینونحوالمؤسسة،نحوإیجابیةاتجاھاتتطویرفياإلیجابيالمناخیسھمكما●

فیھا.

المشاركة في اتخاذ القرار:.3

التيالرئیسیةالعناصرمنالقراراتخاذفيالمشاركةأن)2012(ومصطفىالمنعمعبدترى

بالمسؤولیةالمدرسيالمجتمعأفرادجمیعتشعرألنھاسلیم،مؤسسيمناخإیجادفيتسھم
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عبرتأتياإلبداعیةاألفكارأنتدركالتيھيالناجحةواإلدارةالبیئة،تلكإنجاحفيالمشتركة

فيالقرارصنعلجانخاللمنالمشاركةوتتماآلخرین،علىوعرضھااألفكارطرح

المدرسة، یشترك فیھا أعضاء اإلدارة المدرسیة والمعلمون وأولیاء األمور والمجتمع المحلي.

نمط االتصاالت.4

البیاناتتدفقإلىتھدفالتيالعملیةتلك"بأنھ:االتصال)205ص،2008(عزبیعرف

وصاعدةھابطةمناالتجاھاتمختلففيالمختلفةالوحداتبینحقائقصورةفيوالمعلومات

التنظیميالھیكلداخلأدناھاإلىالمستویاتأعلىمنالمتعددةالعملمراكزعبروعرضیة،

للمؤسسة التعلیمیة، وكذا بینھا وبین المجتمع الخارجي وبالعكس".

االتصالوفعالیةخصائصھ،وتحددالمدرسيالتنظیميالمناختكوینفياالتصاالتوتسھم

وعدماالتصاالتفيالبطءأماالتظیمي،للمناخأضیفتإیجابیةخاصیةھناكأنببساطةتعني

مھماًمؤشراًالفعالةاالتصاالتوجودیعدلذاالتنظیمي،المناخفيخلالًھناكأنتعنيفعالیتھا

).2005،المجیدوعبد(فلیھجیدمدرسيمناخوجودعلى

طبیعة العمل.5

إلىیؤديالحیثیومھنھایةفيبقیمتھفیھالعاملیحسالذيالعملذلكالعمل:بطبیعةیقصد

بیئةتؤثرحیثاألداء.فيللتحسینحافزاًیرىالوبالتاليدوره،بأھمیةبإحساسھالعاملفقدان

بھ،للقیاممناسبةبیئةإلىیحتاجعملفكلنفسیتھم،وعلىالعاملینإنتاجیةعلىوطبیعتھاالعمل

بالعملوعالقتھمالبعضببعضھمالعاملینعالقةعلىتأثیراًوجوھاالعمللبیئةأنكما،

والنفسیةاالجتماعیةالمستویاتفيمتقدمةمراحلإلىالتأثیراتھذهوتتعدىعنھم،وبالمسؤول

منوالتعاونالتكاتفإلىالعاملیندفععلىتعملأنالممكنمنفھيالمتقدمة،مراحلھامن

العملطبیعةتناسبلمإذافیماسيءتأثیرھایكونأنالممكنمنأنھاأوالمؤسسةمصلحةأجل

الوقتوتقللإنتاجیتھمنتزیدلھمناسبةبیئةفتوفیرفیھا،وقتھمیقضونالذینالعاملینوتناسب

).121ص1994عملھ.(القریوتي،فيالمھدور

تكنولوجیا العمل.6
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كانھائلة،معلوماتیةوثورةمتقدمةوتكنولوجیاعالیةتقنیةمننعیش،التيالظروفظلفي

للقیامالتطور،معتتطورأنالبدبلیجري،مماالمتفرجموقفتقفأالالمدرسیةلإلدارةالبد

التيالتكنولوجیابمستجداتدرایةعلىتكونأنیعنيوھذاوجھ،أكملعلىمھمتھاأداءعلى

المنعم(عبدالزمة.حاسوبیةبرامجأوحدیثةتواصلوسائلأوأجھزةمنمھامھا،ألداءتلزمھا

).2012ومصطفى،

فيستساھمفإنھاصحیحبشكلالتكنولوجیااعتمادتمماإذاأنھ)2002(حمودیرىحیث

تحقیق ما یأتي:

توزیع المھام والواجبات والعمل بشكل سلیم بین األفراد والجماعات.●

بماوالصوت،والحرارةالضوءحیثمنللعملالمادیةالظروفتحسینعلىتعمل●

یتالئم مع تحقیق أعلى كفاءة ممكنة في األداء.

الھدروتقلیصالسرعة،حیثمنالمنظمةفياألفرادأداءكفاءةرفععلىتعمل●

وضیاع الجھود البشریة والمالیة والمعلوماتیة.

وتطلقاألداء،فيوالروتینالرتابةروحقتلعلىالقادرةالمناخیةاألجواءتحقیق●

لإلنجازالمالئمالمناخوتحقیقالعملحقلفيوالجماعاتلألفرادالذاتیةاإلبداعات

الفعال.

وھذا كلھ یرتبط ارتباطاً وثیقاً في تشكیل البیئة المدرسیة ومناخھا المدرسي.

البیئة الخارجیة.7

حلفيوالمساھمةأبنائھلخدمةالمجتمعأوجدھااجتماعیةمؤسسةعنعبارةفالمدرسة

معتتفاعلأنلھابدالذلكتحقیقمننتمكنولكيأھدافھ،وتحقیقتطورهوقیادةمشكالتھ،

فيللمشاركةوتدعوھمالطلبةأمورأولیاءمعصالتھاتوثقوأنبھ،وتتأثرفیھفتؤثرالمجتمع،

بلأربعةجدرانبینوظیفتھاتؤديأنتستطیعالفھيمرافقھا،واستخداموأنشطتھابرامجھا

استجابةأكثركانتفكلماتحیطھا،التيالبیئةوبینبینھاقويارتباطھناكیكونأنیجب

).2001(عطوي،أثراًوأعمقفاعلیةأكثركانتكلماومجتمعھا،بیئتھالحاجات
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عنتمیزھاخصائصالمدرسیةالمؤسسةلدىیتكونالعناصرھذهبتفاعلأّنھالقولوخالصة

نحوواتجاھاتھمقیمھمفيتؤثرداخلھا،تفاعلھمخاللمنالعاملونیدركھاالمؤسسات،باقي

تحقیقعنمسؤولینبأنھمویشعرواأھدافھایتشاركواأنفإماسلوكھم،توجھوبالتاليالمدرسة،

فھذهالجاد.للعملوالدافعیةالمعنویة،الروحلدیھموتنخفضینعزلواأنوإمااألھداف،ھذه

نجاحفيفتعالًدوراًیؤديوالذيالمدرسة،داخلالمدرسيالمناخجودةبمدىتتحكمالعناصر

المدرسة أو إخفاقھا.

