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ملخص: 

تهدف هذه الدرا�ضة ب�ضكل رئي�ص اإىل الك�ضف عن دور االإدارة املدر�ضية يف اإيجاد بيئة 
املعلمني واملعلمات فيها- حمافظة  فل�ضطني من وجهة نظر  مدر�ضية م�ضوقة يف مدار�ص 
�ضلفيت اأمنوذجا، ولتحقيق اأهداف الدرا�ضة والتحقق من �ضحة فر�ضياتها، ا�ضتخدم الباحث 
 ، )SPSS( املنهج الو�ضفي التحليلي املت�ضمن برنامج الرزم االإح�ضائية للعلوم االجتماعية
واملتو�ضطات احل�ضابية وحتليل التباين االحادي )ANOVA( واختبار ت، حيث تكونت عينة 
الدرا�ضة من233 معلما ومعلمة بن�ضة 20% من جمتمع الدرا�ضة الذين وزعت عليهم ا�ضتبانة 

جلمع البيانات الالزمة، وتو�سلت الدرا�سة اإىل نتائج من اأهمها: 
يوجد دور كبري لالإدارة املدر�ضية يف خلق بيئة مدر�ضية م�ضوقة يف مدار�ص حمافظة . 1

�ضلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات فيها، كما يوجد لها دور كبري ُيعزى ملتغريات 
)اجلن�ص، مكان ال�ضكن، املوؤهل العلمي، م�ضتوى الدخل، �ضنوات اخلدمة( عند م�ضتوى الداللة 

. )0.05≤α( االإح�ضائية
ال يوجد دور لالإدارة املدر�ضية يف اإيجاد بيئة مدر�ضية م�ضوقة يف مدار�ص حمافظة . 2

�ضلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات فيها، ُيعزى ملتغريات: )العمر، واملرحلة الدرا�ضية( 
عند م�ضتوى الداللة االإح�ضائية )α≥0.05( .ويف �ضوء ما تو�ضلت اإليه الدرا�ضة من نتائج، 
ال�ضف  اإدارة  الباحث بتنظيم ور�ضات عمل وعقد ندوات يف املدار�ص حول مفاهيم  اأو�ضى 
احلديثة والتعامل مع الطلبة يف املدر�ضة واأهمية التوا�ضل بني االإدارة املدر�ضية واملعلمني 
ن�ضاطات  تنظيم  على  الطلبة  وت�ضجيع  اأخرى،  جهة  من  الطلبة  اأمور  اأولياء  وبني  جهة  من 

م�ضرتكة جتمع بني الطلبة واملعلمني واإدارة املدر�ضة.
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Abstract: 

This study aimed to investigate the role of schools’ administration in 
creating attractive scholastic environment in the schools of Palestine from 
the teachers’ viewpoint- Salfeet Governorate a model.

To test the study hypothesis, the researcher used the analytical 
descriptive methodology including statistical package for social sciences 
(SPSS) , arithmetic averages, one way variable analysis (ANOVA) and t- test.
In order to collect the necessary information, a questionaire was distributed 
on the sample which was 233 teachers and formed 20% of the study society.
The study revealed the following: 
1. There is a large role of schools’ administration in creating attractive 

scholastic environment in the schools of Salfeet Governorate from the 
teachers’ viewpoint and it has a large role due to the variables (sex, place 
of residence, scientific qualification, salary, experience) at statistical level 
(α≤0.05) .

2. There is no role for schools’ administration in creating attractive scholastic 
environment in the schools of Salfeet Governorate from the teachers’ 
viewpoint due to the variables (age, academic stage) at statistical level 
(α≤0.05) .In the light of the study results, the researcher recommends: 

 - Urging schools’ administration to hold workshops, symposium related to 
modern classroom management, effective methods to achieve discipline 
and to deal with students in and out of classroom and the importance of 
communications between schools’ administration and parents of students.

 - Urging the students to engage in common activities between students, 
teachers and schools’ administration.
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مقدمة: 
االأهداف  حتقق  �ضاملة  متوازنة  تنمية  الطلبة  تنمية  يف  مهمًا  دوراً  املدار�ص  ت�ضغل 
الرتبوية املخططة، كما اأنها تقوم بدور فاعل يف عملية التن�ضئة االجتماعية جنبًا اإىل جنب 

مع موؤ�ض�ضات التن�ضئة االجتماعية مبا فيها االأ�رسة.
ومتثل االإدارة املدر�ضية راأ�ص الهرم يف املدر�ضة، وهي امل�ضوؤول املبا�رسعن خلق بيئة 
اإىل  يف�ضي  مبا  اليومية  االأمور  ومتابعة  التعليمية  االأهداف  حتقيق  بغية  م�ضوقة  مدر�ضية 
الفيزيقية  البيئة  تهيئة  على  تعمل  التي  فهي  والتعلم،  للتعليم  موات  مدر�ضي  مناخ  توفري 
والنف�ضية يف املدر�ضة مبا يتيح للطلبة ممار�ضة حياتهم املدر�ضية، وتلقي تعليمهم يف جو 
�ضفي و مدر�ضي تدعيمي مفعم باملودة واملحبة والتوا�ضل الفعال بني اإدارة املدر�ضة بكل 
مكوناتها من جهه، والطلبة من جهة اأخرى، وكذا احلال بني الطالب اأنف�ضهم يف اإطار اأنظمة 
وقوانني ت�ضمن ان�ضباط الطلبة وتي�ضري العملية التعليمية التعُلمية يف املدر�ضة )عابدين، 

2005، �ص �ص: 43، 44( .
وتعمل االإدارة املدر�ضية على خلق بيئة مدر�ضية م�ضوقة با�ضتخدام اأدوات متعددة يف 
وزارة  عن  ال�ضادرة  والتعليمات  االأنظمة  يف  ذلك  يف  م�ضتندة  املدر�ضي  االن�ضباط  حتقيق 
والطابور  للمدر�ضني  ال�ضباحية  كاملناوبة  امل�ضوؤولة،  الرتبوية  والهيئات  والتعليم  الرتبية 
ال�ضباحي وال�ضجالت املدر�ضية، واأنظمة ال�ضبط وجمال�ضه، وغريها من االأدوات الهادفة اإىل 
واالن�ضباط  الفعال  الرتبوي  والتوا�ضل  واملودة  بالدميوقراطية  مفعمه  هادئة  بيئة  توفري 

داخل اأ�ضوار املدر�ضة.
وقد تعددت االآراء الرتبوية حول دور االإدارة املدر�ضية يف اإيجاد بيئة مدر�ضية م�ضوقة 
من حيث مكوناتها املادية وغري املادية، فقد ركزت بع�ص االآراء على اأهمية البيئة املادية 
املباين  �ضالحية  حيث  من  التعليمية  للعملية  ال�رسورية  اخلدمات  الطلبة  تلقي  لت�ضهيل 
عن  ف�ضاًل  اخلدمية،  العامة  ومرافقها  املختلفة  وو�ضائطها  التعليمية  واأدواتها  وجتهيزها 
على  االأخرى  االآراء  ركزت  بينما  اأمور،  من  �ضابه  وما  واالإ�ضاءة  والتدفئة  التهوية  نظام 
اإطار  يف  املدر�ضة  ي�ضود  اأن  يجب  الذي  املريح  العام  واالإجتماعي  النف�ضي  اجلو  اأولوية 
تطبيق التعليمات واالأنظمة، و�ضمان �ضري النظام واالن�ضباط الطالبي مبا يخلق جواَ نف�ضيًا 

واجتماعيًا وتربويًا مواتيًا ملمار�ضة العملية التعليمية التعُلمية )احمد، 2003( .
ولذلك فاإن اأهمية اإيجاد بيئة مدر�ضية م�ضوقة متثل عن�رساً دافعًا للطلبة، وحافزاً مهمًا 
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لالإقبال على التعُلم والتعليم باعتبار ذلك الهدف االأ�ضا�ضي من وجود املدر�ضة بكل مكوناتها 
وطاقمها، فاملدر�ضة وحدة اإدارية تعليمية ت�ضعى اإىل تنظيم عملية التعلم والتعليم وحتقيق 
االأهداف التعليمية التعُلمية املخططة، ومن هنا فقد تلم�ص الباحث اأهمية تق�ضي دور االإدارة 
لالأهداف  حتقيقًا  والتعليم  التعلم  على  م�ضجعة  م�ضوقة  مدر�ضية  بيئة  اإيجاد  يف  املدر�ضية 

الرتبوية العامة يف حمافظة �ضلفيت خا�ضة وفل�ضطني عامة.

مشكلة الدراسة: 
ي�ضري االأدب الرتبوي والدرا�ضات العديدة ذات العالقة اإىل اأهمية دور االإدارة املدر�ضية 
اإيجاد بيئة مدر�ضية م�ضوقة ت�ضجع الطلبة على التعلم، وتي�رس عملية التعليم فيها، مبا  يف 
العملية الرتبوية ب�ضكل عام واإجناح  اإجناح  اإىل  التعليمية، و�ضواًل  ي�ضمن حتقيق االأهداف 
الطالب  وتنمية  املتعاقبة،  االأجيال  اإىل  االأمة  وفل�ضفة  وثقافة  تراث  نقل  يف  املدر�ضة  دور 
تنمية �ضاملة متوازنه معرفيًا ونف�ضيًا ووجدانيًا ونف�ضحركيًا وج�ضميًا يف مدار�ص حمافظة 

�ضلفيت خا�ضة وفل�ضطني عامة.
كما ت�ضري الدرا�ضات ال�ضابقة اإىل اأن هناك بع�ص املمار�ضات من قبل بع�ص االإدارات 
املدر�ضية يف فل�ضطني ال ت�ضاعد على اإيجاد بيئة مدر�ضية م�ضوقة، اأو خلق اجتاهات اإيجابية 
نحو التعليم لدى طلبتها، بل على العك�ص متامًا، ت�ضكل عاماًل �ضلبيًا ت�ضاعد على نفور بع�ص 
الطلبة من املدار�ص، ف�ضال عن النق�ص ال�ضديد يف الدرا�ضات التي تناولت هذا املو�ضوع يف 

حمافظة �ضلفيت.
واإذا كان الرتبويون يعرفون اإدارة البيئة املدر�ضية باأنها منظومة فكرية وممار�ضات 
عملية، تت�ضمن املدخالت والعمليات واالإجراءات الالزمة، خللق مواقف ميكن اأن يحدث فيها 
التعليم والتعلم بفاعلية اأو اأنها عملية تفاعلية مركبة تعتمد اإىل حد كبري على تركيبة بيئة 
التعلم، فاإن تدعيم البيئة املدر�ضية و تطويرها وتعزيز دور االإدارة املدر�ضية يف ذلك ميثل 
�رسورة ملحة نحو حتقيق االأهداف التعليمية التعُلُمية من خالل العناية بالبيئة املدر�ضية 
الالزمة، ف�ضاًل عن  التعليمية  واإمدادها باملعدات واالأجهزة والو�ضائط  الفيزيقية والنف�ضية 
النف�ضية  م�ضكالتهم  جتاوز  على  الطلبة  مل�ضاعدة  واجتماعيني  نف�ضيني  متخ�ض�ضني  توفري 
واالجتماعية، والعمل على اإ�ضاعة جو مدر�ضي مريح مفعم باملودة واملحبة وحرية الراأي يف 
اإطار توا�ضل نف�ضي ووجداين وبني �ضخ�ضي بني االإدارة املدر�ضية واملعلمني والطلبة ب�ضكل 
التعلمية، ورفع حت�ضيل  التعليمية  العملية  اإجناح  ي�ضاعد على تنميتهم وتعزيز دورهم يف 
وغري  املنهجية  اأن�ضطتها  بكل  املدر�ضية  اللجان  يف  م�ضاركتهم  وتعميق  الدرا�ضي  الطلبة 

املنهجية )حجي، 2001، �ص: 31( .
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اإيجاد بيئة مدر�ضية م�ضوقة يعّد �رسورة ق�ضوى تتطلب العناية بالطلبة  وبذلك فاإن 
واإيجاد جو مدر�ضي تدعيمي، والعمل على توفري بيئة مدر�ضية فيزيقية مالئمة بغية اإجناح 
العملية التعليمية التعُلمية، ورفع م�ضتوى اأداء الطلبة وتعزيز اجتاهاتهم االإيجابية نحوها، 
مبا ي�ضمن اإ�ضاعة جو دميوقراطي، وتوا�ضل نف�ضي مع املدر�ضة بكل مكوناتها بحيث تكون 
مقبولة وم�ضجعة للطلبة على التعليم والتعلم )جامعة القد�ص املفتوحة، 2011، �ص: 172( .

وعليه فاإن جهود االإدارة املدر�ضية واملعلمني، يجب اأن تن�ضب على رفد البيئة املدر�ضية 
بعنا�رس ت�ضويقية للطلبة بغية تعزيز اجتاهاتهم االإيجابية وتقوية رغبتهم بالتعلم، وخلق 
اجتاهات اإيجابية لدى الطلبة نحو البيئة املدر�ضية بكل مكوناتها، والعمل على ت�ضجيعهم 
على الدرا�ضة واالنخراط يف االأن�ضطة املدر�ضية كافة، و�ضواًل اإىل تنمية الطالب ب�ضكل متكامل 

ومتوازن و�ضامل.
االإدارة  دور  ما  االآتي:  ال�ضوؤال  تتمثل يف  الدرا�ضة  م�ضكلة  فاإن  تقدم،  ما  ويف �ضوء 
املدر�سية يف اإيجاد بيئة مدر�سية م�سوقة يف مدار�س حمافظة �سلفيت من 

وجهة نظر املعلمني واملعلمات فيها؟ 
البحث،  م�ضكلة  حول  الباحث  ت�ضورات  مع  الذكر  اآنفة  املالحظات  تناغمت  وقد 
واملالحظات التي ر�ضدها بحكم عمله وات�ضاله املبا�رس مع املدار�ص يف املحافظة، اإ�ضافة 
الدرا�ضة  هذه  فاإن  لذلك  املحافظة،  اجلامعات يف  اإحدى  تدري�ص يف  هيئة  كونه ع�ضو  اإىل 
اإيجاد  يف  املدر�سية  االإدارة  دور  ما  االآتي:  الرئي�ص  الت�ضاوؤل  عن  االإجابة  �ضتحاول 
بيئة مدر�سية م�سوقة يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املعلمني 

واملعلمات فيها؟ 

أسئلة الدراسة: 

ما دور االإدارة املدر�ضية يف اإيجاد بيئة مدر�ضية م�ضوقة يف مدار�ص حمافظة �ضلفيت  ●
من وجهة نظر املعلمني واملعلمات فيها؟ 

هل يوجد تاأثري للمتغريات الدميوغرافية: )العمر، واجلن�ص، ومكان ال�ضكن، واملرحلة  ●
يف  اخلدمة(  و�ضنوات  الدخل،  وم�ضتوى  العلمي،  واملوؤهل  االجتماعية،  واحلالة  الدرا�ضية، 
ا�ضتجابات املعلمني واملعلمات يف مدار�ص حمافظة �ضلفيت نحو دور االإدارة املدر�ضية يف 

اإيجاد بيئة مدر�ضية م�ضوقة فيها؟ 
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فرضيات الدراسة: 
ال يوجد دور لالإدارة املدر�ضية يف اإيجاد بيئة مدر�ضية م�ضوقة يف مدار�ص حمافظة . 1

االإح�ضائية  الداللة  م�ضتوى  عند  فيها  واملعلمات  املعلمني  نظر  وجهة  من  �ضلفيت 
. )0.05≤α(

ال يوجد دور لالإدارة املدر�ضية يف اإيجاد بيئة مدر�ضية م�ضوقة يف مدار�ص حمافظة . 2
يعزى  االإح�ضائية ُ الداللة  م�ضتوى  عند  فيها  واملعلمات  املعلمني  نظر  وجهة  من  �ضلفيت 
ملتغريات: )العمر، واجلن�ص، ومكان ال�ضكن، واملرحلة الدرا�ضية، واحلالة االجتماعية، واملوؤهل 

. )0.05≤α( عند م�ضتوى الداللة االإح�ضائية )العلمي، وم�ضتوى الدخل، و�ضنوات اخلدمة

أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�سة اإىل: 

اإيجاد بيئة مدر�ضية . 1 االإدارة املدر�ضية يف  الذي تقوم به  الدور  الك�ضف عن طبيعة 
م�ضوقة يف مدار�ضة حمافظة �ضلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات فيها.

التعرف على مدى تاأثري املتغريات الدميوغرافية: )العمر، واجلن�ص، ومكان ال�ضكن، . 2
واملرحلة الدرا�ضية، واحلالة االجتماعية، واملوؤهل العلمي، وم�ضتوى الدخل، و�ضنوات اخلدمة 
على ا�ضتجابات املعلمني واملعلمات يف مدار�ص حمافظة �ضلفيت نحو دور االإدارة املدر�ضة 

يف اإيجاد بيئة مدر�ضية م�ضوقة فيها.