المدرسيالمناخعوامل)3_5(

ستحققالمدرسیةالبیئةفيتوفرتإذاالتيالعواملمنمجموعةإلىتحتاجتربویةمؤسسةكل

بنوترىلھاتسعىالتيالتربویةأھدافھاتحقیقإلىبالمدرسةسیؤديوالذيالمالئم،المناخ

في:تتمثلالعواملھذهأن)212ص،2001(الدن

ومقترحاتھومبادارتھرأیھبأنمدرستھداخلالفردیشعرأنبھویقصداالحترام:●

بلبالقمعالفردفیھیشعرالالسلیمالمدرسيفالمناخواالھتمام،والعنایةبالتقدیرتحظى

یشعر فیھ بالتقدیر.

التعلیمیةبالمؤسسةالعاملینمشاعرارتباطنلمسعندماالتماسكیتضحوھناالتماسك:●

للمحافظةفیھاوالفریقالجماعةبروحالعملنرىحیثلھا،وانتمائھموالئھمومدى

علیھا.

جدید،كلعلىواالطالعللروتینالمدرسيالمناخمقاومةمدىبھویقصدالتجدید:●

وتعدیلالجدیدةالعلمیةالتطوراتمواكبةخاللمنللمؤسسةالسلیمالنمووتحقیق

النموتحققأنشأنھامنالتيالمبادراتودعمالمشاریعتنظیمعلىوالقدرةالخطط،

إشباععلىیعملالریادیةوالمشاریعالمبادراتودعمالتجدیدألنالتربویة،للمؤسسة

حاجات العاملین ویزید من طموحھم.

حیثالتربویة،العملیةعلىالقائمینخاللمنالفرصھذهتتحقالمشاركة:فرص●

فيالتحصیلضعاففیھمبماالطالبلجمیعوالمشاركةالفرصإتاحةعلىیعملون

المشاركةفرصمنالطالبفحرماناالقتراحات،وإبداءوالمشاركةالقرارصنع
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تطویرفيتساعدالتياألفكارھذهمناالستفادةمنالتعلیمیةالمؤسسةیحرمسوف

المؤسسة التربویة.

بطریقةمعھیتعاملونالمؤسسةداخلاألفرادبأنالطالبیشعرعندماتتمثلالثقة:●

فیتولدالمدرسیةالبیئةداخلباألمانالطالبُیشعرجوفیسودالخداع،منتخلوصادقة

لدیھ شعور باألمان واالنتماء للمدرسة وعدم الرغبة بالغیاب عنھا.

المدرسيالمناخأنماط)4_5(

منالمدرسیة،البیئةفيالفروقیستشعرأنیستطیعأخرىإلىمدرسةمنالفردانتقالعند

أووالفوضىوالحماسة،المعنویةوالروحوالطالب،والمعلمیناإلدارةبینالعالقاتحیث

شخصیةیمثلوالذيالمدرسي،المناخوطبیعةنوعیةعلىیدللذلككلالمشترك،التعاون

تسودما،مدرسةفيالفوضىوتعمالمعلمینوصیاحالطلبةضجیجیعلوحینففيالمدرسة،

أخرىمدرسةفيوالتعلیماتبالقوانینالطلبةالتزامونلحظالمدرسینبینوالتعاوناأللفة

).2001والمعضادي،(صادق

إلىالمدرسيالمناختصنیفیتمالمدرسة،أوللمؤسسةالخصائصھذهخاللومنوعلیھ،

أنماط، ومن أھم ھذه التصنیفات، ما عرف بالمناخ المفتوح والمناخ المغلق

closed(المغلق:المناخأوال climat(

ولتحقیقاألدنى،الحدإلىإنجازھمیصللذاجیداً،یعملونالالمعلمینبأنالمناخھذایتمیز

ثمومناالجتماعات،بعضویحضرونالروتینیة،التقاریریملئوناإلنجازمشاعربعض

االجتماعیة،للحاجاتوإشباعھمأعمالھمإلنجازبالنسبةالوظیفيالرضامنبقلیلیشعرون

وإدارةتوجیھفيبالشكلیةالمدیرسلوكویتسمكبیر،حدإلىمنخفضةالمعنویةوروحھم

اإلجراءاتوھذهالعمل،تنظمولوائحوقوانینقواعدوضععلىویحرصالمدرسیة،األنشطة

ماألنالحسنةوالقدوةالجیدالمثالیعطيالفھوذلكإلىوباإلضافةمؤقتة،والقواعدوالقوانین

المدرسة.(جوھرأنشطةتوجیھفيتأثیرذيغیریجعلھممایقولھعماتمامامختلفیفعلھ

).2004وعلي،
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غالباًفھوللمعلمین،قلقمصدریعدالمناخمنالنوعھذافيالمدیرسلوكأنإلىباإلضافة

ومسیطرللمعلمین،االجتماعیةبالحاجاتیھتمالأنھكماباقتراحاتھم،یرحبالولكنلھمیسمع

أواآلخرینلحقوقمراٍعغیرفإنھعامةوبصفةالتفاصیل،بأدقالمعلمینأنشطةلجمیع

القیادة.مھامتتطلبھمالیفعلواالمطلوبةوالحریةالفرصةیعطیھمالأنھعلىفضالًمشاعرھم،

)Douglas,2010.(

بأنھ:التعلیمیةالبیئةعلىالمغلقللمناخالسلبيالتأثیر)2001(الصافيوبین

یؤثر سلباً على دافعیة اإلنجاز ومستوى الطموح.●

عدم احتوائھ على خبرات محببة إلى نفسیة التالمیذ.●

للعملیةالمالئمالجوتوفیرإلىیسعىوالوجھ،أكملعلىبدورهیقومالالمعلم●

التعلیمیة.

ینعدم بھ جو الترابط والتعاون والمشاركة الوجدانیة.●

عدم إتاحة الفرص للطلبة إلبداء آرائھم والمشاركة بصنع القرار.●

The(المفتوح:المناخثانیا Open climat:(

إلىباإلضافةاالنتماء،منعالیةبدرجةالمعلمونفیھایتمتعالتيالحالةالمفتوحالمناخیصور

أوباألعمالیكلفونالأنھمجانبإلىوتذمر،تشاحندونالبعضبعضھممعجیداًالعمل

یحصلونكمابعضھم،معالحمیمةبالعالقاتالمعلمونیتمتععامةوبصفةالروتینیة،التقاریر

بالعمل.ویستمرونتقابلھم،التيالصعوباتعلىیتغلبونأنھمفضالًعاٍل،وظیفيرضاعلى

وفيمدرسة،كمدیریؤدیھأنینبغيالذيوالدورشخصیتھ؛بینمناسباًتوافقاًالمدیرویظھر

المرونةیمتلكأنھعنفضالًبھ،یحتذىنموذجاًالجادوعملھسلوكھنرىأنیمكنالصددھذا

وتوجیھالمعلمین،بمساعدةعالیاًاھتماماًویظھرللنشاط،إرشادهأوسیطرتھفيسواءالشخصیة

منتنبعالقیادةأعمالیجعلأنعلىالقدرةولدیھواالجتماعیة،النفسیةحاجاتھموإشباعسلوكھم

الوضوح.بمنتھىجماعتھویقودالموقفعلىكاملةسیطرةمسیطرفھوثمومنالمعلمین

)2004وعلي،(جوھر
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كونھ:المفتوحالمدرسيالمناخمیزاتإلى)2001(الطویلأشاروقد

یوفر الظروف المناسبة للعمل من الناحیتین المادیة والفكریة.-1

یسوده جو من العالقات اإلنسانیة المناسبة.-2

یوفر الحوافز المناسبة لألفراد.-3

یسھل االتصاالت الفعالة، لتدفق البیانات والمعلومات الالزمة.-4

یشرك األفراد كل في مجالھ لتخطیط ورسم وتنظیم العمل.-5

یتم فیھ التدریب العملي والنمو المھني المستمر للعاملین.-6

والتضارباألدواربینالتداخلیزیلمماالتنظیمیةالعالقاتخاللھمنتتحدد-7

واالزدواج في األداء.

Goughوأشار عنالمفتوحالمدرسيالمناختمیزالتيوالسماتالخصائصإلى)2008)

غیره بكونھ:

ترتفع فیھ درجات االنتماء والقدوة في العمل والنزعة اإلنسانیة.●

یتم التركیز فیھ على اإلنتاج وتنخفض فیھ الشكلیة في العمل.●

ترتفع فیھ الروح المعنویة لدى المعلمین ویعملون معاً دون شكوى.●

تسود بین اإلدارة والطلبة التعاون واالحترام والعالقات القویة.●

خالفاًالوظیفیةبواجباتھمالتزامھمیزیدمماالعاملینحاجاتإشباععلىاإلدارةتعمل●

لما ھو علیھ الحال في المناخ المغلق.

السابقةالدراسات)6(
التفكیرنمطتكوینعلىالمدرسيالمناخأثرموضوع)2020(العتیبيدراسةتناولت

/ھـ1439الدراسيالعامخاللعفیفبمحافظةالثانویةالمرحلةطالبلدىالسلبي)(اإلیجابي-

المسحمنھجالباحثواستخدموطالبة،طالبا792ًالدراسةمجتمعحجمبلغحیثھـ،1440

مقیاسالباحثواعتمدالمدرسي،المناخمقیاساألول:مقیاسینخاللمنالشامل،

إعدادمنوالسلبياإلیجابيالتفكیرمقیاسوالثانيالسعودیةللبیئةلمناسبتھ)2001(الصافي،

المناخھوالدراسةمجتمعأفرادلدىالسائدالمدرسيالمناخأنالدراسةنتائجأظھرتالباحث.
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للمناخ%)29(بلغتنسبةمقابل%)،71(لذلكالنسبةبلغتحیثالمفتوح؛المدرسي

المدرسي المغلق.

ومستوىالمدرسيالمناخمستوىبینالعالقةالىالتعرفإلى)2019(الربیعيدراسةوسعت

بأمانةاألولىوالسبعینالثورةمنطقتيبمدارسالثانویةالمرحلةطلبةلدىالدراسيالتوافق

الدراسةعینةوتكونتاالرتباطي،الوصفيالمنھجعلىالدراسةواعتمدتصنعاء،العاصمة

المدرسيالمناخمقیاساستخداموتمالعنقودیة،بالطریقةاختیارھمتموطالبة،طالباً)600(من

المدرسيالمناخمستوىأنإلىالدراسةوتوصلتالدراسي.التوافقومقیاساألربعةبأبعاده

األولىوالسبعینالثورةمنطقتيبمدارسالثانویةالمرحلةطلبةلدىالدراسيالتوافقومستوى

ذاتإیجابیةارتباطیةعالقةوجودالىالنتائجاشارتكمامتوسطاً،صنعاءالعاصمةبأمانة

ذاتفروقووجودالدراسي،التوافقومستوىالمدرسيالمناخمستوىبینإحصائیةداللة

وعدمالمدرسة،نوعومتغیرالنوعلمتغیروفقاًالمدرسيالمناخمستوىفيإحصائیةداللة

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى المناخ المدرسي وفقاً لمتغیر التخصص.

اإلنجازودافعیةالمدرسيالمناخبینالعالقةعنللكشف)2018(وبكرالطلحيدراسةوسعت

منالدراسةعینةتكونتحیثبعضیرة،التعلیملمكتبالتابعةالمدارسفيالمعلمینلدى

استخدمكماالوصفي.المنھجتطبیقتموقدالعشوائیة،العینةبطریقةاختیارھمتممعلماً)134(

إلىالنتائجوتوصلتمحاور.ثمانیةعلىموزعةالمدرسيالمناخلقیاساالستبانةأداةالباحثان

إحصائیاًدالةموجبةارتباطیةعالقاتووجوداإلیجابي،المدرسيللمناخمرتفعمستوىوجود

درجاتھموبینالفرعیةومحاورھاالمدرسيالمناخاستبانةعلىالبحثعینةأفراددرجاتبین

على استبانة دافعیة اإلنجاز ومحاورھا الفرعیة.