أهمية الدراسة: 
تظهر اأهمية الدرا�ضة يف اأنها الدرا�ضة االأوىل يف حمافظة �ضلفيت التي حتاول التعرف 
على دور االإدارة املدر�ضية يف اإيجاد بيئة مدر�ضية م�ضوقة يف مدار�ص املحافظة من وجهة 
نظر املعلمني واملعلمات فيها، اإ�ضافة اإىل الفوائد املرجوة من تق�ضى هذا الدور والعمل على 
تفعيله يف اإطار عمل خمطط وهادف نحو اإمداد املدار�ص باملكونات والو�ضائط واالأجهزة التي 
ت�ضاعد على اإيجاد بيئة فيزيقية مريحة للطلبة، ف�ضاًل عن املكونات النف�ضية واالجتماعية 
التي تعمل على خلو جو مدر�ضي تدعيمي، ي�ضجع على االإقبال على التعلم والتعليم يف اإطار 
من  بد  وال  التعلمية،  التعليمية  العملية  حمور  الطالب  اأن  اإىل  ت�ضتند  تربوية  قيم  منظومة 

العناية به واالهتمام بتنميته ب�ضكل �ضامل ومتكامل ومتوازن ومن اجلوانب كافة.
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فاملدار�ص توؤدي دوراً مف�ضليًا يف حتقيق االأهداف الرتبوية عامة، واالأهداف التعليمية 
خا�ضة، ففيها يتلقى الطلبة تعليمهم املعريف، وفيها يتفاعل الطلبة مع معلميهم ومعلماتهم 
واإدارات مدار�ضهم، ومع الطلبة اأنف�ضهم يف ظل منظومة من القوانني واالأنظمة والتعليمات 
اأن  اإىل  الباحث يتطلع  الطلبة فيها.ولذلك فاإن  التي تنظم احلياة املدر�ضية، وت�ضبط �ضلوك 
ي�ضتفيد اأ�ضحاب القرار يف مديريات الرتبية والتعليم ومديري املدار�ص اأنف�ضهم يف التعرف 
اإىل مدى ت�ضويق البيئة املدر�ضية للطلبة وجذبهم للتعليم، وكذلك تو�ضيح املكونات املادية 
واملعنوية التي يجب توفريها يف املدر�ضة، لتكون البيئات املدر�ضية م�ضوقة وجاذبة للطلبة، 
مبا يف�ضي اإىل حتقيق االأهداف الرتبوية املخططة، مبا فيها الو�ضول اإىل تعليم عميق وممتع 

للطلبة.

حدود الدراسة: 
�ضلفيت  حمافظة  مدار�ص  يف  واملعلمات  املعلمني  جميع  على  الدرا�ضة  هذه  ا�ضتملت 
يف الف�ضل الدرا�ضي االأول من العام الدرا�ضي 2012/ 2013، واقت�رست الدرا�ضة على دور 
وجهة  من  �ضلفيت  حمافظة  مدار�ص  يف  م�ضوقة  مدر�ضية  بيئة  اإيجاد  يف  املدر�ضية  االإدارة 

نظراملعلمني واملعلمات فيها.

منهج الدراسة: 
ا�ضتخدم الباحث املنهج الو�ضفي التحليلي ملالءمته اأغرا�ص الدرا�ضة.

مصطلحات الدراسة: 
البيئة املدر�سية: كل ما يحيط بالطالب داخل املدر�ضة من مكونات مادية وغري  ◄

مادية توؤثر فيه �ضلبًا اأو اإيجابًا، وت�ضمل املبنى املدر�ضي بجميع مكوناته واالأفراد مبختلف 
واالأنظمة  بع�ضًا،  ببع�ضهم  تربطهم  التي  والعالقات  واأدوارهم  ووظائفهم  تخ�ض�ضاتهم 
الر�ضمية وغري الر�ضمية مكتوبة اأو غري مكتوبة واملنهج املدر�ضي الر�ضمي واخلفي )الهذيل، 

2006، �ص: 4( .وقد اعتمده الباحث كتعريف اإجرائي.
االإدارة املدر�سية: هي اجلهود املن�ضقة التي يقوم بها فريق من العاملني يف احلقل  ◄

التعليمي )املدر�ضة( اإداريني وفنيني بغية حتقيق االأهداف الرتبوية داخل املدر�ضة، حتقيقًا 
يتما�ضى مع ما تهدف اإليه الدولة من تربية اأبنائها تربية �ضحيحة على اأ�ض�ص علمية )اأحمد، 

2003، �ص: 18( .
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املدر�ضية  لالإدارة  اإجرائي  كتعريف  والتعليم  الرتبية  وزارة  تعريف  الباحث  واعتمد 
الدائمة  وامل�رسفة  املنا�ضبة  التعليمية  البيئة  وتوفري  املدر�ضة  اإدارة  عن  امل�ضوؤولة   » فهي: 
فيها ل�ضمان �ضري العملية الرتبوية وتن�ضيق جهود العاملني فيها وتوجيههم وتقومي اأعمالهم 

 /http:// www.mohe.gov.ps.من اأجل حتقيق االهداف العامة للرتبية
املدر�سة: موؤ�ض�ضة تنفذ االأهداف التي يتبناها املجتمع وير�ضمها لنف�ضه وفقًا خلطط  ◄

ال�ضفوف وخارجها،  واأن�ضطة متنوعة و مربجمة داخل  ومناهج حمدودة وعمليات تفاعل 
وهي و�ضيلة واآلة ومكان يف اآن واحد، حيث ينتقل الفرد بو�ضاطة تلك االآلة من حياة يتمركز 

فيها حول ذاته اإىل حياة يتمركز فيها حول اجلماعة )عابدين، 2005، �ص: 41( .
هو تنظيم اجتماعي يحدد وظائف املركز الذي ميتلكه الفرد يف اجلماعة،  ◄ الدور: 

ويحدد ل�ضاحبه م�ضوؤولياته نحو اأ�ضحاب االأدوار االأخرى وحقوقهم عليه )جامعة القد�ص 
املفتوحة، 2009، �ص: 85( .

ويعرفه الباحث اإجرائيا باأنه: “ال�ضلوك الفاعل ملدير املدر�ضة يف اإيجاد بيئة مدر�ضة 
م�ضوقة من حيث املكونات املادية واملعنوية نتيجة ل�ضغله من�ضب اأو مكانة يف املدر�ضة اأو 

املوؤ�ض�ضة الرتبوية”.

10- اإلطار النظري والدراسات السابقة:

أوالً- اإلطار النظري: 

املقدمة: 

خالل  من  وذلك  الرتبوية،  االأهداف  حتقيق  يف  مهمًا  دوراً  املدر�ضية  االإدارة  ت�ضغل 
ا�ضتخدام االإمكانات املتاحة بفاعلية، مبا فيها العناية بالبيئة املدر�ضية التي متكن الطلبة 
من التفاعل االإيجابي والتوا�ضل االإن�ضاين الفعال داخل املدر�ضة، مبا يف�ضي اإىل حتقيق تعلم 

فعال ومنو متوازن للطلبة حتقيقًا لالأهداف الرتبوية ال�ضاملة.
وتقوم االإدارة املدر�ضية بدور فاعل ومهم يف حتقيق االأهداف التعليمية التعُلمية، وهي 
بذلك توؤدي دوراً اإيجابيًا بحيث تبتعد عن ال�ضلبية اأو الركون اإىل املواقف اجلامدة، بل تبادر 

اإىل اأن تكون ريادية يف جماالت العمل كافة.
الدميوقراطية  من  ت�ضيع جواً  اأن  لها من  املدر�ضية ناجحة، البد  االإدارة  تكون  وحتى 
اال�ضتبداد  عن  بعيداً  املدر�ضة،  يف  العاملني  اآراء  اإىل  واال�ضتماع  وامل�ضورة  الراأي  وحرية 
اإدارة  اإن�ضاين رحب، وبا�ضتخدام  اإطار  العام يف  ال�ضالح  والت�ضلط بحيث تعمل على حتقيق 
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مرنة دومنا تفريط اأو تزمت اأو غرور، متطلعة اإىل اال�ضتفادة من امل�ضتجدات يف ت�ضخري كل 
م�ضوقة  بيئة مدر�ضية  اإيجاد  والعمل على  فيها،  الرتبوية  العملية  املتاحة خلدمة  الطاقات 
العمليات  وجميع  املدر�ضة  يف  والب�رسية  املادية  االإمكانات  اإن  اإذ  اليها،  الطلبة  جتذب 
واالإجراءات التي تنفذها االإدارة املدر�ضية لي�ضت غايات يف حد ذاتها، بل هي و�ضائل لتحقيق 
االأهداف الرتبوية املتمثلة برتبية الن�صء، تربية �ضاحلة، متكنهم من التفاعل مع امل�ضتجدات 
املتاحة  لالإمكانات  االأمثل  وباال�ضتخدام  وفاعلية  بكفاءة  حتدياتها  ومواجهة  امل�ضتقبلية 

)ا�ضعد، 2005، �ص: 40( .
ومتثل البيئة املدر�ضية الوعاء الذي تنجز االإدارة املدر�ضية اأهدافها الرتبوية من خالله، 
مبا فيها تنمية الطالب تنمية �ضاملة ومتوازنة ت�ضمن تزويده مبهارات التوا�ضل االإن�ضاين 
فاملناخ  وجمتمعه،  الأمته  القيمية  وللمنظومة  التعبري  وحرية  الدميوقراطية  للقيم  ومتثله 
الرتبوي  والتفاعل  التعلم  على  الطلبة  وي�ضاعد  التوا�ضل  عملية  ي�ضهل  االإيجابي ُ املدر�ضي 
واالإن�ضاين داخل املدر�ضة وغرفة ال�ضف الدرا�ضي، ف�ضاًل عن اإتاحة املجال للطلبة للتفاعل 
فيما بينهم من جهة، وبينهم وبني االإدارة املدر�ضية واملعلمني من جهة اأخرى، مبا ي�ضمن 
اإ�ضاعة جو مدر�ضي تدعيمي يعمل على حتويل البيئة املدر�ضية اإىل بيئة تعليمية م�ضوقة، و 

باالآتي ت�ضجيع الطلبة على االإقدام على التعلم بحما�ضة تف�ضي اإىل تعلم فعال.
فالبيئة املدر�ضية بكل مكوناتها املادية وغري املادية متثل مدخاًل مهمًا من مدخالت 
يف  وتوؤثر  لتتاأثر  وتناغم  تنا�ضق  يف  وتعمل  بينها،  فيما  تتكامل  التي  التعليمية  العملية 
االإدارة املدر�ضية بغية حتقيق خمرجات تربوية وتعليمية فاعلة، تعرب عن كفاءة املدر�ضة 

يف حتقيق االأهداف الرتبوية املخططة )�ضلمى، 1998( .
وبذلك يتبني مدى اأهمية البيئة املدر�ضية يف جناح االإدارة املدر�ضية، وبخا�ضة مدير 
والطلبة  للمعلمني  قيادته  خالل  من  املدر�ضة  اأهداف  اإجناز  على  قدرته  ومدى  املدر�ضة، 
كمدخالت اأ�ضا�ضية يف العملية التعليمية، ف�ضاًل عن عنايته واإدراكه لعنا�رس البيئة املدر�ضية 
االأخرى �ضواء البيئة الفيزيقية اأم النف�ضية، فنمط االإدارة املدر�ضية يوؤدي دوراً مهمًا ويوؤثر 
اجتاهاتهم  حيث  من  املدر�ضية  للبيئة  رئي�ص  كمكون  والطلبة  املعلمني  يف  مبا�رساً  تاأثرياً 
اإيجابًا على القرارات التي يتخذها مدير املدر�ضة  اأو  وميولهم وتفاعالتهم، مما يوؤثر �ضلبًا 
اإيجاد جو مدر�ضي �ضائق يحقق  للبيئة املدر�ضية، وقدرته على  اإدارته  وباالآتي جناحه يف 
الطلبة  وبني  املدر�ضة  يف  العاملني  بني  االإيجابي  والتفاعل  واملحبة  واالأمن  الطماأنينة 

اأنف�ضهم لتحقيق االأهداف الرتبوية عامة والتعليمية ب�ضكل خا�ص.
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أهمية البيئة املدرسية: 
جميع  حيث  من  املدر�ضة  فيه  تعمل  الذي  البيئي  االإطار  املدر�ضية  بالبيئة  ويق�ضد 
مكوناتها املادية كاملباين وال�ضفوف املدر�ضية واملرافق واخلدمات التعليمية وغري املادية 
واالإداريني  املعلمني  وجمتمع  املدر�ضية  االإدارة  لعمل  املنظمة  واللوائح  االأنظمة  فيها  مبا 
والعالقات االإن�ضانية بينهم، واملناخ املدر�ضي العام الذي يتم فيه التفاعالت االإن�ضانية بني 
املعلمني اأنف�ضهم وبني املعلمني واإدارة املدر�ضة، وبني املعلمني والطلبة وبني الطلبة فيما 

بينهم.
كما يق�ضد بها جمموعة اخل�ضائ�ص الداخلية التي متيز موؤ�ض�ضة تعليمية عن غريها، 

. )Hoy & Miskel, 2005, P: 185( التي توؤثر على �ضلوك كل ع�ضو فيها
فهي ت�ضري اإىل اجلو العام الذي ي�ضود املوؤ�ض�ضة، واالجتاهات والتفاعالت التي حتدث 
Ve�(  نيني الطلبة واملعلمني ومدير املدر�ضة، التي توؤثر على �ضلوكهم جتاه بع�ضهم البع�ص

. )nessa, 2002, P: 24

البيئة املدر�ضية ب�ضقيها املادي واملعنوي  باأن  وقد اعترب احلجار والعاجز( 2007( 
تت�ضمن العالقات بني الطلبة من جهة، واملعلمني من جهة اأخرى، وبني الطلبة واملعلمني 
اأنف�ضهم واالإدارة ال�ضفية واالإدارة املدر�ضية، واملوارد واالأبنية واملرافق املدر�ضية، اذ توؤثر 
جميعًا يف املخرجات يف املنظومة الدرا�ضية كمًا ونوعًا )احلجار، والعاجز، 2007، �ص: 7(.

الفنية  الناحية  فيها  مبا  املدار�ص  من  غريها  عن  املدر�ضة  مُتيز  املدر�ضية  والبيئة 
واالإجرائية لتنفيذ االأعمال داخل املدر�ضة، كتوافر املعلمني ومدى كفاءتهم وتوافر االإمكانات 

املادية من مبان وو�ضائط واأدوات وجتهيزات )حجي، 2001، �ص: 31( .
يدركها  التي  اخل�ضائ�ص  جمموعة  ي�ضمل  املدر�ضية  البيئة  م�ضمون  اإن  القول  وميكن 
جمموعة  اإىل  اإ�ضافة  و�ضلوكهم،  دوافعهم  على  وتنعك�ص  العمل  بيئة  متيز  مبا  العاملون 
ال�ضفات واخل�ضائ�ص املدركة عن منظومة املدر�ضة باأنظمتها وقوانينها ولوائحها املنظمة 
وكيفية تعامل املدر�ضة مع املعلمني والطلبة و�ضائر املوظفني والبيئة املحيطة، فهي تفاعل 
وقد  الرتبوية،  العملية  ب�ضكل مبا�رس على خمرجات  يوؤثر  والعاملني  املدر�ضية  االإدارة  بني 
تكون البيئة املدر�ضية اإيجابية م�ضجعة على التعلم، وقد تكون �ضلبية منفرة للطلبة، وت�ضمل 

البيئة املدر�ضية االإيجابية العنا�رس االآتية: )عابدين، 2005، �ص �ص 47- 50( .
عنا�رس غري مادية وت�ضمل: . 1
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وتوافر أ.  خمتلفة  تعليمية  بيئات  وتوافر  االأداء،  توقعات  تفريد  و  الفعال،  التعليم 
منهاج مرن ون�ضاطات غري منهجية متعددة ونظام مكافاأة متنوع.

عنا�رس غري مبا�رسة وت�ضمل الثقة واالحرتام والروح املعنوية املرتفعة والتما�ضك ب. 
وا�ضتمرار النمو الدرا�ضي واالجتماعي.

اأهداف . 2 امل�ضكالت، وحتديث  اأ�ضلوب حل  وت�ضمل  الرتبوية  بالعملية  تتعلق  عنا�رس 
املدر�ضة ومراجعتها ب�ضكل م�ضتمر، وحاًل اإيجابيًا لل�رساعات، ونظام وتوا�ضل فعااًل واإدارة 
ت�ضاركية يف �ضنع القرارات و�ضفافية يف العمل وا�ضتعداداً للم�ضاءلة والتقومي اخلارجي ملا 

يجري يف املدر�ضة.
العنا�رس املادية، وت�ضم كل ما يتعلق بالبناء املدر�ضي من موقع وترتيبات واأثاث . 3

وديكورات وخمتربات وحدائق ومالعب خارجية لتلبية حاجات الطلبة.
وخال�ضة القول، اإنه البد من توافر مناخ مدر�ضي تدعيمي واإيجابي يعمل على حتقيق 
الطماأنينة لدى املعلمني والطلبة على حٍد �ضواء، اإذ اإن املناخ املدر�ضي ي�ضمل االنطباع العام 
املتكون لدى املعلمني، والذي ي�ضمل اأ�ضلوب معاملة املديرين ملروؤو�ضيهم، وفل�ضفة االإدارة 
العليا، وظروف العمل، ونوعية االأهداف التي ت�ضعى املدر�ضة لتحقيقها، وطبيعة العالقات 
بني العاملني والطلبة، كما اأن البيئة املدر�ضية تتاأثر بالبيئة املحيطة بها من حيث م�ضتواها 

احل�ضاري وا�ضتقرارها ومدى تطبيق الدميقراطية فيها.