&Shouppe(دراسةسعتكما Pate, القیادةألسلوبالمعلمینتصوراتلمعرفة)2010

تموقدللطالب،األكادیميواألداءالمدرسيالمناخبینوالعالقةالمدرسي،والمناخالرئیس

فيالعامةالمتوسطةالمرحلةمنمدارسعشرةمنومعلمةمعلماً)223(بلغتعینةاختیار

منالتحققتموقدالقیادي،والنمطالمدرسيالمناخعنتصوراتھمبشأنجورجیامنطقة

لدیموغرافیةوفقاًالمناخعلىتؤثرالتيوالعواملالمدرسيالمناختصوراتفياالختالفات
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المدرسيالمناخبینإحصائیةداللةذاتعالقةتوجدالأنھإلىالدراسةوتوصلتالمعلمین،

تصوراتفيإحصائیةداللةذاتفروقوجودمنالتحققتمكماللطالب،الدراسيوالتحصیل

داللةذاتفروقوجودوعدموالعرق،الخبرةسنواتإلىتعزىالمدرسيالمناخنحوالمعلمین

إحصائیة في تصوراتھم نحو المناخ المدرسي تعزى لمتغیر النوع.

,Gu-Kai(دراسةوسعت المدارسفيالتنظیميالمناخبینالعالقةاستكشافإلى)2006

المناخلتحسیناستراتیجیاتواقتراحالمدرسة،وفعالیةالقرارصنعفيالمعلمومشاركة

الوصفيالمنھجالدراسةواستخدمتالقرار،صنعفيالمعلمومشاركةالمدارسفيالتنظیمي

وأوضحتكاوھسیونغ،مقاطعةفيمعلماً)646(بلغتعینةعلىاالستبانةتطبیقخاللمن

بالمناخوُصّنفمتوسط،مستوىذوھوالمقاطعةھذهفيالمدرسيالمناخأنالدراسةنتائج

انفتاحاًأكثرجاءالبكالوریوسدرجةمعلمينظروجھةمنالمدرسيالمناخأنكماالمفتوح،

تعزىإحصائیةداللةذاتفروقتوجدوأنھالماجستیر،درجةمعلميعندكانتالتيتلكمن

المدرسیة،وفعالیةالمشاركةونوعالمناخ،ونوعالعلمي،والمؤھلالخدمة،سنواتلمتغیرات:

فعالیةمعإیجابیةعالقةلھالقرارصنعفيالمعلمومشاركةالتنظیميالمدرسيالمناخأنكما

المدرسة.

,Haykins(دراسةوھدفت المدارسلمدیريالقیاديالسلوكتصوراتتفّحصإلى)2002

الذاتیةالتصوراتومقارنةقیاستمحیثالدولیة.المدارسبیئاتفيالمدرسیةالمناخاتعلى

المدرسي،المناخانفتاحمستوىعلىتدلالتيالسلوكیاتوتصوراتوالمدیرینللمعلمین

وثالثةوالمتقید،والموجھ،الداعم،وھي:المنفتحالمدیرلسلوكمؤشراتثالثةفيوالبحث

صیاغةوبعدالمتحرر،والسلوكوااللتزام،التآلف،وھي:للمعلمیناالنفتاحيللسلوكمؤشرات

انفتاحیةإجماليومؤشرللمعلمانفتاحيومؤشرللمدیرانفتاحيمؤشرضمنالنقاطمجموع

بالبریدأرسلتمسحیةأداةإجاباتعلىالحصولخاللمنالبیاناتجمعتمالمدرسیة.

النتائجوأظھرتمعلماً.)133(ومدیرین)9(المسحعلىأجابواالذینعددوكانااللكتروني،

كلماوأنھالمدارس،فيالمفتوحالمناخعلىمھمبشكلتأثیرلھاللمدیرالقیاديالسلوكأنماطأّن

أماانفتاحاً،أكثرالمدرسةكانتكبیرةبدرجةوداعماًقلیلةبدرجةتوجیھیاًالمدیرسلوككان

فإنالمعیارياالنفتاحیةمؤشرعلىالمعدلفوقالمدیرأحرزھاالتيالنقاطكانتالتيالمدارس
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المعدلدوننقاطاًالمدیرونفیھاأحرزالتيالمدارسوفيانفتاحیاً.مناخاًتصورواالمعلمین

فإن المعلمین تصوروا المناخ نفسھ للمدرسة.

واإلجراءاتالطریقة)7(

الدراسة:منھج)1_7(

استخدم الباحثون المنھج الوصفي االرتباطي التحلیلي؛ وذلك لمالءمتھ لطبیعة ھذه الدراسة.

وعینتھا:الدراسةمجتمع)2_7(

محافظةفيوالتعلیمالتربیةلمكاتبالتابعینوالمعلماتالمعلمینجمیعمنالدراسةمجتمعتكّون

للعاموالتعلیمالتربیةوزارةإحصائیاتحسبومعلمةمعلماً)9215(عددھموالبالغالخلیل

)1(رقمجدولفيالموضحم.2021-2020الدراسي

والمدیریةاالجتماعيالنوعلمتغیريتبعاًالدراسةمجتمعأفرادتوزیع)1(جدول

المجموعأنثىذكرالمدیریة

82510321857الخلیلشمال

102217542776الخلیل

128819263214الخلیلجنوب

5957731368یطا

373054859215المجموع

منومعلمةمعلماً)878(علىاشتملتحیثالطبقیةالعشوائیةبالطریقةالدراسةعینةاختیارتم

أفرادتوزیعیبین)2(رقموالجدولالدراسة،مجتمعمن%)9.5(نسبتھماأيالدراسةمجتمع

العینة حسب متغیرات الدراسة:

الدراسةمتغیراتحسبالعینةأفرادتوزیع):2(رقمجدول

النسبة المئویةالعددالبدائلالمتغیراتالرقم

1.
%32436.9ذكرالنوع االجتماعي

%55463.1أنثى

المؤھل العلمي.2
%748.4دبلوم
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%71481.3بكالوریوس

%9010.3ماجستیر فأعلى

3.

التخصص

%61469.9علوم إنسانیة

264علوم طبیعیة

30.1%

الدراسةأداة)3_7(

لتحقیق أھداف الدراسة تم استخدام االستبانة كأداة لھذه الدراسة، لمالءمتھا لطبیعة الدراسة .

األداة:صدق)1_3_7(

تم التأكد من صدق أداة الدراسة، وھي االستبانة، بطریقتین:

الخبرةذويمنالمحكمینمنمجموعةعلىاالستبانةعرضتم:المحكمینصدقأوال:

مابإجراءوقامتالمحكمینآلراءالباحثةاستجابتوقد,محكماً)25(وعددھمواالختصاص

یلزم من تعدیالت في ضوء المقترحات المقدمة.

الداخلي لالستبانة، وذلك من خالل حساب:قام الباحثون بحساب االتساقثانیا: االتساق الداخلي

معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلیة للمجال نفسھ،

وجاءت قیم مصفوفة ارتباط فقرات المجال مع الدرجة الكلیة للمجال دالة إحصائیاً، مما یشیر

إلى قوة االتساق الداخلي لفقرات األداة، وھذا بالتالي یعبر عن صدق فقرات األداة في قیاس ما

صیغت من أجل قیاسھ.