اإلدارة املدرسية احلديثة: 
االإمكانات  بني  توائم  اإذ  التعليمية،  االإدارة  يف  االأهم  العن�رس  املدر�ضية  االإدارة  تعّد 
الرتبوية  االأهداف  وحتقيق  التعليمية  العملية  الإجناح  ال�رسورية  واملتطلبات  املتاحة 
املخططة، فقد تطور مفهوم االإدارة املدر�ضية عرب املراحل الزمنية املتعاقبة بدءاً باالإدارة 
العلمية واالإدارة ال�ضلوكية ومدر�ضة العالقات االإن�ضانية واالإدارة باالأهداف وانتهاًء باالإدارة 

املوقفية والتفاعلية.
االإدارة  لت�ضمل اجتاهات حديثة يف  واأمناطها  املدر�ضية  االإدارة  وقد تطورت مفاهيم 
املدر�ضية  االإدارة  يف  حديثة  واأ�ضاليب  طرقًا  االجتاهات  هذه  اتخذت  حيث  املدر�ضية، 
واالإدارة  باالأهداف  واالإدارة  الوقت،  واإدارة  باال�ضتثناء  كاالإدارة  اإدارية  اأمناط  با�ضتخدام 
املوقفية واأ�ضلوب االحتماالت واالإدارة باالتفاق، مبا يقت�ضي اإعادة تنظيم هيكلية االإدارة 
املدر�ضية وفقًا لهذه االجتاهات )اأحمد، 2003، �ص: 207( ، اإذ تناولت النظريات االإدارية، 

مفاهيم االإدارة والقيادة احلديثة با�ضهاب، وفيما يلي بع�ضا منها: 
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نظرية السمات: 
من  ناجحًا  يكون  حتى  القائد  يف  توافرها  يجب  التي  ال�ضمات  النظرية  هذه  تناولت 
حيث املهارات االإن�ضانية، والقدرة على التفكري اال�ضرتاتيجي، والروؤية لتطوير املوؤ�ض�ضة التي 
يديرها مبرونة وتوافق لدى تطبيق اال�ضرتاتيجيات، ومدى مالءمتها للظروف امل�ضتجدة يف 
اإطار عمل روح الفريق والعمل على حل امل�ضكالت و�ضناعة القرار، واختيار البديل املالئم على 

 )Business,vol.13.No,3,July,2005(.اأن يكون ذلك يف اإطار معايري اأخالقية و�ضخ�ضية

نظرية املوقف: 
وتفيد هذه النظرية باأنه على الروؤ�ضاء االبتعاد عن النزعة اإىل ال�ضيطرة واإ�ضدار االأوامر 
باعتبارهم اأ�ضحاب ال�ضلطة، واأن يتم ذلك فقط تبعًا ملقت�ضيات املوقف ومتطلباته، وبذلك 
تقدم هذه النظرية مفهومًا ديناميكيًا للقيادة، اذ ال ترتبط بال�ضمات ال�ضخ�ضية للفرد فقط، 
ال�ضمات  اأن عوامل املوقف واملتغريات املتعلقة به حتدد  اأي�ضًا، ذلك  بل باملوقف االإداري 

التي تعزز مكانة ومركز القائد وجناحه.
 )Bass,1985,Journal of Applied psychology ,2003.vol.88.no.2 pp.207� 218( 

وتقوم هذه النظرية على: 
حتديد الثبات النف�ضي ل�ضمات �ضلوك الفرد ودافعيته من خالل بعدين هما: . 1
االهتمام باالفراد والعالقات االإن�ضانية. -
االهتمام بالعمل وحتقيق االأهداف من خالل العمل واإ�ضدار االأوامر. -
مدى . 2 االأفراد،  �ضمات  منها  القائد  �ضلوك  عديدة يف حتديد  موقفية  مكونات  تدخل 

التجان�ص بني املجموعة والقائد واجلماعة.)ر�ضمي، 2004، �ص: 32( 

املدخل التوفيقي )النظرية التفاعلية( : 
ويعّد القائد الناجح وفق هذه النظرية باأنه ال�ضخ�ص القادر على التفاعل مع املجموعة 
اأو العاملني يف املنظمة، واإحداث تكامل يف �ضلوك اأع�ضائها اأو �ضلوك معظمهم مع االهتمام 
تتحدد  اجتماعي  تفاعل  عملية  القيادة  تعّد  وبذلك  وتطلعاتهم،  وقيمهم  اأفرادها  باآمال 
خ�ضائ�ضها على اأ�ضا�ص اأبعاد ثالث هي: اأ( ال�ضمات ال�ضخ�ضية للقائد، ب( عنا�رس املوقف، 

ج( مطلوبات وخ�ضائ�ص اجلماعة.)ح�ضن، 2004، �ص �ص: 30- 43( .
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النظرية الوظيفية: 
اأهدافها معًا،  التي ت�ضاعد اجلماعة على حتقيق  االأعمال واجلهود  النظرية  تربط هذه 
املخططة،  االأهداف  اإجناز  بغر�ص  بها  القيام  للجماعة  ميكن  التي  االأعمال  جميع  وت�ضمل 
وحت�ضني نوعية التفاعل بني اأع�ضاء اجلماعة، واحلفاظ على متا�ضكها، وطبقًا لهذه النظرية 
فاإن القيادة ميكن اأن يقوم بها اأكرث من ع�ضو يف اجلماعة، فالقيادة هنا تتحدد يف اإطار 
هذه  من  به  يقومون  الذي  عملهم  حلجم  طبقًا  بها  يقومون  الذين  واالأ�ضخا�ص  الوظائف 

الوظائف.)احمد، 2006( 
وبذلك فاإن مدير املدر�ضة يقوم بدور فاعل يف اإجناح االإدارة املدر�ضية وتنفيذ املهام 
التعليمية وخلق بيئة مدر�ضية م�ضوقة ت�ضجع  االأهداف  اإىل حتقيق  ُيف�ضي  املنوطة به، مبا 
اإدارته الذاتية  اأ�ضاليب لتطوير  الطلبة على التعلم، وهذا يتطلب من مدير املدر�ضة ا�ضتخدام 
مبا فيها االإدارة الفعاله للمدر�ضة، وخمتلف جوانب العمل االإداري والفني داخل املدر�ضة، 
وم�ضوؤولياته،  �ضالحياته  حدود  يف  الرتبوية  التجديدات  اإدخال  عند  ذكاءه  ي�ضتخدم  واأن 
مبا ي�ضمن اإدارة اإيجابية ناجحة لل�رساع يف البيئة املدر�ضية، باعتبار ذلك ظاهرة �ضحية 
والعمل على توجيهه لتحقيق اأهداف املدر�ضة، اإ�ضافة اإىل خلق تفاعل اإيجابي بني املدر�ضة 
بكل مكوناتها والبيئة املحيطة باملدر�ضة، مما ي�ضهل عليها اتخاذ القرارات املالئمة التي 
للمدر�ضة.وحتى  واخلارجية  الداخلية  بالبيئة  املتعلقة  املوؤثرات  كل  االعتبار  يف  تاأخذ 
ي�ضتطيع مدير املدر�ضة القيام مبهماته بفاعلية، البد من توافر جمموعة من املهارات فيه 

)احمد، 2003، �ص: 312( : 
اإذ البد اأن ميتلك مهارة العمل التطوعي و الفريقي، واأن . 1 مهارات العمل اجلماعي: 

ُيح�ضن التفاعل كع�ضو يف جماعة مبا يف�ضي اإىل اإدارة ت�ضاركية دميوقراطية تراعي الفروق 
الفردية �ضواء بني املعلمني اأم بني الطلبة.

مهارات قيادة االآخرين: وهذا يتطلب اأن يكون املدير قائداً متميزاً قادراً على التاأثري . 2
يف اأتباعه من معلمني وطلبة، ممتلكًا ملهارات القيادة، وقادراً على تخطي امل�ضكالت واإدارة 

ال�رساع، مبا ي�ضمن توجيههم نحو حتقيق اأهداف املدر�ضة.
مهارات التفوي�ص: وهذه تتطلب القدرة على تفوي�ص بع�ضًا من �ضالحياته اإىل غريه . 3

من الطاقم االإداري العامل معه، ومتابعة مدى قيامهم باأدوارهم واإجنازهم ملهماتهم دون 
اأن يتخلى عن م�ضوؤولياته يف هذا االإطار، فقدرة القائد تتجلى يف تنفيذ املهمات املطلوبة 

بو�ضاطة االآخرين من املوظفني واالأتباع.
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العمل وفق . 4 ت�ضكيل فرق  اإذ تتطلب هذه املهارات قدرة على  الفريق:  بناء  مهارات 
منهجية وا�ضحة وتبعًا لقدرات اأع�ضائها وطبيعة املهمات املوكلة اإليها.

وفق . 5 االإدارة  مهارات  اأهم  اإحدى  الوقت  اإدارة  تعّد  اإذ  الوقت:  اإدارة  تنظيم  مهارات 
االإجتاهات احلديثة، وهذا يتطلب التخطيط امل�ضبق والدقيق للمهارات االإدارية، وتخ�ضي�ص 

ات املطلوبة وفق جدول زمني حمدد وم�ضبوط. الوقت الالزم لتنفيذ املهمَّ
الفعال: فاالإت�ضال يكون بني مر�ضل وم�ضتقبل ومن خالل قناة . 6 مهارات االت�ضال 

ات�ضال، لذا يتوجب على مدير املدر�ضة اأن يحافظ على قنوات االت�ضال وفق هيكل تنظيمي 
التوا�ضل  اأن يتقن فن االإ�ضتماع وح�ضن االإ�ضغاء، حتى ي�ضتطيع  وا�ضح، كما يتوجب عليه 

الفعال مع املوظفني والطلبة على حٍد �ضواء.
مهارات التدريب وتعليم الكبار: يعّد التاأهيل امل�ضتمر للعاملني �رسورة من �رسورات . 7

العمل الفعال والناجح، اإذ البد اأن يتقن املدير مهارة تعليم نف�ضه مدى احلياة، وباالآتي اإدارك 
اأهمية تاأهيل العاملني وتدريبهم على امل�ضتجدات، وتعليمهم واإك�ضابهم مهارات جديدة وفق 

متطلبات العمل، واإتقان العاملني املهّمات املوكلة لهم وتنفيذها بفاعلية.
التفكري . 8 مبهارات  ملمًا  املدير  يكون  اأن  يت�ضمن  وهذا  االإبداعي:  التفكري  مهارات 

االإبداعي وكيفية اإعادة ت�ضكيل مدخالت العملية الرتبوية، مبا ميكنه من اإعادة اإنتاج هذه 
املدخالت لتعمل بفاعلية يف اإجناح العملية الرتبوية وحت�ضني خمرجاتها.

جودة . 9 من  فالتاأكد  والتدريب:  التعلم  يف  اجلودة  واإدارة  االأداء  اإدارة  مهارات 
الفعال،  املدير  اأهم مهّمات  اأحد  العمل، ميثل  اأثناء  االأداء يف  التعليمية وجودة  املخرجات 
فجودة العمل وتطبيق معايري اجلودة )االيزو9000( يف املدر�ضة ُمتثل متطلبًا جوهريًا يف 

االإدارة املدر�ضية احلديثة.
مهارات االإر�ضاد يف اأثناء االإ�رساف: ويت�ضمن ذلك اإر�ضاد العاملني وتوجيههم نحو . 10

اجلهود  وا�ضتثمار  االأداء  فاعلية  يحقق  مبا  الوظيفي،  و�ضلوكهم  ملهماتهم  اأدائهم  حت�ضني 
الب�رسية الإجناز مهماتهم باأقل الطرق كلفة وجهداً ووقتًا.

وبذلك يرى الباحث اأن االجتاهات احلديثة الأداء املديرين يف املدار�ص تتطلب ا�ضتخدام 
املروؤو�ضني  من  لغريه  و�ضلطاته  �ضالحياته  بع�ص  وتفوي�ص  اال�ضتثناء،  طريق  عن  االإدارة 
اإن التفوي�ص ي�ضمل ال�ضالحيات وال يعفيه من حتمل  اإذ  ومتابعة اإجنازهم لهذه املهمات، 
امل�ضوؤوليات، وكذلك فاإن اإدارة الوقت بالن�ضبة ملدير املدر�ضة متثل عن�رساً مهمًا يف ا�ضتغالل 
االإمكانات املتاحة مبا فيها الوقت )الزمن( ل�ضمان اإجناز اأعماله ومهماته بفاعلية و�ضمن 
الفرتة الزمنية املتاحة، وتوزيع الوقت على خمتلف االأن�ضطة واملهمات واالأعمال املنوطة 

به، حتى يت�ضنى له اأداء جميع مهماته باأقل جهد ووقت ممكنني.
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اإذ  االإدارة باالأهداف  اأهمية ق�ضوى يف منط  النتائج ت�ضغل  اأن  اإىل  الباحث  كما ي�ضري 
العمل معًا  واملروؤو�ضني  املديرين  املدر�ضة وحماولة  اأهداف  تو�ضيح  النمط على  يركز هذا 
لتحقيق اأهداف املدر�ضة على �ضكل نتائج اأو خمرجات يرجى حتقيقها، وهذا يتطلب اأن تكون 

اأهداف املدر�ضة وا�ضحة لدى جميع العاملني فيها.
بني  كامل  توازن  اإطار  يف  مهماتها  تنفيذ  على  تعمل  املدر�ضية  االإدارة  فاإن  وكذلك 
النواحي الفنية واالإدارية يف عمل مدير املدر�ضة مبا فيها تنمية املعلمني والطلبة واملجتمع، 
بحيث ال يكون ذلك على ح�ضاب جانب دون اآخر، وتفاعل املدر�ضة مع البيئة املحيطة بها يف 
اإطار نظام مفتوح للمدر�ضة، واإتقان مهارات التكيف مع البيئة اخلارجية، مبا ي�ضمن اإتباع 
منظور موقفي اأو بيئي لالإدارة املدر�ضية حتقيقًا الأهداف املدر�ضة وعماًل على تنمية املجتمع 
االجتماعية  النظم  واأهداف  املدر�ضة  اأهداف  بني  توازن  اإطار  يف  حاجاته  وتلبية  املحلي، 

املحيطة بالبيئة املدر�ضية.

اإلدارة والبيئة املدرسية: 
بغية  املدر�ضة  يف  العاملون  االأفراد  ينفذها  التي  العمليات  املدر�ضية  االإدارة  ت�ضمل 
اإيجاد بيئة مدر�ضية م�ضوقة وجاذبة للطلبة وذلك يف اإطار من التعاون والت�ضارك والتفاهم، 
التي تعمل  املهّمات  اأداء  والوكيل وامل�ضاعدون واملعلمون على  املدر�ضة  حيث يعمل مدير 
على تي�ضري العملية الرتبوية والتعليمية وحتقيق االأهداف االجتماعية العامة على اأ�ض�ص من 
مدر�ضية  بيئة  اإيجاد  بغية  �ضوية  اإن�ضانية  عالقات  اإطار  ويف  والتفاهم  والت�ضارك  التعاون 
الفر�ص  يتيح  والطماأنينة  واالأمن  التفاهم  من  جو  خلق  اإىل  يف�ضي  مبا  واإيجابية،  م�ضوقة 
للمعلمني لتحقيق ذواتهم، وتوافر الثقة بينهم من جهة وبني اإدارة املدر�ضة من جهة اأخرى، 
على  والعمل  مواهبهم  اإظهار  على  والطلبة  املعلمني  وُي�ضجع  والتجريب،  االبتكار  وُي�ضجع 
تنميتها يف جو ي�ضوده حرية التعبري والراأي جلميع الطلبة والعاملني يف املدر�ضة )�ضلمي، 

. )1998

مسات البيئة املدرسية املشوقة: 

�س   ،2003 )اأحمد،  منها  ال�سمات  من  بعدد  امل�سوقة  املدر�سية  البيئة  تتميز 
�س230- 276( : 

مع . 1 وتتنا�ضب  املتعلمني،  حاجات  تلبي  متنوعة  مرنة،  برامج  تقدم  فاعلة  اإنها 
مراحلهم العمرية وتطورهم العقلي وتوافر فر�ص التعلم الن�ضط للطلبة.
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اإدارتها . 2 لقرارات  مرجعية  اإطار  يف  ال�ضاملة  الرتبوية  االأهداف  حتقيق  على  تعمل 
التي تطراأ على املجتمع املحيط  الطلبة والتغريات  وتر�ضيد فعاليتها، متكيفة مع حاجات 

بها.
توافر الر�ضا والقناعة والر�ضا للعاملني والطلبة يف املدر�ضة، وما ينتج عنه من . 3

روح معنوية عالية تدفع باجتاه رفع م�ضتوى االأداء الوظيفي وم�ضتوى التح�ضيل الدرا�ضي، 
ويوؤدي اإىل اأن ت�ضود روح االأمن والطماأنينة بعيداً عن ما يثري القلق واال�ضطراب والتوتر.

توافر املوارد املادية كاملباين واملرافق واملواد التعليمية والو�ضائط واملختربات . 4
واالأجهزة املطلوبة من كتب واأثاث مدر�ضي وغريها.

تتميز مبعلمني ذوي كفاءة عالية، لديهم ثقة كاملة بقدرتهم على اإجناز املهّمات . 5
املوكلة اإليهم بفاعلية ويتفاعلون باإيجابية عالية مع الطلبة، مبا يف�ضي اإىل حت�ضيل درا�ضي 

عاٍل للطلبة.
توافر نظام مدر�ضي مقبول لدى الطلبة واملعلمني واالإدارة واملجتمع املحلي بحيث . 6

يقبل اجلميع قواعد ال�ضلوك املدر�ضي واالإنخراط يف الن�ضاطات كافة، اإ�ضافة اإىل توافر مناخ 
مدر�ضي مريح يوفر عناية �ضاملة للطلبة و ي�ضمن تغذية راجعة لهم من املعلمني، كما ي�ضمل 

اإدارة مدر�ضية فاعلة وناجحة مدعومة من املجتمع املحلي واأولياء االأمور.
ت�ضتمل على مبداأ اجلودة ال�ضاملة يف التعليم مبا فيها جودة اأداء االإدارة املدر�ضية، . 7

وجودة املخرجات التعليمية وجودة االأداء الوظيفي للمعلمني والعاملني يف املدر�ضة.
مباٍن  من  املادية  العنا�رس  توافر  تتطلب  امل�ضوقة  املدر�ضية  البيئة  اأن  يتبني  وبذلك 
ومرافق وخدمات وحديقة وكتب وو�ضائط تعليمية وغريها، وكذا توافر جو نف�ضي اجتماعي 
دميوقراطي مريح وثقة عالية بني الطالب اأنف�ضهم، وبني الطلبة ومعلميهم واإدارة مدر�ضتهم 

وغريها من العنا�رس غري املادية.

أقسام البيئة املدرسية: 

ترتكز البيئات املدر�سية يف اأربع بيئات: )عوي�سات، 2006، �س: 10( .
واأحا�ضي�ضه . 1 الطالب  اأو  املعلم  �ضعور  البيئة مكونة من  وهذه  االجتماعية:  البيئة 

الذين  باالأ�ضخا�ص  تتاأثر  بحيث  بينهم،  ال�ضائد  النف�ضي  واجلو  االجتماعية  العالقات  حول 
يختلط بهم اأو يتوا�ضل معهم، وحتدد طبيعة العالقة بني الطلبة ومدى تقبل الطلبة، لوجوده 

يف البيئة املدر�ضية.
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البيئة التنظيمية: اإذ حتدد هذه البيئة طبيعة العالقة بني مدير املدر�ضة واملعلمني . 2
فتتحدد  للطلبة  بالن�ضبة  اأما  باملدر�ضة،  االت�ضال  وقنوات  االإدارة  مع  املختلفة  والعالقات 

البيئة التنظيمية باإدارة املدر�ضة وطبيعة االت�ضال داخل املدر�ضة.
اخلدمية . 3 ومرافقه  ت�ضميمه  حيث  من  املدر�ضي  البناء  وت�ضمل  املادية:  البيئة 

ال�ضفية  الغرف  وطبيعة  فيها،  والدرا�ضة  العمل  و�ضال�ضة  املدر�ضة  يف  والهدوء  ونظافته 
واملعدات  واملختربات  التعليمية  والو�ضائل  املدر�ضية  وال�ضاحات  املدر�ضية  واحلديقة 

والتجهيزات واملكتبة و�ضالة الريا�ضة وغرفة الطعام وغريها من املرافق.
للمدر�ضة . 4 باالنتماء  وال�ضعور  باملدر�ضة،  العام  اجلو  اإىل  وت�ضري  العامة:  البيئة 

واملبادرة يف العمل واملناف�ضة االإيجابية البناءة داخل املدر�ضة.

تقويم البيئة املدرسية: 
تختلف املدار�ص عن بع�ضها بع�ضًا بفعل اختالف بيئاتها، فاملدر�ضة تتميز ببيئتها 
واأحا�ضي�ضه يخرب  املدر�ضة، فاملعلم مب�ضاعره  ي�ضود  الذي  العام  النف�ضي  االجتماعية واجلو 
عن نظرته نحو املناخ املدر�ضي واجلو العام يف املدر�ضة وزمالئه والعاملني معه، اإ�ضافة 

اإىل نظرته اإىل طبيعة العالقة مع مدير املدر�ضة.
وتتكون العلقة بني املعلم واملدر�سة من اأجزاء هي: 

اإذ يعمل املدير الذي يتقبل التح�ضيل االأكادميي املرتفع . 1 التدقيق على التح�ضيل: 
اإليهم  على حتديد برامج التعلم داخل املدر�ضة، ويوجه املعلمني للقيام باملهّمات املوكلة 

يف اإطار مالحظاته عن اأخطائهم ويدعوهم لرفع م�ضتوى التح�ضيل الدرا�ضي.
الفرقة االجتماعية: اإذ ال يتفق املعلمون مع زمالئهم وال يقومون باإر�ضاد بع�ضهم . 2
بع�ضًا.
والعاملني معه يف املدر�ضة هم . 3 باأن زمالءه املعلمني  ي�ضعر املعلم  اإذ  ال�ضخ�ضية: 

اأ�ضدقاءه االأكرث قربًا منه بحيث ي�ضاركهم يف اأحا�ضي�ضه وم�ضكالته ال�ضخ�ضية واملهنية، اإذ 
يزور كل منهم االآخر يف بيته وي�ضرتكون يف فعاليات اجتماعية خمتلفة.

روح العمل كفريق: فاملعلمون يعملون ب�ضدق واإخال�ص وتفان وارتياح ورغبة يف . 4
العمل عندما يعملون كفريق عمل موحد يكمل كل منهم االآخر.

أنواع البيئات املدرسية: )حجي، 2001، ص ص: 258- 260( 

البيئة املفتوحة: اإذ يعمل العاملون يف هذه البيئة كاأنهم طاقم واحد، وفريق عمل . 1
حي مليء باحليوية والن�ضاط، فيعمل كل منهم لتحقيق اأهدافه، مما يوفر جميع احلاجات 
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يف  للعامني  االجتماعية  احلاجات  اإ�ضباع  اإىل  هنا  املدر�ضية  االإدارة  وت�ضعى  االجتماعية، 
املدر�ضة.

اأفكاراً . 2 ويقرتحون  مبادرين،  البيئة  هذه  يف  العاملون  يكون  حيث  الذاتية:  البيئة 
جديدة اأكرث مما يفعله مدير املدر�ضة، وت�ضمى اأحيانًا بيئة احلكم الذاتي، ففيها ت�ضعى االإدارة 

املدر�ضية اإىل اإ�ضباع احلاجات االجتماعية للعاملني يليها االإجناز واالأداء.
من . 3 جافة  بيئة  وت�ضمى  �ضخ�ضية،  غري  باأنها  البيئة  هذه  وتتميز  املحكمة:  البيئة 

عليها  ويطلق  حتقيقه  اإىل  ي�ضعى  ما  اأهم  االأهداف  حتقيق  يكون  حيث  االإن�ضانية  الناحية 
اأحيانًا بالبيئة املراقبة.

ناحية . 4 من  مراقبة  وغري  �ضخ�ضية  بيئة  املدر�ضية  البيئة  وتكون  العائلية:  البيئة 
االأ�رسي وروح معنوية متو�ضطة وتت�ضف بانعدام تفوي�ص  االأهداف، و�ضبيه باجلو  حتقيق 

ال�ضلطة و�ضعف يف الروح املعنوية واإهمال اإ�ضباع احلاجات االجتماعية.
ريادي يف حتٍد وح�رس . 5 بدور  املديرون  فيها  ي�ضطلع  بيئة  واالإعتماد:  الثقة  بيئة 

تاأثري طاقم العمل ومن ثم املبادرة بالفعاليات باأنف�ضهم.
البيئة املغلقة: وتو�ضف البيئة املدر�ضية باأن فيها كّمًا كبرياً من عدم االهتمام من . 6

ناحية املعلمني والطاقم املدر�ضي، وتكون الروح املعنوية للعاملني يف املدر�ضة متدنية.

ثانياً- الدراسات السابقة: 

يف �ضوء مراجعة الباحث للدرا�ضات ال�ضابقة يتبني اأنها تناولت مكونات البيئة املدر�ضية 
املادية وغري املادية، ومدى جاذبية هذه البيئة للطلبة، ودورها يف خلق اجتاهات اإيجابية 
لديهم نحو املدر�ضة بغية حتقيق االأهداف الرتبوية املخططة، و�ضوال اإىل تعلم فعال وومتع، 
اإىل حتديد خ�ضائ�ص املناخ املدر�ضي يف املدار�ص  يف درا�ضته   )2011( هندي  فقد هدف 
العا�رس،  ال�ضف  وطلبة  االإ�ضالمية،  الرتبية  معلمي  نظر  وجهة  من  االأردن  يف  االأ�ضا�ضية 
وعالقة ذلك مبتغريات مديرية الرتبية، وجن�ص املدر�ضة وحجمها.وتكونت عينة الدرا�ضة من 
»36« معلمًا ومعلمة ومن »324« طالبًا وطالبة من ال�ضف العا�رس االأ�ضا�ضي يتوزعون على 
»18« مدر�ضة يف حمافظة الزرقاء اختريوا بطريقة العينة الع�ضوائية.وقد ا�ضتخدم الباحث 
اأظهرت  وقد  وحتليلها،  املطلوبة  املعلومات  جمع  يف  وا�ضتبانة  التحليلي  الو�ضفي  املنهج 
الدرا�ضة اأن اأهم اخل�ضائ�ص االإيجابية التي يت�ضف بها املناخ املدر�ضي للمدار�ص االأ�ضا�ضية 
يف حمافظة الزرقاء من وجهة نظر املعلمني والطلبة على النحو االآتي: اخل�ضائ�ص املتعلقة 
بني الطلبة وبني الطلبة واملعلمني، وبني االإدارة املدر�ضية، وبني املعلمني واالإدارة املدر�ضية 
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على التوايل، واأنه يوجد م�ضكالت مدر�ضية تعكر �ضفو املناخ املدر�ضي، كما اأظهرت الدرا�ضة 
عدم وجود فروق ذات دالالت اإح�ضائية فيما يتعلق بتقديرات املعلمني والطلبة تعزى اإىل 
متغريات: )مديرية الرتبية التي تتبعها، جن�ص املدر�ضة، حجمها( ، يف حني اأظهرت الدرا�ضة 
وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية فيما يتعلق بتقديرات الطلبة، تعزى اإىل متغريات: )مديرية 
الرتبية التي تتبعها، جن�ص املدر�ضة( وعدم وجود فروق يف تقديراتهم تعزى ملتغري حجم 
املدر�ضة.وقد اأو�ضت الدرا�ضة بجملة من االإجراءات لتح�ضني املناخ املدر�ضي و�رسورة اإجراء 

مزيد من البحوث يف هذا املجال.
و�ضعت املعمرية )2010( اإىل التعرف اإىل مدى تاأثري البيئة يف التح�ضيل الدرا�ضي لدى 
الطلبة مبا فيها تاأثري املجتمع املدر�ضي، وقد ا�ضتخدمت الباحثة منهج امل�ضح االجتماعي 
مدر�ضة  طلبة  من  الدرا�ضة  لعينة  الوالدين  على  وزعت  ا�ضتبانة  ا�ضتخدمت  حيث  بالعينة، 
للتالميذ  وال�ضنوية  ال�ضهرية  الدرا�ضية  النتائج  االأ�ضا�ضي، ف�ضاًل عن  للتعليم  بن عمر  حاجز 
واأ�ضلوب املالحظة واملقابلة مع االأخ�ضائية االجتماعية ومعلم �ضعوبات التعلم باملدر�ضة 
تاأثرياً  واأكرثها  املناخات  اأهم  اأن  الدرا�ضة  اأظهرت  للدرا�ضة.وقد  ال�رسورية  البيانات  جلمع 
املناخ  املدر�ضية متثل  البيئة  واأن  االأ�رسى،  املجتمعي  املناخ  هو  الدرا�ضي  التح�ضيل  على 
اأقل  اجلغرافية  البيئة  واأن  ومعلميه  باأقرانه  الطالب  يتاأثر  حيث  االأ�رسي،  للمناخ  املكمل 
تاأثرياً على التح�ضيل الدرا�ضي للطلبة، وقد اأو�ضت الدرا�ضة ب�رسورة مراعاة اأوجه الت�ضابه 
التعلم  تعزيز  و�رسورة  لديهم  واحلوار  املقارنة  مهارات  وتطوير  الطلبة  بني  واالختالف 
التعاوين والفردي واجلماعي، اإذ ت�ضاهم هذه االأمناط بالتفاعل االإيجابي بني الطلبة وحتفز 
عمل الطلبة كفريق، اإ�ضافة اإىل �رسورة التعاون التام داخل املجتمع املدر�ضي بني العاملني 
يف املدر�ضة والطلبة، وهذا يقع على عاتق القيادة املدر�ضية من خالل و�ضعها خلطة التطوير 

الرتبوي يف املدر�ضة.
وهدف ال�سلتي )2010( يف درا�ضته اإىل التعرف اإىل اأثر منظمة البيئة املدر�ضية يف 
نظر  وجهة  من  الثانوية  باملرحلة  الفنية  الرتبية  ملادة  الت�ضكيلية  االإبداعية  القيم  تنمية 
قدمت  حيث  ال�ضعودية،  العربية  باململكة  حرية  مبحافظة  الثانوية  املرحلة  يف  املعلمات 
هذه الدرا�ضة ال�ضتكمال متطلبات احل�ضول على درجة املاج�ضتري يف ق�ضم الرتبية الفنية من 
جامعة اأم القرى باململكة العربية ال�ضعودية، وقد ا�ضتخدم الباحث املنهج الو�ضفي التحليلي 
اأن منظومة البيئة املدر�ضية توؤثر يف  يف درا�ضته للتو�ضل اإىل نتائج الدرا�ضة التي اأظهرت 
تنمية القيم االإبداعية يف مادة الرتبية الفنية، واأن متو�ضطات عبارات دور املدر�ضة وعنا�رس 
التعليمية كانت متو�ضطة، واأن متو�ضط عبارات دور املعلمة كانت  االأن�ضطة  املنهاج ودور 
عالية، وقد اأو�ضت الباحثة ب�رسورة التغلب على العقبات التي تعوق تنفيذ برامج الرتبية 
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الفنية كلها من خالل قيام االإدارة املدر�ضية باتخاذ اخلطوات الالزمة الإبراز القيم االإبداعية 
يف مادة الرتبية الفنية.