األداة:ثبات)2_3_7(

أداةلمجاالتألفاكرونباخالثباتمعادلةباستخدامالدراسة،استبانةثباتمنالباحثونتحقق

)0.969(المفتوحالمدرسيللمناخالدراسةأداةثباتقیمةوبلغتالكلیة،والدرجةالدراسة
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أھدافلتحقیقالعتمادھاوقابلةالثبات،منعالیةبدرجةتتمتعالدراسةأداةأنیظھروبذلك

الدراسة .

ومناقشتھاالنتائجوتحلیلعرض)8(

األول:الدراسةسؤال)نتائج1_8(

نظروجھةمنالخلیلمحافظةفيالحكومیةالمدارسفيالمفتوحالمدرسيالمناخواقعما

المعلمین؟

واالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتبحسابالباحثونقاماألول،الدراسةسؤالعنلإلجابة

ھذافقراتخاللمنالمفتوح،المدرسيالمناخلواقعالدراسةعینةأفرادلتقدیراتالمعیاریة

المحور.ھذالمجاالتالمتوسطاتقیم)3(الجدولویعرضومجاالتھ،المحور

المدارسفيالمفتوحالمدرسيالمناخلمجاالتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات):3(جدول
الحكومیة في محافظة الخلیل مرتبة تنازلیاً

المتوسطالمفنوحالمدرسيالمناخالمحور:الرقم

الحسابي

االنحراف

المعیاري

الترتیبالدرجة

الثانيمرتفع3.860.62المدرسیةاإلدارةمجال1

األولمرتفع3.890.61اإلنسانیةالعالقاتمجال2

الثالثمرتفع3.770.63المدرسیةالبیئةمجال3

مرتفع3.840.56الكلیةالدرجة

فيالمفتوحالمدرسيالمناخلواقعالدراسةعینةأفرادتقدیراتأنالسابقالجدولمنیتبین

،مرتفعةبدرجةجاءتللمحور،الكلیةالدرجةعلىالخلیل،محافظةفيالحكومیةالمدارس

مجاالتلجمیعتقدیراتھمجاءتوكذلك)،0.56(معیاريوانحراف)3.84(حسابيبمتوسط

اإلدارةلمجالالحاسبيالمتوسطبلغفقدأیضاً،مرتفعةبدرجةالمفتوحالمدرسيالمناخ

األول،ترتیبھوكان)3.89(حسابيبمتوسطاإلنسانیةالعالقاتومجال)،3.86(المدرسیة

الثالث.ترتیبھوكان)3.77(حسابيبمتوسطالمدرسیةالبیئةومجال

مجتمععلىالنتائجولتعمیمالدراسة،عینةأفرادالستجاباتالحسابيالمتوسطبخصوصھذا

ویعنيالنقطي،بالتقدیریعرفبماالباحثةأخذتالمسحیة،الدراساتھدفھووھذاالدراسة،

100



وعلیھ،).2019والطیطي،سمرة(أبوالعینةإحصاءةمننأخذھابقیمةالمجتمعَمعلمةتقدیر

مجتمعلتقدیراتالحسابيالمتوسطإنالقولیمكنللمجتمع،ممثلةالعینةأناعتباروعلى

الحسابيالمتوسطھوالخلیلمحافظةمدارسفيالمفتوحالمدرسيالمناخلواقعالدراسة

).3.84(أيالعینة،منالمحسوب

أما تقدیرات عینة الدراسة لفقرات مجاالت المناخ المدرسي المفتوح، فجاءت كما یأتي:

المدرسیةاإلدارةأوالً:

اإلدارةمجاللفقراتالمئویةوالنسبالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتحسابتم

):4(الجدولفيموضحھوكماوذلكالمدرسیة،

تنازلیاًمرتبةالمدرسیةاإلدارةمجاللفقراتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات):4(جدول

رقم

الفقرة
الفقرة

المتوسط

الحسابي

االنحرا

ف

المعیار

ي

الترتي

ب
الدرجة

ُتطلع إدارة المدرسة المعلمین على التعلیمات والمستجدات7

التعلیمیة التعلمیة أوالً بأول.
مرتفعة4.170.761

تتابع إدارة المدرسة مدى التزام المعلمین بخططھم الموضوعة6

مسبقا.
مرتفعة4.060.752

مرتفعة3.920.823تعزز إدارة المدرسة قصص النجاح في المدرسة.13

مرتفعة3.910.784تدیر إدارة المدرسة االجتماعات الدوریة بشفافیة.4

تشجع إدارة المدرسة الحوار العلمي  بین المعلمین لتبادل9

الخبرات.
مرتفعة3.890.795

مرتفعة3.870.816تدعم إدارة المدرسة األفكار اإلبداعیة في المدرسة.12

توجھ إدارة المدرسة المعلمین إلى توظیف استراتیجیات11

التدریس المناسبة
مرتفعة3.850.777
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توفر إدارة المدرسة المناخات المناسبة إلنجاح عملیتي التعلیم10

والتعلم في كل الظروف وحاالت الطوارئ.
مرتفعة3.850.788

تعمل إدارة المدرسة على دعم ومساندة المعلمین وفق3

احتیاجاتھم المھنیة.
مرتفعة3.780.809

تراعي إدارة المدرسة العدالة في تطبیق األنظمة والقوانین على5

الجمیع.
مرتفعة3.770.8610

مرتفعة3.720.8011تلبي إدارة المدرسة احتیاجات المعلمین المھنیة.8

تضع إدارة المدرسة الخطة التطویریة للمدرسة بالتشاور مع1

المعلمین.
مرتفعة3.680.8612

توفر إدارة المدرسة مصادر التعلم ذات الجودة بمشاركة2

المعلمین.
متوسطة3.660.8113

مرتفعة3.860.62الدرجة الكلیة

(ضمنالمدرسیةاإلدارةمجاللواقعالدراسةعینةأفرادتقدیراتأنالسابقالجدولمنیتضح

وجاءت)،3.86(الحسابيالمتوسطبلغحیثمرتفعة،بدرجةجاءتالمفتوح)المناخمجاالت

متوسطة.بدرجةواحدةفقرةجاءتحینفيمرتفعة،بدرجةالمجالھذافقراتمنفقرة)12(

التعلمیةالتعلیمیةوالمستجداتالتعلیماتعلىالمعلمینالمدرسةإدارة(ُتطلعالفقرةوحصلت
إدارة(توفرالفقرةحصلتبینما)،4.17(ومقدارهحسابي،متوسطأعلىعلىبأول)أوالً