واأجرت وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية )2009( وبال�رساكة مع موؤ�ض�ضة 
لطلبة  االأكادميي  التح�ضيل  على  املدر�ضي  للبناء  املح�ضن  الت�ضميم  اأثر  حول  �ضار  كولوقا 
فل�ضطني بتمويل من بنك التنمية االأملاين، حيث اأجريت الدرا�ضة على جمموعة من املدار�ص 
ذات موا�ضفات حديثة ومزودة مبرافق �ضحية و�ضاحات ومالعب م�ضممة بطريقة ع�رسية 
تراعي البيئة ال�ضفية باعتبارها عن�رس جذب للطلبة.وقد هدفت هذه الدرا�ضة ملعرفة اأهمية 
من  حديثة  مبدار�ص  قدمية  مدار�ص  مقارنة  متت  حيث  التعليم،  تطوير  يف  املدر�ضي  البناء 
الت�ضميم واملرافق اخلدمية املوجودة فيه، ومدى تاأثري ذلك على الطلبة والتح�ضيل  حيث 
الفرن�ضية  لوزان  جامعة  من  الدرا�ضة  هذه  يف  الرئي�ص  الباحث  تو�ضل  لهم.وقد  االأكادميي 
اإىل اأن نتائج الدرا�ضة اأظهرت اأن حت�ضيل الطالب باملدار�ص احلديثة كان اأف�ضل من طالب 
املدار�ص ذات الت�ضميم القدمي، واأن اجتاهات مديري هذه املدار�ص واملعلمني فيها اأف�ضل من 

تلك التي لدى مديري ومعلمي املدار�ص القدمية.
حتقيق  يف  الفاعلة  املدر�ضة  دور   )2009( درا�ضتهما  يف  و�سلدان  حل�س  تناول  وقد 
ال�ضلوكي من وجهة نظر معلمي املرحلة  التعليمية امل�ضجعة على االن�ضباط  البيئة  �ضمات 
الثانوية يف حمافظات قطاع غزة، كما هدفت الدرا�ضة اإىل الك�ضف عن نوع العالقة ال�ضائدة 
املرحلة  معلمي  نظر  وجهة  من  املدر�ضة  واإدارة  واملعلمني  الثانوية  املرحلة  طالب  بني 
التحليلي  الو�ضفي  املنهج  الباحث  ا�ضتخدم  غزة.وقد  قطاع  حمافظات  مبدار�ص  الثانوية 
يف ا�ضتطالع اآراء معلمي املرحلة الثانوية، باعتبارهم االأقدر على حتديد اأهم العوامل التي 
تكمن وراء عدم االن�ضباط، اأو حتديد �ضمات البيئة التعليمية ال�ضائدة، مبا يف�ضي اإىل وجود 
ذات جو  تعليمية  بيئة  اإيجاد  والعمل على  االن�ضباط  وقائية من ظاهرة عدم  اإ�ضرتاتيجية 
اجتماعي عام ي�ضاعد يف �ضبط �ضلوك الطلبة.وقد تو�ضلت الدرا�ضة اإىل وجود عالقات اإن�ضانية 
ن�ضاأت بني اإدارة املدار�ص واملعلمني، واأن العالقة بني الطالب اأنف�ضهم، وبينهم وبني اإدارة 
�ضلوك  �ضبط  يف  االجتماعية  املوؤ�ض�ضات  دور  �ضعف  اإىل  اإ�ضافة  متو�ضطة،  كانت  املدر�ضة 
الطلبة  اأمور  واأولياء  املدر�ضة  اإدارة  بني  العالقة  تعزيز  ب�رسورة  الدرا�ضة  الطلبة.واأو�ضت 
والعناية بالبيئة املدر�ضية وال�ضفية واجلمالية والرتكيز يف اإعداد املعلمني مهنيًا، والعمل 
واإدارة  امل�ضكالت  القيادة و مهارات حل  و  للمهارات االجتماعية كالتوا�ضل  تبادلها  على 
الن�ضاط املدر�ضي وتوفري االأدلة االإر�ضادية، وبناء الئحة االن�ضباط ال�ضلوكي ملدار�ص التعليم 
العام واأن تكون يف متناول اجلميع، وعقد دورات تدريبية للمعلمني يف جماالت االأن�ضطة 

الطالبية والتقومي، وكذلك العناية بالبيئة املدر�ضية مبا يجعلها مريحة وحمببة للطالب.
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وقد حاول العاجز و�سلدان )2009( تق�ضي دور القيادة املدر�ضية يف تنمية االإبداع 
لدى معلمي مدرا�ص املرحلة الثانوية يف قطاع غزة يف درا�ضتهما املقدمة للموؤمتر العلمي 
العربي ال�ضاد�ص لرعاية املوهوبني واملتفوقني، حيث ا�ضتخدام الباحثان املنهج الو�ضفي 
التحليلي يف هذه الدرا�ضة، وُجمعت البيانات من عينة ع�ضوائية )303( بن�ضبة )11%( من 
وقد  غزة،  حمافظات  يف  الثانوية  املدار�ص  معلمي  من   )3416( البالغ  االأ�ضلي  املجتمع 
اأظهرت الدرا�ضة اأنه ال يوجد فروق ذات داللة اإح�ضائية حول دور القيادة املدر�ضية يف تنمية 
االإبداع لدى معلمي مدار�ص املرحلة الثانوية مبحافظات قطاع غزة من وجهة نظر املعلمني 
تبعًا ملتغريات )املوؤهل العلمي، �ضنوات اخلدمة، والتخ�ض�ص يف درجة البكالوريو�ص( ، كما 
اأظهرت الدرا�ضة اأن االإدارة املدر�ضية يف هذه املدار�ص تعمل على تنمية العالقات االإن�ضانية 
االإدارة املدر�ضية يف  واأن دور  الواحد،  الفريق  العمل بروح  بني املعلمني، وت�ضجيعهم على 
تنظيم ن�ضاطات ترفيهية، وتخ�ضي�ص موازنات لالأن�ضطة الال�ضفية كان �ضعيفًا ب�ضبب قلة 
الدعم املايل للمدار�ص.وقد اأو�ضت الدرا�ضة باأن تعمل االإدارات املدر�ضية على تنظيم رحالت 
ا�ضرتاتيجيات  ا�ضتخدام  على  املعلمني  وتدريب  �ضفية،  غري  ون�ضاطات  ترفيهية  ون�ضاطات 
تنمي االبتكار واالإبداع، و�رسورة اختيار قيادات مدر�ضية واعية توؤمن باأهمية االإبداع يف 

البيئة املدر�ضية.
يف  املدر�ضية  االإدارة  دور  اإىل  التعرف  اإىل  درا�ضتها  يف   )2008( بلواين  هدفت  وقد 
االإبداع يف املدار�ص احلكومية يف حمافظات �ضمال فل�ضطني ومعوقاتها من وجهة  تنمية 
نظر مديراتها، كما هدفت اإىل معرفة دور االإدارة املدر�ضية يف تنمية االإبداع من وجهة نظر 
والتخ�ض�ص يف  العلمي، و�ضنوات اخلربة،  )اجلن�ص، واملوؤهل  املديرين باختالف متغريات: 
البكالوريو�ص، ومكان العمل( ، وقدمت هذه الدرا�ضة ا�ضتكمااًل ملتطلبات احل�ضول على درجة 
الباحثة  الوطنية.وا�ضتخدمت  النجاح  جامعة  من  الرتبوية  االإدارة  يف  املاج�ضتري 
هناك  اأن  اأظهرت  التي  النتائج  وا�ضتخراج  البيانات،  جلمع  امليداين  الو�ضفي  املنهج 
مبعدل  وكان  االإبداع  تنمية  يف  املدر�ضية  والبيئة  املدر�ضية  لالإدارة  كبرياً  دوراً 
يف  املحلي  واملجتمع  املعلم  دور  اأن  اإىل  اإ�ضافة  التوايل،  على   »%76.40«  ،»%70.4«
تنمية االإبداع كان كبرياً اأي�ضًا، ومبعدل )75% و 70.4%( على التوايل، واأن دور املناهج يف 
تنمية االإبداع من وجهة نظر املديرين للمدار�ص يف حمافظات ال�ضمال كان متو�ضطًا بن�ضبة 
)68.1%( ، واأنه ال يوجد فروق ذات داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الداللة )α =0.05( يف دور 
االإدارة املدر�ضية يف تنمية االإبداع يف املدار�ص احلكومية يف حمافظات ال�ضمال ومعوقاتها 
العلمي، و�ضنوات اخلربة، وتخ�ض�ص  اإىل متغريات: )املوؤهل  من وجهة نظر مديريها تعزى 
املدير، ومكان العمل( ، بينما كان هناك فروق تعزى اإىل متغري اجلن�ص، وقد اأو�ضت الدرا�ضة 
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ب�رسورة تطوير املناهج التعليمية وت�ضمينها ما يدعو اإىل تنمية االإبداع و�رسورة توفري 
جمموعة من الت�ضهيالت املادية واملعنوية يف البيئة املدر�ضية.

املديرات  اأي  املدر�ضية  االإدارة  دور  تق�ضي  اإىل  درا�ضتها  يف   )2008( اجلدي  و�ضعت 
يف معاجلة امل�ضكالت التي تواجه طالبات املرحلة الثانوية مبحافظات غزة و�ضبل تفعيله، 
من  الرتبية  اأ�ضول  يف  املاج�ضتري  درجة  على  للح�ضول  كمتطلب  الدرا�ضة  هذه  قدمت  وقد 
اجلامعة االإ�ضالمية يف غزة، وهدفت الدرا�ضة اإىل معرفة مدى تاأثري تقديرات املعلمات يف 
التي تواجه طالبات  احلكم على ممار�ضة مديرات املدار�ص لدورهن يف معاجلة امل�ضكالت 
العلمي،  واملوؤهل  اخلدمة،  )�ضنوات  مبتطلبات:  غزة  قطاع  مبحافظات  الثانوية  املرحلة 
واملنطقة التعليمة( ، وقد ا�ضتخدمت الباحثة املنهج الو�ضفي التحليلي، وا�ضتبانة مكونة من 
»49« فقرة مق�ضمة اإىل ثالثة اأبعاد هي: )التغري الرتبوي، والتغري االجتماعي واالقت�ضادي، 
والتغري ال�ضلوكي( .وقد اأظهرت الدرا�ضة اأن اأقوى املجاالت يف التغري الرتبوي كان يف تعزيز 
دور املر�ضد الرتبوي بوزن ن�ضبي قدره )83.33%( ، واأقوى املجاالت يف التغري ال�ضلوكي كان 
االجتماعي  التغري  واأقوى املجاالت يف  الطالبات توجيهًا دينيًا بوزن )%83.60(  توجيه 
الدرا�ضة  اأظهرت  كذلك   ،  )%80.40( بن�ضبة  الطالبات  الفريق بني  بروح  العمل  ي�ضجع  كان 
انه ال توجد فروق ذات داللة اإح�ضائية تعزى ملتغري �ضنوات اخلدمة واملوؤهل العلمي، بينما 
حل  يف  املدار�ص  مديرات  لدور  املعلمات  تقديرات  يف  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
م�ضكالت طالبات املرحلة الثانوية يف حمافظات غزة، يعزى اإىل متغري املنطقة التعليمية 
ل�ضالح املنطقة اجلنوبية.وقد اأو�ضت الدرا�ضة بالعمل على تعزيز مبداأ العمل بروح الفريق، 
وعقد ور�ضات عمل ودورات تدريبية تركز على كيفية التعامل مع م�ضكالت الطالبات وحلها 

وتنظيم برامج تربوية وتوعوية للمديرين حلل امل�ضكالت الطالبية.
وقد تناول العتيبي )2007( يف درا�ضته دور املناخ املدر�ضي ومعوقاته ودوره يف 
امليدانية على عينة ع�ضوائية  درا�ضته  اإطار  العام، وذلك يف  التعليم  املعلمني مبراحل  اأداء 
ال�ضعودية،  العربية  باململكة  الريا�ص  مبدينة  احلكومية  باملدار�ص  العاملني  املعلمني  من 
وقد قدمت هذه الدرا�ضة ال�ضتكمال متطلبات يف احل�ضول على درجة املاج�ضتري يف العلوم 
االجتماعية من جامعة نايف العربية للعلوم االأمنية، وقد ا�ضتخدم الباحث املنهج الو�ضفي 
التحليلي للو�ضول اإىل نتائج الدرا�ضة التي اأظهرت اأن اأهم اأبعاد املناخ املدر�ضي ذات العالقة 
باالإدارة املدر�ضية هو حر�ص االإدارة على تطبيق االأنظمة واللوائح وف�ص النزاعات واخلالفات 
بني املعلمني، واأن جو املرح ي�ضود بني املعلمني، واأن هناك عالقة طيبة بينهم مبنية على 
الثقة واالحرتام، واأن املعلمني يرون اأن البيئة املدر�ضية منا�ضبة للقيام باملهّمات التعليمية، 
ت�ضدد  واأن  التعليمية،  العملية  موؤثر يف جميع جوانب  دور  له  ال�ضائد  املدر�ضي  املناخ  واأن 
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االإدارة يف تطبيق االأنظمة والقوانني وعدم تفوي�ص ال�ضالحيات وعدم االهتمام باالأن�ضطة 
ُي�ضكل اأهم املعوقات اأمام توفري مناخ مدر�ضي مالئم ومنا�ضب، كذلك اأظهرت الدرا�ضة اأنه ال 
توجد فروق ذات داللة اإح�ضائية بني اآراء اأفراد عينة الدرا�ضة حول حماور الدرا�ضة املختلفة 
، بينما توجد فروق  اإىل متغريات: )العمر، واملوؤهل الدرا�ضي والتخ�ض�ص يف العمل(  تعزى 
يف  اخلربة  و�ضنوات  االأ�ضبوعية  احل�ض�ص  وعدد  التعليمية  )املرحلة  متغريات:  اإىل  تعزى 

العمل( ، واأو�ضت باإجراء مزيد من البحوث يف هذا املجال.
اإىل خ�ضائ�ص االإدارة الناجحة و مدى تاأثري  اإىل التعرف  عوي�سات )2006(  وهدف 
واأ�ضلوب  الو�ضفي  املنهج  الباحث  ا�ضتخدم  وقد  املدر�ضي،  املناخ  على  الناجحة  االإدارة 
املقابالت املفتوحة والعميقة من خالل طرح جمموعة من االأ�ضئلة املالئمة للمقابالت بعد 
التاأكد من مالءمتها واختبارها وتنقيحها، كما ا�ضتخدم جهاز ت�ضجيل �ضوتي لهذا الغر�ص.
مراحل  اأربع  اإىل  ت�ضتند  التي  التحليل  يف   )2003( �ضكيدي  نظرية  اإىل  الباحث  ا�ضتند  وقد 
يف حتليل النتائج، االأوىل: مرحلة التحليل االأويل وفيها تق�ضم م�ضادر املعلومات اإىل اأولية 
ت�ضف  بحيث  االأوىل  للتحليل  مكملة  وهي  بالتخطيط  التحليل  مرحلة  والثانية:  وثانوية، 
اإيجاد  طريق  عن  املوا�ضيع  تدمج  حيث  لالآخر،  منها  كل  مالءمة  طريق  عن  املو�ضوعات 
عالقة بينها، والثالثة: مرحلة التحليل الدقيق وهي املرحلة النهائية، حيث ترّكز التفا�ضيل 
لل�رسح من خالل مو�ضوعات مركزية و �رسح روؤية وا�ضحة حول النتائج، والرابعة: مرحلة 
دمج النتائج مع املواد النظرية املالئمة لها متهيداً لبناء نظرية جديدة اأو اإطار جديد خا�ضة 
بالباحث.وقد تو�ضل الباحث اإىل اأن االإدارة املدر�ضة الناجحة حتقق االأهداف املرجوة من 
العملية  اأطراف  بني  وناجحة  اإيجابية  على عالقة  احلفاظ  مع  والرتبوية  التعليمة  العملية 
الرتبوية التعليمية، مما ي�ضمن تكوين مناخ مدر�ضي جيد، واأن اإدارات املدار�ص يف القد�ص 
ال�رسقية هي اإدارات ت�ضاورية دميوقراطية بن�ضبة )70%( واأن املناخ املدر�ضي ال�ضائد يف هذه 
املدار�ص مناخ تعليمي جيد واإيجابي بن�ضبة )70%( ، واأن التاأهيل العلمي و�ضمات القيادة 
كالتحمل وال�ضرب والقدرة على االإ�ضغاء وال�رسية وال�ضدق واالأمانة يف العمل �ضفات مهمة 
يف االإدارة الناجحة.وقد اأو�ضت الدرا�ضة باتباع منط االإدارة الدميوقراطية الت�ضاورية والعمل 
الدائم على تطوير املناخ املدر�ضي مبا يتالءم مع احتياجات الطلبة وتطوير العالقات بني 
االإدارة والطاقم املدر�ضي، والعمل على اإ�رساك االأهايل يف العملية الرتبوية لفائدة الطالب 

واملدر�ضة واإجراء املزيد من الدرا�ضات.
املعلمني  ر�ضا  املدر�ضية يف  البيئة  دور   (Cara, 2012) كارا  تناولت  درا�ضتها  ويف 
الوظيفي يف املدار�ص العامة االأمريكية، حيث هدفت اإىل بحث العالقة بني البيئة املدر�ضية 
 -2007( للفرتة  املدر�ضي  للطاقم  امليداين  امل�ضح  با�ضتخدام  الوظيفي  املعلمني  ور�ضا 
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2008( ، وقد ا�ضتخدمت الباحثة املنهج الو�ضفي التحليلي، ُو�ضئل افراد العينة عن �ضعورهم 
للمعلمني  الوظيفي  الر�ضا  لقيا�ص  االنحدار  معامل  حتليل  اأجري  حيث  املهنة،  نحو  العام 
كمتغري معياري وكذلك متغريات البيئة املدر�ضية ومتغريات خلفية املعلمني كمبحوثني اأو 
م�ضتجوبني، وقد اأظهرت الدرا�ضة اأن البيئة املدر�ضية توؤدي دوراً ذا داللة اإح�ضائية يف عدم 
ر�ضا املعلمني، وب�ضكل خا�ص اال�ضتقالل الذاتي للمعلمني واأن النمط القيادي الذي يتبعه 
واملجتمع  الطالب  م�ضكالت  بينما  للمعلمني،  الر�ضا  عدم  احتماالت  يقلل  املدار�ص  مدراء 
واملدر�ضة تزيد من احتماالت عدم الر�ضا للمعلمني، وبالرغم من االأخذ يف احل�ضبان تزايد 
داللة  ذات  بقيت  فاأنها  الريفية  املدر�ضة  وموقع  املتو�ضط،  املدر�ضة  وو�ضع  املعلم  متيز 