ومقدارهحسابي،متوسطأقلعلىالمعلمین)بمشاركةالجودةذاتالتعلممصادرالمدرسة

متوسطة.بدرجةوجاءت)،3.66(

ثانیاً: العالقات اإلنسانیة
العالقاتمجاللفقراتالمئویةوالنسبالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتحسابتم

):5(الجدولفيموضحھوكماوذلكاإلنسانیة،

تنازلیاًمرتبةاإلنسانیة،العالقاتمجاللفقراتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات):5(جدول

رقم

الفقرة
الفقرة

المتوسط

الحسابي

االنحرا

ف
الدرجةالترتیب
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المعیار

ي

تعزز اإلدارة  المدرسیة عالقات االحترام بین العاملین في14

.المدرسة
4.140.781

مرتفعة

تنمي إدارة المدرسة روح األلفة واالحترام بین العاملین15

وطلبة المدرسة.
4.030.802

مرتفعة

مرتفعة3.980.843تسود الروح المعنویة العالیة بین العاملین في المدرسة.16

تتم عملیة االتصال والتواصل بین العاملین من قبل المدیر23

بشكل ودي یخدم العملیة التعلیمیة .
3.920.774

مرتفعة

تقوم العالقة بین المدرسة وأولیاء األمور على التعاون21

واالحترام.
3.920.765

مرتفعة

تساھم إدارة المدرسة في تكوین اتجاھات إیجابیة نحو مھنة20

التعلیم.
3.860.756

مرتفعة

یتعاون المعلمون واإلدارة في وضع الحلول المناسبة19

للمشكالت الطارئة.
3.840.767

مرتفعة

یشارك المعلمون الطلبة في األنشطة الالصفیة لتعزیز مفھوم17

القدوة.
3.820.758

مرتفعة

تعتمد إدارة المدرسة أسلوب التشاور في حل المشكالت22

المدرسیة.
3.780.819

مرتفعة

تشارك المدرسة في المناسبات االجتماعیة التي تقام خارج24

أسوارھا.
3.780.8810

مرتفعة

یتعاون المعلمون والطلبة في تنفیذ األنشطة التطوعیة المثمرة18

.
3.740.7911

مرتفعة

مرتفعة3.890.613.89الدرجة الكلیة لمجال العالقات اإلنسانیة
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بدرجةجاءاإلنسانیةالعالقاتلمجالالدراسةعینةأفرادتقدیراتأنالسابقالجدولمنیتضح

فقراتجمیعوجاءت)،3.89(المجاللھذاالكلیةللدرجةالحسابيالمتوسطبلغحیثمرتفعة،

ھذا المجال اإلحدى عشرة بدرجة مرتفعة.

علىالمدرسة)فيالعاملینبیناالحترامعالقاتالمدرسیةاإلدارة(تعززالفقرةوحصلت

المعلمون(یتعاونالفقرةحصلتحینفي)،4.14(ومقدارهالحسابي،للمتوسطقیمةأعلى

).3.74(ومقدارهالحسابيللمتوسطقیمةأقلعلىالمثمرة)التطوعیةاألنشطةتنفیذفيوالطلبة

المدرسیةالبیئةثالثاً:

البیئةمجاللفقراتالمئویةوالنسبالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتحسابتم

):6(الجدولفيموضحھوكماوذلكالمدرسیة،

تنازلیاًمرتبةالمدرسیةالبیئةمجاللفقراتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات):6(جدول

رقم

الفقرة
الفقرة

المتوسط

الحسابي

االنحرا

ف

المعیار

ي

الدرجةالترتیب

تتبع المدرسة اإلجراءات الالزمة للتأكد من سالمة المیاه التي31

یشربھا الطلبة باستمرار.
مرتفعة4.030.781

تساعد بیئة المدرسة على تعزیز السلوك اإلیجابي لمجتمع27

المدرسة.
مرتفعة3.900.762

مرتفعة3.840.823تخلو المدرسة من مظاھر العنف المدرسي.26

تواكب اإلدارة المدرسیة التطور التكنولوجي والعلمي28

باستمرار.
مرتفعة3.830.774

مرتفعة3.830.825تشجع إدارة المدرسة إنتاج الوسائل التعلیمیة.35

تحرص إدارة المدرسة على توفیر كل ما یلزم البیئة الصفیة29

اآلمنة الجاذبة .
مرتفعة3.770.816

مرتفعة3.700.867تتسم البیئة المدرسیة بكونھا بیئة  آمنة جاذبة.25
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مرتفعة3.690.828یلتزم المقصف المدرسي بالمعاییر الصحیة اآلمنة.30

متوسطة3.660.869تحرص إدارة المدرسة على توفیر المالعب المناسبة للطلبة.33

متوسطة3.600.9110تحرص إدارة المدرسة على اقتناء األجھزة المخبریة الحدیثة.34

متوسطة3.580.9211تبرز حدیقة المدرسة المظھر الجمالي للمدرسة.32

مرتفعة3.770.63الدرجة الكلیة لمجال البیئة المدرسیة

بدرجةجاءالمدرسیةالبیئةلمجالالدراسةعینةأفرادتقدیریاتأنالسابقالجدولمنیتضح

ھذامنفقرات))9(وجاءت)،3.77(الكلیةللدرجةالحسابيالمتوسطبلغحیثمرتفعة،

(تتبعالفقرةوحصلتمتوسطة.بدرجةفقرات)3(جاءتحینفيمرتفعة،بدرجةالمجال

قیمةبأعلىباستمرار)الطلبةیشربھاالتيالمیاهسالمةمنللتأكدالالزمةاإلجراءاتالمدرسة

الجماليالمظھرالمدرسةحدیقة(تبرزالفقرةجاءتحینفي)،4.03(ومقدارهحسابيمتوسط

).3.58(ومقدارهحسابيمتوسطقیمةبأقلللمدرسة)

والمنظومةالتعلیمیةالعملیةعناصرمنعنصركلوإدراكمعرفةإلىذلكالباحثونیعزو

ذاتسلیمةتربویةبیئةتوفیرفيوألھمیتھالمفتوح،المدرسيالمناخلمفھومالمدرسیة

األھدافتحقیقفيیسھممماالمدرسة،ورسالةرؤیةتحقیقفيتسھمإیجابیةخصائص

التربویة المنشودة.