اإح�ضائية.
ال�ضف  اإدارة  فعالية  بني  العالقة  فح�ص  اإىل   (Adeyemo, 2012) ادميو  �ضعت 
الثانوية يف  املدار�ص  الدرا�ضة على عينة ع�ضوائية من  اأجريت  وقد  االأكادميي،  والتح�ضيل 
وا�ضتخدم  الو�ضفي،  املنهج  الباحث  ا�ضتخدم  حيث  بنيجريا،  الغو�ص  والية  يف  �ضوموالو 
ا�ضتبانة للمعلمني واأخرى للطلبة، اإ�ضافة اإىل اختبار التح�ضيل يف الفيزياء، باالإ�ضافة اإىل 
اإدارة ال�ضف  اأن مهارات واأ�ضاليب  اأظهرت الدرا�ضة  .وقد   )Anova( حتليل التباين االأحادي 

الفعال توؤثر اإيجابًا وبقوة على التح�ضيل االأكادميي للطلبة يف الفيزياء.
وهدف ا�رضاغي واآخرون )2011( اإىل الك�ضف عن طبيعة العالقة بني املناخ التنظيمي 
اإيران.وقد  اأ�ضفهان يف  الريا�ضية يف مقاطعة  القيادة للمديرين، يف مكاتب الرتبية  ومنط 
ا�ضتخدم الباحثون املنهج الو�ضفي امليداين وتكون جمتمع الدرا�ضة من “57”مديراً ملكاتب 
الرتبية الريا�ضية يف مقاطعة اأ�ضفهان.وقد اأظهرت الدرا�ضة اأن هناك عالقة مهمة وموؤثرة 
بني املناخ التنظيمي وال�ضلوك القيادي لهوؤالء املدراء، اإ�ضافة اإىل اأن هناك عالقة ارتباطيه 
موجبة بني منط القيادة االأوتوقراطي واملناخ التنظيمي املغلق، واأن هناك عالقة ارتباطية 
موجبة بني منط القيادة الدميوقراطية واملناخ التنظيمي املفتوح، واأن هناك عالقة ارتباطية 
موجبة بني اأبعاد املناخ التنظيمي )االأهداف، والدور، واملكافاأة، واالإجراءات واالت�ضاالت( 

وبني منط القيادة للمدراء.
، يف درا�ضته مدى تاأثري نوعية الت�ضهيالت   (Vandiver, 2011) وقد تناول فانديفر 
واخلدمات املدر�ضية على البيئة التعليمية يف املدار�ص الثانوية يف �ضمال تك�ضا�ص، وهدفت 
الدرا�ضة اإىل حتديد العالقة بني الت�ضهيالت واخلدمات املدر�ضية وبيئة التعليم املدر�ضي، وقد 
ا�ضتخدم الباحث مزيجًا من املقابالت واال�ضتبانة لتحديد البيانات وجمعها حول الت�ضهيالت 
وبيئة التعلم املدر�ضية، وا�ضتخدم املنهج الو�ضفي لتحليل البيانات، وقد اأظهرت الدرا�ضة اأن 
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هناك عالقة موجبة بني نوعية ومالءمة الت�ضهيالت التعليمية، وبني اأداء الطالب )التح�ضيل 
االأكادميي( ، واأن هناك تغرياً يف معدل دوران املعلمني الوظيفي.

موقع  اأثر  حتديد  اإىل  درا�ضتهم  يف   (Owoeye, 2011) واآخرون  اأويي  هدف  وقد 
املدر�ضة على التح�ضيل االأكادميي يف املدار�ص الثانوية يف والية ايكيتي يف نيجرييا، حيث 
بني   )WASCE( تكون جمتمع الدرا�ضة من امتحانات �ضهادات املدر�ضة االإفريقية الغربية 
�ضنتي )1990- 1997( يف »50« مدر�ضة ثانوية يف كل من الريف وال�ضواحي يف الوالية، 
التحليلي  الو�ضفي  املنهج  وا�ضتخدم  البيانات،  جلمع   )SLQ( ا�ضتبانة  ا�ضتخدمت  حيث 
اإح�ضائية  الدرا�ضة وجود فروق ذات داللة  اأظهرت  واملتو�ضطات احل�ضابية واختبار ت.وقد 
بني اأداء الطلبة االأكادميي يف الريف وال�ضواحي يف امتحانات ال�ضهادة االأكادميية العايل، 
كما اأثبتت الدرا�ضة اأن م�ضتوى حت�ضيل الطلبة يف ال�ضواحي اأف�ضل من حت�ضيل طلبة الريف، 
وال�ضواحي،  الريف  بني  الفجوة  ج�رس  على  بالعمل  احلكومة  تقوم  باأن  الدرا�ضة  واأو�ضت 
االأكادميي  التح�ضيل  تعزز  التي  االجتماعية  باملرافق  الريفية  املناطق  �ضكان  وتزويد 
للطلبة يف االمتحانات النهائية، اإ�ضافة اإىل �رسورة تزويد املناطق الريفية بخدمات النقل 
والبا�ضات لت�ضهيل حركة الطلبة واملدر�ضني وانتقالهم اإىل مدار�ضهم، وكذلك تقدمي احلوافز 

املالئمة لت�ضجيع الطلبة واملدر�ضني يف املناطق الريفية على البقاء يف اأمكان �ضكنهم.
للمديرين  القيادة  اأمناط  بني  العالقة  درا�ضة   )2011( واآخرون  هوناري  وحاول 
وفعالية معلمي الرتبية الريا�ضية يف ترتيبات املدر�ضة، وقد تكونت عينة الدرا�ضة من »40« 
طهران. يف  الثانوية  املدار�ص  يف  الريا�ضية  للرتبية  ومعلمة  معلمًا   »40« و  مدر�ضة  مدير 
وقد ا�ضتخدم الباحث ا�ضتبيانة فدلر للنمط القيادي مبعامل ثبات »86%« خا�ص باملديرين 
اأجاب عنها املعلمون، وا�ضتبيانة اآخرى للمعلمني اأجاب عنها الطلبة مبعامل ثبات »%87« 
)كرنباح الفا( ، وقد ا�ضتخدم الباحث املنهج الو�ضفي التحليلي ومعامل االرتباط �ضيربمان 
واختبار ت.وقد اأظهرت الدرا�ضة اأن هناك عالقة موجبة بني النمط القيادي ملديري املدار�ص، 
وفاعلية االأداء ملعلمي الرتبية الريا�ضة عند م�ضتوى الداللة االإح�ضائية )α=0.05( ، واأن 
االإدارة الت�ضاركية توؤثر اإيجابًا يف اأدائهم، واأن االإدارة الت�ضلطية تقلل من الفعالية يف العمل 

لدى املعلمني.
يف  واملدر�ضة  ال�ضف  بيئة  م�ضتوى  بني  العالقة  فح�ص  اإىل   )2010( اأْلدريج  و�ضعى 
�ضفوف العلوم يف مدار�ص اإفريقيا اجلنوبية، وقد ا�ضتخدم الباحث اأداة طورت لتقومي اإدراك 
الرتبوية  النتائج  نحو  وتوجيهها  التغريات  لتو�ضيح  كو�ضيلة  ال�ضفي  التعليم  لبيئة  الطلبة 
ليمبوبو يف جنوب  الثامن يف خم�ضني �ضف وخم�ضني مدر�ضة يف مقاطعة  ال�ضف  لطالب 
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اإفريقيا، وقد اأظهرت الدرا�ضة اأن هناك عالقة ارتباطية بني م�ضتوى بيئة ال�ضف واملدر�ضة 
يف �ضفوف العلوم يف جنوب اإفريقيا.

بني  العالقة  درا�ضتهما  يف   (Nieman & Kotze, 2006) وكوتز  نيمان  وتناول 
ا�ضتخدم  الرتبوية، حيث  االإدارة  واإدراك  املدر�ضة  وثقافة  للمديرين  القيادة  ممار�ضات منط 
ممار�ضات  حول  املعلومات  جلمع  ا�ضتبانتان  ووزعا  التحليلي  الو�ضفي  املنهج  الباحثان 
القيادة وثقافة التنظيم يف ثالثني مدر�ضة، وجرى فح�ص معامل االرتباط بني ممار�ضات 
القيادة وثقافة املدر�ضة، اإ�ضافة اإىل معامل االنحدار، وقد اأظهرت الدرا�ضة عالقة موجبة بني 
ممار�ضات منط القيادة، وتاأثرياً بني عن�رسي الثقافة التنظيمية للمدر�ضة: املناخ االجتماعي 
اإيجابية يف  اأ�ضا�ص منطقي لتمكني املديرين يف خلق ثقافة  اإ�ضافة اإىل تقدمي  والت�ضامن، 

املدر�ضة.
القيادة  اأمناط  بني  العالقة  درا�ضته  يف   (Oluwatoyin, 2006) الواتويني  وفح�ص 
ال�ضتكمال  وذلك  اإفريقيا،  جنوب  يف  الثانوية  بوت�ضوانا  مدار�ص  يف  املدر�ضي  واملناخ 
اإفريقيا. جنوب  جامعة  من  الرتبوية  االإدارة  يف  الدكتوراه  درجة  على  احل�ضول  متطلبات 

الثانوية من خالل  التح�ضينات للمناخ يف مدار�ص بوت�ضوانا  الدرا�ضة على  وقد ركزت هذه 
منط القيادة املالئمة للمدير يف املدار�ص، ويف اأو�ضاع خمتلفة من خالل االإجابة عن اأ�ضئلة 
التي  الدرا�ضة  نتائج  اإىل  للتو�ضل  التحليلي  الو�ضفي  املنهج  الباحث  ا�ضتخدم  الدرا�ضة.وقد 
اإيجابي و�ضحي وم�ضتدام، واأنه ميكن  اأظهرت باأن للمعلمني دوراً يف اإيجاد مناخ مدر�ضي 
اأداء  على  املعلمني  وي�ضجعوا  املدر�ضي  املناخ  يف  واإيجابية  بفاعلية  يوؤثروا  اأن  للمديرين 
اأف�ضل، ويجعل الطلبة يتمتعون بالتعلم، واأن ت�ضجيع اأولياء االأمور لالهتمام باأمور املدر�ضة 
واأوالدهم يجب اأن يحتل االأولوية لوزارة الرتبية والتعليم واملديرين واملعلمني وامل�ضتفيدين 
اأولوية، وُيعطى  اأو�ضت الدرا�ضة باأن تعّد احلكومة مو�ضوع املناخ املدر�ضي  االآخرين، كما 
االأهمية املطلوبة، ومعاجلة تظلمات املعلمني يف اإطار �رسوط العمل، اإ�ضافة اإىل �رسورة اأن 
تكون احلكومة ن�ضطة وفاعلة يف بناء ثقافة امل�ضاءلة يف املدار�ص، والتاأكد من اأن املدر�ضة 
ت�ضتجيب لالأداء العام للطلبة، وقد اأو�ضت الدرا�ضة باإجراء مزيد من الدرا�ضات يف هذا املجال.

وقد هدف هيجمنز واآخرون )2005( اإىل فح�ص مدى تاأثري البيئة املدر�ضية يف اإطار 
�ضعف  لعوامل  �ضلبي  تاأثري  وجود  الدرا�ضة  اأظهرت  نيوكا�ضل.وقد  جامعة  يف  اأُجري  بحث 
بني  موجبة  عالقة  وجود  اإىل  اإ�ضافة  واملعلمني،  الطلبة  على  العالية  وال�ضو�ضاء  التهوية 
انخراط الطلبة واملعلمني، الذين ي�ضتعملون البيانات املدر�ضية واالأداء الوظيفي والتح�ضيل 
الدرا�ضي للطلبة، كما اأثبتت الدرا�ضة اأن كيفية اإدارة التح�ضينات املقرتحة واإجرائها مهمة، 
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واأنها توؤثر على اأداء الطلبة واملعلمني، كما اأ�ضارت الدرا�ضة اإىل وجود اختالف بني اإدراكات 
امل�ضتعملني للمباين املدر�ضية واإدراكات املهند�ضني، واأن �ضلوك املعلمني واجتاهاتهم توؤثر 
ب�ضكل مهم على ا�ضتعمال امل�ضاحات املتاحة، واأن االت�ضاالت ُح�ضنت با�ضتخدام العالمات 

واالإ�ضارات الفارقة.

تعقيب على الدراسات السابقة: 

مبراجعة الدرا�ضات ال�ضابقة يتبني اأن االإدارة املدر�ضية مبا متثله كنمط قيادي ومهّمات 
البيئة  �ضمات  فاعاًل يف حتديد  دوراً  وتوؤدي  املدر�ضي  املناخ  توؤثر يف  املدر�ضة  اإدارية يف 
اإدارية  اأم منفرة.فاالإدارة املدر�ضية قد تقوم مبمار�ضات  املدر�ضية من حيث كونها م�ضوقة 
يف اإطار تطبيق النظام والتعليمات واللوائح ب�ضكل �ضل�ص يخلق جواً مدر�ضيًا مريحًا وممتعًا 
اأو يخف�ص  يرفع  وقد  �ضواء،  والطلبة على حٍد  املعلمني  ويوؤثراإيجابًا يف معنويات  للطلبة، 
ل�ضيا�ضة  طبقًا  الطلبة  لدى  املدر�ضة  عن  العام  والر�ضا  للمعلمني  الوظيفي  الر�ضا  م�ضتوى 
م�ضتوى  على  ذلك  ينعك�ص  حيث  والقوانني،  لالأنظمة  تطبيقها  وطريقة  املدر�ضية  االإدارة 
املدر�ضية من  البنايات  يوؤثر يف مدى مالءمة  املدر�ضية  االإدارة  فدور  الدرا�ضي،  حت�ضيلهم 
حيث العمل على توفري �ضيانه لها وللمرافق اخلدمية كافة، مبا يف�ضي اإىل مالءمتها للعملية 

التعليمية التعلمية، وكذلك يف خلق جو مدر�ضي �ضائق وجاذب للطلبة.
وقد ت�ضابهت هذه الدرا�ضة مع الدرا�ضات ال�ضابقة يف تناول املكونات املادية للبيئة 
املدر�ضية امل�ضوقة، وخالفتها يف حماولة تق�ضي املكونات املعنوية غري املادية واملكونات 
كمتغري  الدخل  م�ضتوى  تناول  يف  انفردت  اأنها  عن  ف�ضال  معًا،  املدر�ضية  للبيئة  املادية 
دميوغرايف، وا�ضتطالع راأي العاملني يف مدى تاأثريه على اإجاباتهم على فقرات اال�ضتبانة.

لذلك بينت هذه الدرا�ضات اأن دور االإدارة املدر�ضية كان حموريًا واأ�ضا�ضيًا يف حتديد 
خمتلف  ويف  املدار�ص،  خمتلف  يف  املدر�ضي  واملناخ  املدر�ضية  للبيئة  العامة  ال�ضمات 
املراحل الدرا�ضية، ويف دول العامل املختلفة، مما ي�ضفي اأهمية على هذه الدرا�ضة يف حماولة 
ا�ضتطالع دور االإدارة املدر�ضية يف خلق بيئة مدر�ضية م�ضوقة يف مدار�ص حمافظة �ضلفيت 

خا�ضة وفل�ضطني عامة.

11- عينة الدراسة: 
الدرا�ضة  جمتمع  من   %20 بن�ضبة  اأي  ومعلمة  معلمًا   233 من  الدرا�ضة  عينة  تكونت 
البالغ عدده 1166 معلمًا ومعلمة يف الف�ضل االأول من العام الدرا�ضي 2012/ 2013، اأعاد 
ا�ضتباناتهم الأ�ضباب  يعد ثمانية منهم  ا�ضتباناتهم، يف حني مل ُ 225 معلمًا ومعلمة منهم 
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خا�ضة بهم.ويبني اجلدول )1( توزيع العينة ح�ضب متغري اجلن�ص.
الجدول (1) 

توزيع العينة حسب متغير الجنس 

الن�سبة%العدداجلن�س

10044.4ذكر
12555.6اأنثى

100%225املجموع

العينة.ويبني اجلدول  االأعلى يف  اأن ن�ضبة املعلمات هي  ال�ضابق  ويت�ضح من اجلدول 
)2( توزيع العينة ح�ضب متغري العمر.

الجدول (2) 
توزيع العينة حسب العمر 

الن�سبة %العددالعمر

4520.0اأقل من 30 �ضنة
318336.9- 40 �ضنة
417834.7- 50 �ضنة

198.4اأكرث من 50 �ضنة
100%225املجموع

ومن اجلدول )2( يت�ضح اأن اأعلى فئة عمرية بني املعلمني واملعلمات من عينة الدرا�ضة 
كانت يف الفرتة العمرية بني 31 و 40 �ضنة.ويبني اجلدول )3( توزيع العينة ح�ضب مكان ال�ضكن.

الجدول (3) 
توزيع العينة حسب مكان السكن

الن�سبة %العددمكان ال�سكن

11450.7قرى غرب حمافظة �ضلفيت
2812.4قرى �رسق حمافظة �ضلفيت

8336.9مدينة �ضلفيت وقرى و�ضط املحافظة
100%225املجموع
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ومن اجلدول )3( يت�ضح اأن اأعلى فئة ملكان �ضكن املعلمني واملعلمات من عينة الدرا�ضة 
كانت يف قرى غرب حمافظة �ضلفيت.اأما توزيع العينة ح�ضب متغري املوؤهل العلمي فيبينه 

اجلدول )4( .
الجدول (4) 

توزيع العينة حسب المؤهل العلمي 

الن�سبةالعدداملوؤهل العلمي

2410.7دبلوم فاقل

16372.4بكالوريو�ص

3816.9ماج�ضتري فاعلى

100%225املجموع

ويظهر اجلدول ال�ضابق اأن املعلمني واملعلمات الذين يحملون البكالوريو�ص هم اأعلى 
ن�ضبة يف العينة.

ويبني اجلدول )5( توزيع العينة ح�ضب متغري املرحلة الدرا�ضية.
الجدول (5) 

توزيع العينة حسب المرحلة الدراسية

الن�سبة%العدداملرحلة الدرا�سية

5825.8ا�ضا�ضية دنيا

7432.9اأ�ضا�ضية عليا

9341.3املرحلة الثانوية

100%225املجموع

ويت�ضح من اجلدول ال�ضابق اأن اأعلى ن�ضبة من املعلمني الذين يدر�ضون طلبة املرحلة 
الدرا�ضية الثانوية.

اأما توزيع العينة ح�ضب متغري �ضنوات اخلربة فيبينه اجلدول )6( .
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الجدول (6) 
توزيع العينة حسب سنوات الخبرة

الن�سبة%العدد�سنوات اخلربة

5424.0خم�ص �ضنوات فاأقل
68136.0- 12 �ضنة

136428.4- 20 �ضنة
2611.5اأكرث من 20 �ضنة
100%225املجموع

فئة  من  اخلربة  �ضنوات  ال�ضحاب  العينة  يف  ن�ضبة  اأعلى  اأن  ال�ضابق  اجلدول  ويو�ضح 
6- 12 �ضنة.

ويظهر اجلدول )7( توزيع العينة ح�ضب متغري م�ضتوى الدخل ال�ضهري بال�ضيكل.
الجدول (7) 

توزيع العينة حسب متغير مقدار دخل الطالب الشهري بالشيكل

الن�سبة %العددم�ستوى الدخل ال�سهري بال�سيكل

94.0اأقل من 2000 �ضيكل
20007633.7- 2500 �ضيكل
250111852.4- 3500 �ضيكل
229.8اأكرث من 3500 �ضيكل

100%225املجموع

يتبني من اجلدول ال�ضابق اأن اأعلى ن�ضبة دخل �ضهري للمعلم يقع �ضمن الفئة الثالثة ما 
بني 2501- 3500 �ضيكل واأقلها )اأقل من 2000 �ضيكل( �ضهريًا.

12- أداة الدراسة: 
العالقة  ذات  واال�ضتبانات  بالدرا�ضة،  املتعلق  الرتبوي  لالأدب  الباحث  مطالعة  بعد 
مبو�ضوع دور االإدارة املدر�ضية يف اإيجاد بيئة مدر�ضية م�ضوقة يف مدار�ص حمافظة �ضلفيت 
واملعمرية   ،  )2011( هندي  اإليها:  واال�ضتناد  فيها  واملعلمات  املعلمني  نظر  وجهة  من 
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)2010( ، وال�ضلتي )2010( ، ووزارة الرتبية والتعليم الفل�ضطينية )2009( ، وحل�ص و�ضلدان 
، والعتيبي )2007( ، وعوي�ضات )2006( ، و�ضلمي )1998(  )2009( ، واجلدي )2008( 
 )2011( وفانديفر   ،  )2011( واآخرون  واإ�رساغي   ،  )2012( وادميو   ،  )2012( وكارا   ،
 ،  )2006( وكوتز  ونيمان   ،  )2011( واأْلدريج   ،  )2011( وهوناري   ،  )2011( واأويي   ،
والواتويني )2006( ، وهيجمنزواآخرون )2005( ، وا�ضت�ضارة اخلرباء، اأعّد الباحث ا�ضتبانة 
اأجزاء، تناول االأول منها املعلومات  جلمع البيانات من عينة الدرا�ضة ا�ضتملت على ثالثة 
الدميوغرافية »املتغريات الثابتة« والثاين تكون من ثالثني فقرة تناولت املناخ املدر�ضي 
ع�رسة  اأحدى  من  واملكون  الثالث  اجلزء  وتناول  املدر�ضية،  واالجتماعية  النف�ضية  والبيئة 
خما�ضي،  ب�ضكل  فقراتها  معظم  يف  اال�ضتبانة  درجت  »الفيزيقية«.وقد ُ املادية  البيئة  فقرة 
ح�ضب نظام )ليكرت( اخلما�ضي حيث وزعت الدرجات على الفقرات كاالآتي: موافق ب�ضدة )5 
درجات( ، موافق )4 درجات( ، حمايد )3 درجات( ، معار�ص )2 درجة( ، معار�ص ب�ضدة 

)1 درجة( .

13- صدق أداة الدراسة: 
الرتبويني. املتخ�ض�ضني  من  عدد  على  الباحث  قبل  من  بنائها  بعد  االأداة  ُعر�ضت 
واأخذ الباحث مبالحظاتهم وما طلبوه من تعديالت على فقرات اال�ضتبانة، �ضواًء من حيث 
ال�ضياغة اللغوية اأم حذف بع�ص الفقرات اأو تعديلها.فقد ُعدلت الفقرة 8 من اجلزء الثاين من 
اال�ضتبانة من: »ت�ضعى االإدارة املدر�ضية اإىل توفري مناخ تنظيمي تدعيمي »لت�ضبح: »ت�ضعى 
�ضطبت  املدر�ضة«.كما  داخل  الواحد  الفريق  روح  ي�ضوده  مناخ  توفري  اإىل  املدر�ضية  االإدارة 
اأربع فقرات من اجلزء الثالث من اال�ضتبانة منها: »تعمل االإدارة املدر�ضية على �رساء اأدوات 
الكرتونية ال�ضتعمالها يف املدر�ضة«، حيث اكتفى املحكمون بالعبارة 4 من اجلزء الثالث: 
راأي  على  الباحث  الرتبوية«.واعتمد  التقنيات  ا�ضتخدام  للمعلمني  املدر�ضية  االإدارة  »تتيح 

املحكمني واإجماعهم كموؤ�رس على �ضدق اال�ضتبانة، وتعديلها ب�ضورتها النهائية.

14- ثبات أداة الدراسة: 
بعد تطبيق اأداة الدرا�ضة على العينة، ُح�ضب معامل الثبات لالأداة عن طريق ا�ضتخدام 
األفا( لالت�ضاق الداخلي، حيث بلغت قيمة معامل الثبات لالأداة )0.96(  معادلة )كرونباخ 
الدرا�ضة  هذه  اأغرا�ص  حدود  يف  الداخلي  االت�ضاق  ملعامل  تربويًا  مقبولة  القيمة  وهذه   ،

وطبيعتها.
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15- املعاجلات اإلحصائية: 

ا�ضتبانة   )225( الباحث  منها  ا�ضرتد  الدرا�ضة،  عينة  على  ا�ضتبانة   )233( وّزعت 
يعد ثمانية من املبحوثني ا�ضتباناتهم الأ�ضباب خا�ضة  �ضاحلة للتحليل االح�ضائي، ومل ُ
للعلوم  االإح�ضائي  الربنامج  الباحث  ا�ضتخدم  اإح�ضائيًا  البيانات  اأجل معاجلة  بهم.ومن 
، واملتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية والن�ضب املئوية   )SPSS( االجتماعية 
كما  فقراتها،  من  فقرة  كل  وعلى  ككل،  اال�ضتبانة  على  الدرا�ضة  عينة  اأفراد  ال�ضتجابات 
وحتليل   ،  )Independent T� test( امل�ضتقلتني  للمجموعتني  )ت(  اختبار  ا�ضتخدم 
حل�ضاب  األفا(  )كرونباخ  معادلة  وا�ضتخدم   ،  )One Way ANOVA( االأحادي  التباين 

الثبات. معامل 

16- نتائج الدراسة: 

مدر�ضية  بيئة  اإيجاد  يف  املدر�ضية  االإدارة  »دور  اإىل  التعرف  اإىل  البحث  هذا  يهدف 
م�ضوقة يف مدار�ص حمافظة �ضلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات فيها«.وبعد اإجراء 
اإىل  الدرا�ضة  تو�ضلت  فقد  الدرا�ضة،  اإجراءات  الالزمة، وتطبيق  االإح�ضائي  التحليل  عمليات 

النتائج االآتية: 
النتائج املتعلقة بال�ضوؤال االأول والرئي�ص للدرا�ضة:  ◄

اإيجاد بيئة  املدر�سية يف  االإدارة  ما دور  ال�ضوؤال الرئي�ص على االآتي:  وين�ص 
املعلمني  نظر  وجهة  من  �سلفيت  حمافظة  مدار�س  يف  م�سوقة  مدر�سية 

واملعلمات فيها؟ 
الدرجة  فقرة وعلى  لكل  احل�ضابية  املتو�ضطات  الباحث  ا�ضتخدم  ال�ضوؤال  لالإجابة عن 
الكلية لالأداة عند العينة واجلدول )8( يبني ذلك، ومن اأجل تف�ضري النتائج اعتمدت املتو�ضطات 
احل�ضابية االآتية املعتمدة تربويًا واخلا�ضة باالجابة على فقرات اال�ضتبانة: )80%( فاأكرث 
درجة اأثر كبرية جداً، )من 70%- 79.99%( درجة اأثر كبرية، )من 60%- 69.99%( درجة 
اأثر متو�ضطة، )من 50%- 59.99%( درجة اأثر قليلة، )اأقل من 50%( درجة اأثر قليلة جدا.

 )Mckmimie, 2011(
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الجدول (8) 
المتوسطات الحسابية ودرجة األثر للفقرات والدرجة الكلية لدور اإلدارة المدرسية 

في إيجاد بيئة مدرسية مشوقة في مدارس محافظة سلفيت من وجهة نظر المعلمين والمعلمات فيها

االنحراف الفقراتالرقم
املعياري 

متو�سط 
اال�ستجابة

ن�سبة 
اال�ستجابة

درجة 
االأثر

اجلزء الثاين: املناخ املدر�سي والبيئة النف�سية واالجتماعية املدر�سية

ت�ضجع االإدارة املدر�ضية احلوار بني املعلمني والطالب وبني 1
كبرية جدا81.40%0.614.07املعلمني اأنف�ضهم.

ت�ضتمع االإدارة املدر�ضية لالأفكار االإبداعية من املعلمني التي ترفع 2
كبرية جدا82.80%0.674.14من م�ضتوى املدر�ضة.

كبرية76.60%0.863.83تقّوم االإدارة املدر�ضية اأداء املعلمني مبو�ضوعية و�ضفافية.3

ت�ضجع االإدارة املدر�ضية املعلمني والطلبة على ا�ضتخدام املرافق 4
كبرية جدا83.80%0.614.19املدر�ضية.

كبرية جدا81.80%0.684.09تعمل االإدارة املدر�ضية على تعزيز االنتماء والوالء للمدر�ضة.5

ت�ضتمع االإدارة املدر�ضية ملالحظات املعلمني والطلبة حول املنهاج 6
كبرية 78.20%0.763.91املدر�ضي و االأداء العام يف املدر�ضة.

ت�ضجع االإدارة املدر�ضية التوا�ضل االإن�ضاين بني املعلمني والطلبة 7
كبرية جدا80.00%0.694.00على حٍد �ضواء.

ت�ضعى االإدارة املدر�ضية اإىل توفري مناخ ي�ضوده روح الفريق الواحد 8
كبرية جدا80.20%0.774.01داخل املدر�ضة.

كبرية76.20%0.863.81ت�رسك االإدارة املدر�ضية املعلمني يف حل امل�ضكالت املدر�ضية.9
كبرية 79.80%0.773.99ت�رسك االإدارة املدر�ضية املعلمني يف التخطيط للن�ضاطات املدر�ضية.10

ت�ضتخدم االإدارة املدر�ضية االإذاعة املدر�ضية لتحقيق اأهداف 11
كبرية جدا81.00%0.784.05املدر�ضة.

ت�رسك االإدارة املدر�ضية الطلبة يف التخطيط للن�ضاطات الطالبية 12
كبرية76.20%0.863.81املختلفة.

متو�ضطة69.40%0.933.47تنظم االإدارة املدر�ضية ور�ضات عمل لتحقيق اأهداف املدر�ضة.13
كبرية75.00%0.953.75تتعامل االإدارة املدر�ضية مبرونة لدى تطبيقها االأنظمة والقوانني.14
كبرية77.20%0.713.86ت�ضجع االإدارة املدر�ضية التوا�ضل االجتماعي بني الطلبة واملعلمني.15
كبرية79.20%0.753.96تعمل االإدارة املدر�ضية على اإيجاد بيئة منا�ضبة للتعليم والتعلم.16

تنظم االإدارة املدر�ضية لقاءات دورية مع املعلمني ملناق�ضة �ضبل 17
كبرية76.60%0.843.83حت�ضني العملية التعليمية التعُلمية.
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االنحراف الفقراتالرقم
املعياري 

متو�سط 
اال�ستجابة

ن�سبة 
اال�ستجابة

درجة 
االأثر

تتيح االإدارة املدر�ضية الفر�ضة للمعلمني الإبداء اآرائهم 18
كبرية79.20%0.783.96ومالحظاتهم قيما يتعلق بالعمل داخل املدر�ضة.

تعمل االإدارة املدر�ضية على تعزيز اأداء املعلمني مبا يرفع من 19
كبرية77.20%0.893.86اأدائهم الوظيفي.

ت�ضجع االإدارة املدر�ضية املعلمني على تبادل خرباتهم التعليمية 20
كبرية جدا81.80%0.624.09فيما بينهم.

ت�ضجع االإدارة املدر�ضية االأن�ضطة الثقافية وغري املنهجية داخل 21
كبرية79.80%0.703.99املدر�ضة.

تعزز االإدارة املدر�ضية عمل اللجان الطالبية فيما يتعلق باالأن�ضطة 22
كبرية جدا80.00%0.664.00غري ال�ضفية.

تعمل االإدارة املدر�ضية على تهيئة اجلو املدر�ضي لتنفيذ االأن�ضطة 23
كبرية 77.40%0.733.87غري ال�ضفية.

ت�ضجع االإدارة املدر�ضية الطلبة على اإ�ضدار جمالت يف اإطار 24
كبرية77.80%0.763.89االأن�ضطة غري ال�ضفية.

تدعم االإدارة املدر�ضية الن�ضاطات الطالبية الإحياء املنا�ضبات 25
كبرية جدا81.80%0.774.09الدينية و الوطنية.

كبرية جدا80.40%0.784.02تتوا�ضل االإدارة املدر�ضية مع جمل�ص اأولياء االأمور للطلبة اإيجابيًا.26

تنظم االإدارة املدر�ضية زيارات ميدانية للطلبة للموؤ�ض�ضات واملرافق 27
كبرية71.00%0.963.55يف املجتمع املحلي.

تنظم االإدارة املدر�ضية ن�ضاطات تطوعية للطلبة خلدمة املجتمع 28
كبرية71.00%0.973.55املحلي.

ت�ضجع االإدارة املدر�ضية الطلبة املتفوقني وتقدم احلوافز املادية 29
كبرية78.60%0.773.93واملعنوية لهم.

تنظم االإدارة املدر�ضية ور�ضات عمل تتناول خمتلف جوانب العملية 30
متو�ضطة69.60%1.003.48التعليمية مع الطلبة داخل وخارج غرفة ال�ضف.

كبرية76.91%0.563.85معدل الدرجة الكلية للجزء الثاين

اجلزء الثالث: البيئة الفيزيقية

كبرية جدا81.40%0.614.07تعمل االإدارة املدر�ضية على تفعيل املختربات العلمية وا�ضتخدامها.1
كبرية جدا83.00%0.614.15تعمل االإدارة املدر�ضية على تزويد املكتبة املدر�ضية بالكتب.2

تعمل االإدارة املدر�ضية على تزويد املكتبة املدر�ضية باملجالت 3
كبرية78.80%0.723.94العلمية والدوريات.
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االنحراف الفقراتالرقم
املعياري 

متو�سط 
اال�ستجابة

ن�سبة 
اال�ستجابة

درجة 
االأثر

كبرية جدا82.40%0.664.12تتيح االإدارة املدر�ضية للمعلمني ا�ضتخدام التقنيات الرتبوية.4

ت�ضجع االإدارة املدر�ضية املعلمني على تق�ضي حاجات الطلبة 5
كبرية78.40%0.693.92والعمل على تلبيتها.

كبرية جدا81.60%0.644.08حتتفظ االإدارة املدر�ضية ب�ضجالت توثيقية ملتابعة �ضوؤون الطلبة.6

تهتم االإدارة املدر�ضية ب�ضيانة دورية للمرافق املدر�ضية والغرف 7
كبرية جدا80.60%0.704.03املدر�ضية.

تعمل االإدارة املدر�ضية على اإ�ضافة غرف �ضفية جديدة عند 8
كبرية75.80%0.913.79احلاجة.