والقیادیةالتربویةالمجاالتفيوللمعلمینللمدیرینالمكثفالتدریبأنللباحثونیبیَّنكما

بشكلالمدرسةداخلواإلدارةالتعلمعملیةممارسةعلىوالمدیرینالمعلمینساعدتواإلداریة

جید وھذا بطبیعتھ انعكس على المناخ السائد في المدارس.

معمواكبةوالتربویةالتعلیمیةالعملیةفيالتكنولوجیادمجعملیةساعدتأخرىجھةمن

التطور العلمي المتسارع إلى إیجاد بیئة جاذبة انعكس أثرھا على المناخ المدرسي.

الثانيالدراسةسؤالنتائج)2_8(

المدارسفيالمفتوحالمدرسيالمناخلواقعالدراسةعینةأفرادتقدیراتتختلفھل

التخصص،االجتماعي،النوعالدراسة:متغیراتباختالفالخلیلمحافظةفيالحكومیة

المؤھل العلمي؟
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لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني تم اختبار الفرضیات الصفریة المنبثقة عنھ:

الفرضیة الصفریة األولى:

≥αالداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدال عینةأفرادتقدیراتبین))0.05

تعزىالخلیلمحافظةفيالحكومیةالمدارسفيالمفتوحالمدرسيالمناخلواقعالدراسة

لمتغیر النوع االجتماعي.

أفرادتقدیراتبینللفروق(ت)اختباراستخدامتماألولىالصفریةالفرضیةصحةمنللتحقق

االجتماعي،النوعلمتغیرتبعاًالخلیلمحافظةفيالمفتوحالمدرسيالمناخلواقعالدراسةعینة

).7(رقمجدولفيموضحةھيكما

فيالمفتوحالمدرسيالمناخلواقعالدراسةعینةأفرادتقدیراتبینللفروق(ت)اختبارنتائج):7(جدول

المدارس الحكومیة تعزى لمتغیر النوع االجتماعي

المقیاس
الجن

س
العدد

المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري

درجات

الحریة

قیمة ت

المحسوبة

الدالة

اإلحصائ

یة

النتیجة

اإلدارة المدرسیة

ذكر
32

4
3.810.65

8761.7530.080
غیر دال

احصائیا
أنثى

55

4
3.890.60

العالقات اإلنسانیة

ذكر
32

3
3.910.65

8760.6020.547
غیر دال

احصائیا
أنثى

55

4
3.880.59

البیئة المدرسیة

ذكر
32

4
3.730.66

8761.4250.155
غیر دال

احصائیا
أنثى

55

4
3.790.60

ذكرالدرجة الكلیة
32

4
3.810.608761.0150.311

غیر دال

احصائیا
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أنثى
55

4
3.850.53

دالةغیرواالناثالذكورمتوسطاتبینالفروقأنھالسابقالجدولفيالواردةالمعطیاتتشیر

بلغتالكلیةالدرجةعنداإلحصائیةالدالةقیمةألنوذلك)،≤0.05α(المستوىعندإحصائیة

الصفریة.الفرضیةتقبلوبذلك)،0.05(ألفاقیمةمنأكبروھي)،0.311(

المعلمینمعالتعاملفيواحدةسیاسةیتبنونالمدارسمدیريكونإلىذلكالباحثونویعزو

المناخواقعتجاهواحدةرؤیةلدیھمواإلناثالذكورأنیعنيوھذاالجنس،عنالنظربغض

لمتغیرتبعاًالمبحوثینتقدیراتمتوسطبینفرقاًنجدالبمعنىومجاالتھ،المفتوحالمدرسي

النوع االجتماعي.

الفرضیة الصفریة الثانیة:

≥αالداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدال عینةأفرادتقدیراتبین))0.05

تعزىالخلیلمحافظةفيالحكومیةالمدارسفيالمفتوحالمدرسيالمناخلواقعالدراسة

لمتغیر التخصص.

المعلمینتقدیراتمتوسطاتللفروق(ت)اختباراستخدامتمالسابقةالفرضیةصحةمنللتحقق

جدولفيمبینةھيكماالتخصص،لمتغیرتبعاًالخلیلمحافظةفيالمفتوحالمدرسيللمناخ

).8(رقم

فيالمفتوحالمدرسيالمناخلواقعالدراسةعینةأفرادتقدیراتبینللفروق(ت)اختبارنتائج):8(جدول

المدارس الحكومیة تعزى لمتغیر التخصص.

المقیاس

العددالتخصص
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري

درجات

الحریة

قیمة ت

المحسوبة

الدالة

اإلحصائ

یة

النتیجة

اإلدارة

المدرسیة

علوم انسانیة
61

4
3.890.60

8762.2310.108

غیر

دال

احصائ

یا علوم طبیعیة
26

4
3.790.65
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العالقات

اإلنسانیة

علوم انسانیة
61

4
3.930.60

8762.8220.170

غیر

دال

احصائ

یا علوم طبیعیة
26

3
3.800.63

البیئة

المدرسیة

علوم انسانیة
61

4
3.780.61

8761.1580.112

غیر

دال

احصائ

یا علوم طبیعیة
26

4
3.730.67

الدرجة الكلیة

علوم انسانیة
61

4
3.870.54

8762.2920.071
غیر

دال

احصائیا علوم طبیعیة
26

4
3.770.59

لتقدیراتالحسابیةالمتوسطاتقیمبینالفروقأنالسابقالجدولفيالواردةالمعطیاتتشیر

تبعاً)≤0.05α(المستوىعندإحصائیاًدالةغیرالمفتوحالمدرسيللمناخالدراسةعینةأفراد

وھذه)،0.071(بلغتالكلیةالدرجةعنداإلحصائیةالدالةقیمةألنوذلكالتخصص،لمتغیر

الثانیة.الصفریةالفرضیةتقبلوعلیھ)،0.05(ألفاقیمةمنأكبرالقیمة

المدارسفيالعملظروففيتشابھاًلدیھمالمدارسمعلميجمیعأنذلكالباحثونویعزو

ولذلكتخصصھممجالفيالكافیةالمعرفةیمتلكونجمیعاًوأنھمالخلیل،محافظةفيالحكومیة

إنسانیةعلوماًتخصصاتھمكانتسواءالتخصصالختالفتبعاًالدراسةعینةإجاباتتتأثرلم

واحدةتعلیمیةبیئةفيالمدرسيوالمجتمعواإلدارةالطلبةمعیتعاملونفھمطبیعیة،علوماًأم

بغض النظر عن تخصصاتھم

الفرضیة الصفریة الثالثة:

≥αالداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدال عینةأفرادتقدیراتبین))0.05

تعزىالخلیلمحافظةفيالحكومیةالمدارسفيالمفتوحالمدرسيالمناخلواقعالدراسة

لمتغیر للمؤھل العلمي.
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المعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتحسابأوالًتمالسابقةالفرضیةصحةمنللتحقق

لمتغیرتبعاًالخلیلمحافظةفيالمفتوحالمدرسيالمناخلواقعالدراسةعینةأفرادلتقدیرات

.)9(رقمالجدولیشیركماالعلمي.المؤھل

المدرسيالمناخلواقعالدراسةعینةأفرادلتقدیراتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات):9(جدول

المفتوح في محافظة الخلیل تبعاً لمتغیر المؤھل العلمي

العددالمؤھل العلميالمجال
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري

اإلدارة المدرسیة

743.920.55دبلوم

7143.830.63بكالوریوس

904.000.59ماجستیر فأعلى

8783.860.62المجموع

العالقات اإلنسانیة

743.960.49دبلوم

7143.870.61بكالوریوس

904.020.67ماجستیر فأعلى

8783.890.61المجموع

البیئة المدرسیة

743.830.61دبلوم

7143.740.63بكالوریوس

903.940.59ماجستیر فأعلى

8783.770.63المجموع

الدرجة الكلیة

743.900.49دبلوم

7143.810.56بكالوریوس

903.990.57ماجستیر فأعلى

8783.840.56المجموع

الحسابیةالمتوسطاتقیمبینظاھریةفروقوجودإلىالسابقالجدولفيالواردةالبیاناتتشیر

لمتغیرتبعاًالخلیلمحافظةفيالمفتوحالمدرسيالمناخلواقعالدراسةعینةأفرادلتقدیرات

المؤھل العلمي.
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األحاديالتباینتحلیلاستخدامتماحصائیاً)(دالةحقیقیةالفروقھذهكانتإذافیماوللتحقق

)One Way Anova،(رقمجدولفيمبینھوكما)10.(

One(األحاديالتباینتحلیلنتائج):10(جدول Way Anova(عینةأفرادتقدیراتمتوسطاتبینللفروق

الدراسة للمناخ المدرسي المفتوح في محافظة الخلیل تبعاً لمتغیر المؤھل العلمي

مصدر التباینالمجال
مجموع

المربعات

درجات

الحریة

متوسط

المربعات

قیمة ف

المحسو

بة

الداللة

اإلحصائي

ة

اإلدارة المدرسیة

2.49721.2493.243بین المجموعات

 

 

0.040

 

 

336.9148750.385داخل المجموعات

339.411877المجموع 

العالقات

اإلنسانیة

2.29221.1463.050بین المجموعات

 

 

0.048

 

 

328.3888750.376داخل المجموعات

330.680877المجموع 

البیئة المدرسیة

3.41721.7084.305بین المجموعات

 

 

0.014

 

 

347.2078750.397داخل المجموعات

350.624877المجموع 

الدرجة الكلیة

2.70221.351بین المجموعات

4.3170.014 273.773875داخل المجموعات
0.313

276.474877المجموع

أفرادتقدیراتمتوسطاتبینالفروقأنالىالسابقالجدولفيالواردةاالحصائیةالقیمتشیر

إحصائیةداللةذاتفروقھيالعلميالمؤھللمتغیرتبعاًالمدرسيالمناخلواقعالدراسةعینة

الثالثة.الصفریةالفرضیةترفضوعلیھ).α≤0.05(المستوىعند

للفروق،البعدیةللمقارنات)LSD(اختبارالباحثةاستخدمتالفروق،مصدرالىوللتعرف

).11(الجدولفيمبینھوكماوذلك

الدراسةعینةأفرادتصوراتمتوسطاتبینللفروقالبعدیةللمقارنات)LSD(اختبارنتائج):11(جدول

حول المناخ المدرسي المفتوح في محافظة الخلیل تبعاً لمتغیر المؤھل العلمي
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فأعلىماجستیربكالوریوسدبلومالمقارناتالمجال

الكلیةالدرجة

0.08740.0853---دبلوم

*0.1728---0.0874بكالوریوس

---*0.08530.1728فأعلىماجستیر

(بكالوریوس)المؤھلبینجاءتالكلیةالدرجةفيالفروقأنإلىالسابقالجدولنتائجتشیر

ومؤھل (ماجستیر فأعلى) وكانت الفروق لصالح المؤھل العلمي (ماجستیر فأعلى).

الدراسةومجاالتفقراتفيالتفكیرفيأكثرالتعمقفيقدرتھمإلىذلكالباحثونویعزو

فيوالتعمقالبحثعلىوقدرةالمجاالت،كافةتناولعلىالقدرةالعلیاالدراساتأعطتھمحیث

المعلومات وأكسبتھم مھارة التفكیر .

والمقترحاتالتوصیات)9(

والمفتوحالمدرسيالمناخمجالفيوالدراساتالبحوثمنالمزیدبإجراءالباحثون)یوصي1

تعلیمیةبیئةإلیجادمناسبتھاومدىالخلیلمحافظةفيالمدرسیةالمبانيحولدراسةإجراء

صحیة جاذبة وآمنة.

عنداالبتكاریةوالقدرةالمفتوحالمدرسيالمناخعالقةحولدراسةبعملالباحثون)یوصي2

الطالب.

معیتالءمبماواإلمكاناتالوسائلبكلوتدعیمھوتطویرهالمفتوحالمدرسيالمناخ)تشجیع3

احتیاجات المعلمین والطالب، لما لھ من دور كبیر وفعال على األداء المھني للمعلمین.

عالیةمھاراتذاتدوراتلتقدیمالتدریبعملیاتعلىالقائمینالمدربینمھارات)تطویر4

فیما یتعلق بكیفیة تحقیق مستوى عاٍل من المناخ المدرسي اإلیجابي بكل عناصره.

منالمفتوحالمدرسيوالمناخالفاعلةالمدرسةمقوماتكللتوفیرالتربیةوزارةتسعى)أن5

خالل توفیر كل ما یلزم العملیة التعلیمیة التعلمیة من وسائل وأجھزة.

)المراجع10(
أوالً: المراجع العربیة:
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والطمأنینةالدراسيبالتحصیلوعالقتھالمدرسيالمناخ).2001(محمد.سامیةالدن،ابن

.230-207ص)،25(العددالتربیة،كلیةمجلةللبنات.التربیةكلیةطالباتلدىالنفسیة
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