حتث االإدارة املدر�ضية املعلمني والطلبة على التوفري يف ا�ضتهالك 9
كبرية78.80%0.773.94الكهرباء واملياه.

حتث االإدارة املدر�ضية الطلبة على املحافظة على نظافة ال�ضاحات 10
كبرية جدا83.80%0.714.19واملرافق يف املدر�ضة.

تهتم االإدارة املدر�ضية بتوفري حديقة نباتية مدر�ضية كمظهر 11
كبرية76.40%0.843.82جمايل للمدر�ضة.

كبرية79.79%0.483.99معدل الدرجة الكلية للجزء الثالث 

كبرية 77.21%0.523.86معدل الدرجة الكلية جلميع الفقرات 

أقصى درجة لالستجابة )5( درجات.

 يظهر من اجلدول ال�ضابق )8( اأن متو�ضط اال�ضتجابة كان كبريا جداً على بع�ص فقرات 
اجلزء الثاين املتعلق باملناخ املدر�ضي والبيئة النف�ضية واالجتماعية املدر�ضية والفقرات هي 
)4، 2، 5، 20، 25، 1، 11، 26، 8، 7، 22( ، وهذا ي�ضري بو�ضوح اإىل اأن املعلمني واملعلمات 
اأن االإدارة املدر�ضية يف مدار�ص حمافظة �ضلفيت توؤدي دورا كبرياً وبارزاً يف اإيجاد  يرون 
بالفقرة  يتعلق  فيما  جداً  كبرياً  كان  دورها  اأن  للطلبة.كما  وجاذبة  م�ضوقة  مدر�ضية  بيئة 
الرابعة من اجلزء الثاين من اال�ضتبانة حيث تراوح متو�ضط اال�ضتجابة عليها من قبل اأفراد 
املدر�ضية  االإدارة  ت�ضجيع  عن  املذكورة  الفقرة  حتدثت  حيث   )%83.8  -%80( بني  العينة 

للمعلمني والطلبة على ا�ضتخدام املرافق املدر�ضية.
وكان متو�ضط اال�ضتجابة كبرياًعلى الفقرات: )10، 21، 16، 18، 29، 6، 24، 23، 15، 
العينة بني  19، 3، 17، 9، 12، 14، 27، 28( وتراوح متو�ضط اال�ضتجابة عليها من قبل 
)71%- 79.8%( فقد اأ�ضار املعلمون واملعلمات اإىل اأن االإدارة املدر�ضية تعمل على خلق جو 

نف�ضي واجتماعي اإيجابي ب�ضكل كبري جداً وفق اجاباتهم على فقرات اال�ضتبانة.
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وكان متو�ضط اال�ضتجابة متو�ضطًا على الفقرتني )30، 13( ، فيما يتعلق بتنظيم اإدارة 
املدر�ضة لور�ضات عمل للمعلمني والطلبة لتحقيق اأهداف املدر�ضة، وبلغ متو�ضط اال�ضتجابة 
عليهما من قبل العينة على التوايل: )69.4%، 69.6%( .وكان متو�ضط اال�ضتجابة كبرياً على 
املعدل الكلي لال�ضتجابة على فقرات اجلزء الثاين وبلغ 79.91%، وهذا ي�ضري بو�ضوح اإىل اأن 
االإدارة املدر�ضية توؤدي دوًرا بارزاً يف خلق بيئة مدر�ضية جاذبة وم�ضوقة للطلبة يف مدار�ص 

حمافظة �ضلفيت.
اأما بالن�ضبة لفقرات اجلزء الثالث فيت�ضح من اجلدول )8( اأن متو�ضط االإ�ضتجابة كان 
اأن لها تاأثرياً كبرياً جداً على املعلمني  اأي   ، الفقرات )10، 2، 4، 6، 1، 7(  كبرياً جداً على 
واملعلمات، وتراوح متو�ضط اال�ضتجابة عليها من قبل العينة بني )80.6%- 83.3%( ، وهذا 
يوؤكد اأن االإدارة املدر�ضية تهتم بالبيئة املادية »الفيزيقية« للمدر�ضة، مبا يعمل على اإيجاد 
بيئة مدر�ضية جاذبة من حيث املباين واحلدائق واملرافق اخلدمية ونظافتها، وهذا ما اأكدته 
ا�ضتجابات املعلمني واملعلمات على الفقرة 10 التي تن�ص على اأن االإدارة املدر�ضية حتث 
الطلبة على املحافظة على نظافة ال�ضاحات واملرافق يف املدر�ضة حيث ح�ضلت على اأعلى 

ن�ضبة بلغت %83.8.
وباالجمال، فقد كان متو�ضط االإ�ضتجابة كبرياً على الدرجة الكلية الإجابات املعلمني 
االإ�ضتجابة كبرياً  متو�ضط  بن�ضبة 79.79%، كما كان  الثالث  اجلزء  فقرات  واملعلمات على 
الثاين والثالث بن�ضبة 77.21%، وهذا  الكلية الإجاباتهم على فقرات اجلزئني  الدرجة  على 
يدلل على اأن املعلمني واملعلمات كانوا را�ضني عن اأداء االإدارات املدر�ضية لدورها يف خلق 
نحو  الطلبة  جلذب  كبرية  بدرجة  واإيجابيًا  مهمًا  دوراً  توؤدي  واأنها  م�ضوقة،  مدر�ضية  بيئة 
بيئتهم املدر�ضية.وبذلك فقد اتفقت الدرا�ضة مع اأدميو )2012( ، واإ�رساغي واآخرون )2011( 
، وفانديفر )2011( ، واأوييي )2011( ، وهوناري )2011( ، واألدريج )2010( ، وبلواين 
)2008( ، ونيمان وكوتز )2006( ، واألواتويني )2006( ، وهيجمينز واآخرون )2005( ، 

واختلفت مع كارا )2012( ، حل�ص و�ضلدان )2009( .

النتائج املتعلقة بالفرضيات: 

الفر�سية االوىل التي تن�س على:  ◄
االإدارة  لدور   )≤0.05α( الداللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
نظر  وجهة  من  �ضلفيت  حمافظة  مدار�ص  يف  م�ضوقة  مدر�ضية  بيئة  ايجاد  يف  املدر�ضية 

املعلمني واملعلمات فيها تعزى ملتغري اجلن�ص.



88

دور اإلدارة املدرسية في إيجاد بيئة مدرسية مشوقة في مدارس فلسطني - 
د. خالد نظمي قروانيمحافظة سلفيت أمنوذجاً

على  الفروق  لداللة  م�ضتقلتني  ملجموعتني   )T� test( )ت(  اختبار  الباحث  ا�ضتخدم 
الدرجة الكلية الأداة الدرا�ضة تبعًا ملتغري اجلن�ص.كما يو�ضحه اجلدول )9( .

الجدول (9) 
نتائج اختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين لداللة الفروق على الدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعًا لمتغير 

الجنس

الدرجة الكلية للأداة

اأنثىذكر
الداللة* )ت( 

االنحرافاملتو�سطاالنحرافاملتو�سط

3.780.573.930.45 -2.240.03

. )≤0.05α( دال إحصائياً عند مستوى *

يت�ضح من اجلدول )9( ال�ضابق وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الداللة 
)α= 0.05( على الدرجة الكلية للدرا�ضة تبعًا ملتغري اجلن�ص، وذلك ل�ضالح املعلمات، ويعزو 
الباحث ذلك اإىل اأن املعلمات اأكرث طاعة لالإدارة املدر�ضية واأكرث جماملة لها، كما اأن مطالب 
املعلمات اأكرث توا�ضعًا من املعلمني حول ما يتوقعنه من االإدارة املدر�ضية، اإ�ضافة اإىل اأن 
املعلمات يعملن على اإ�ضاعة جو من االألفة واالحرتام، مبا يف�ضي اإىل اإيجاد مناخ تنظيمي 
وبلواين   ،  )2010( املعمرية  مع  الدرا�ضة  اتفقت  وبذلك  م�ضوقة،  مدر�ضية  وبيئة  تدعيمي 

)2008( ، واختلفت مع هندي )2011( 
الفر�سية الثانية التي تن�س على:  ◄

االإدارة  لدور   )≤0.05α( الداللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
نظر  وجهة  من  �ضلفيت  حمافظة  مدار�ص  يف  م�ضوقة  مدر�ضية  بيئة  ايجاد  يف  املدر�ضية 

املعلمني واملعلمات فيها تعزى ملتغري العمر.
ا�ضتخدم الباحث املتو�ضطات احل�ضابية للدرجة الكلية الأداة الدرا�ضة تبعًا ملتغري العمر 

كما يف اجلدول )10( .
الجدول (10) 

المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعًا لمتغير العمر

الدرجة الكلية للأداة
اأكرث من 50 �سنة41- 50 �سنة31- 40 �سنةاأقل من 30 �سنة

3.8963.8993.8213.818
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الدرجة  على  الفروق  داللة  ال�ضتخراج   )ANOVA( االأحادي  التباين  حتليل  اأُ�ضتخدم 
الكلية لالأداة تبعًا ملتغري العمر عند العينة.واجلدول )11( يبني ذلك.

الجدول (11) 
نتائج تحليل التباين األحادي (ANOVA) الستخراج داللة الفروق على الدرجة الكلية 

لألداة تبعًا لمتغير العمر عند العينة

الدرجة الكلية للأداة

جمموع م�سدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوىفاملربعات

 الداللة *

0.3330.11بني املجموعات
0.410.74 58.292200.26داخل املجموعات

58.62223املجموع

. )≤0.05α( دال إحصائياً عند مستوى *

الداللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  )11( عدم وجود  اجلدول  يتبني من 
اأن  اإىل  ذلك  الباحث  ويعزو  العمر،  ملتغري  تبعًا  لالأداة  الكلية  الدرجة  على   )0.05  =α(
اإىل دور االإدارة املدر�ضية يف خلق بيئة مدر�ضية م�ضوقة من  املعلمني واملعلمات ينظرون 
زاوية االأنظمة واللوائح وطبيعة العالقة مع االإدارة املدر�ضية ب�رسف النظر عن عمر املعلم 
اأو املعلمة.وبذلك اتفقت الدرا�ضة مع اأويي واآخرون )2011( ، وهندي )2011( ، والعتيبي 

)2007( ، واختلفت مع اأدميو )2012( ، وحل�ص و�ضلدان )2009( ، وبلواين )2008( ، 
الفر�سية الثالثة التي تن�س على:  ◄

االإدارة  لدور   )≤0.05α( الداللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
نظر  وجهة  من  �ضلفيت  حمافظة  مدار�ص  يف  م�ضوقة  مدر�ضية  بيئة  ايجاد  يف  املدر�ضية 
املعلمني واملعلمات فيها تعزى ملتغري مكان ال�ضكن.ا�ضتخدم الباحث املتو�ضطات احل�ضابية 

للدرجة الكلية الأداة الدرا�ضة تبعًا ملتغري مكان ال�ضكن كما يو�ضحه اجلدول )12( .
 الجدول (12) 

المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعًا لمتغير مكان السكن

الدرجة الكلية للأداة
قرى غرب حمافظة 

�سلفيت
قرى �رضق حمافظة 

�سلفيت
مدينة �سلفيت وقرى 

و�سط املحافظة

3.773.903.97
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الدرجة  على  الفروق  داللة  ال�ضتخراج   )ANOVA( االأحادي  التباين  حتليل  واأُ�ضتخدم 
الكلية لالأداة تبعًا ملتغري مكان ال�ضكن عند العينة.واجلدول )13( يبني ذلك.

الجدول (13) 
نتائج تحليل التباين األحادي (ANOVA) الستخراج داللة الفروق 

على الدرجة الكلية لألداة تبعًا لمتغير مكان السكن عند العينة

الدرجة الكلية للأداة

جمموع م�سدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوىفاملربعات

 الداللة *

2.1121.06بني املجموعات
4.030.02 57.152180.26داخل املجموعات

59.26220املجموع

. )≤0.05α( دال إحصائياً عند مستوى *

الداللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  وجود   )13( اجلدول  من  يتبني 
املعلمني  ل�ضالح  وذلك  ال�ضكن،  مكان  ملتغري  تبعًا  لالأداة  الكلية  الدرجة  على   )≤0.05α(
واملعلمات الذين يقطنون يف مدينة �ضلفيت وقرى و�ضط املحافظة، ويرى الباحث اأن مدينة 
�ضلفيت لها ميزة على باقي بلدات املحافظة من حيث اأ�ضبقيتها يف اإن�ضاء املدار�ص ومنوها 
واملجال�ص  �ضلفيت  مدينة  الأهايل  املميز  الدور  اإىل  اإ�ضافة  فيها،  الرتبوية  العملية  وتطور 
الإن�ضائها  الالزمة  واالأرا�ضي  املدر�ضية  املباين  توفري  �ضلفيت يف  املتعاقبة ملدينة  البلدية 
 ،  )2011( هندي  مع  الدرا�ضة  اتفقت  املا�ضي.وبذلك  القرن  من  اخلم�ضينيات  اأوائل  منذ 
واأويي واآخرون )2011( ، واجلدي )2008( ، واختلفت مع حل�ص و�ضلدان )2009( ، وبلواين 

)2008( ، والعتيبي )2007( .
الفر�سية الرابعة التي تن�س على:  ◄

االإدارة  لدور   )≤0.05α( الداللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
املدر�ضية يف اإيجاد بيئة مدر�ضية م�ضوقة يف مدار�ص حمافظة �ضلفيت من وجهة نظر املعلمني 
واملعلمات فيها تعزى ملتغري املوؤهل العلمي.ا�ضتخدم الباحث املتو�ضطات احل�ضابية للدرجة 

الكلية الأداة الدرا�ضة تبعًا ملتغري املوؤهل العلمي كما يو�ضحه اجلدول )14( .
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 الجدول (14) 
المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي

الدرجة الكلية للأداة
ماج�ستري فاأعلىبكالوريو�سدبلوم فاأقل

3.693.923.73

الدرجة  على  الفروق  داللة  ال�ضتخراج   )ANOVA( االأحادي  التباين  حتليل  واأُ�ضتخدم 
الكلية لالأداة تبعًا ملتغري املوؤهل العلمي عند العينة.واجلدول )15( يبني ذلك.

الجدول (15) 
نتائج تحليل التباين األحادي (ANOVA) الستخراج داللة الفروق 

على الدرجة الكلية لألداة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي عند العينة

الدرجة الكلية للأداة

جمموع م�سدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوىفاملربعات

 الداللة *

1.8420.92بني املجموعات
3.510.03 57.542200.26داخل املجموعات

59.37222املجموع

. )≤0.05α( دال إحصائياً عند مستوى *

الداللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  وجود   )15( اجلدول  من  يتبني 
املعلمني  ل�ضالح  العلمي  املوؤهل  ملتغري  ُتعزى  لالأداة  الكلية  الدرجة  على   )≤0.05α(
واملعلمات الذين يحملون درجة البكالوريو�ص، ويرى الباحث اأن ذلك قد يعود اإىل عدم تقدير 
دور االإدارة املدر�ضية من فئة حملة املاج�ضتري فاأعلى وفئة دبلوم فاأقل، اإ�ضافة اإىل اأن حملة 
اأداء االإدارة املدر�ضية  اأقل ر�ضا من غريهم من املعلمني واملعلمات عن طريقة  املاج�ضتري 
لدورها يف القيادة ب�ضكل عام، خا�ضة اإذا كان املديرون يحملون موؤهاًل علميًا اأقل منهم.
وبذلك اتفقت الدرا�ضة مع حل�ص و�ضلدان )2009( ، وبلواين )2008( ، واجلديبي )2008( ، 

والعتيبي )2007( .
الفر�سية اخلام�سة التي تن�س على:  ◄

لدور   )≤0.05α( الداللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
من  �ضلفيت  حمافظة  مدار�ص  يف  م�ضوقة  مدر�ضية  بيئة  اإيجاد  يف  املدر�ضية  االإدارة 
الباحث  الدرا�ضية.ا�ضتخدم  املرحلة  ملتغري  تعزى  فيها  واملعلمات  املعلمني  نظر  وجهة 



92

دور اإلدارة املدرسية في إيجاد بيئة مدرسية مشوقة في مدارس فلسطني - 
د. خالد نظمي قروانيمحافظة سلفيت أمنوذجاً

الدرا�ضية،  املرحلة  ملتغري  تبعًا  الدرا�ضة  الأداة  الكلية  للدرجة  احل�ضابية  املتو�ضطات 
.  )16( اجلدول  يو�ضحه  كما 

 الجدول (16) 
المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعًا لمتغير المرحلة الدراسية

الدرجة الكلية للأداة
املرحلة الثانويةمرحلة ا�سا�سية عليامرحلة ا�سا�سية دنيا

3.943.793.88

الدرجة  على  الفروق  داللة  ال�ضتخراج   )ANOVA( االأحادي  التباين  حتليل  واأُ�ضتخدم 
الكلية لالأداة تبعًا ملتغري املرحلة الدرا�ضية عند العينة.واجلدول )17( يبني ذلك.

الجدول (17) 
نتائج تحليل التباين األحادي (ANOVA) الستخراج داللة الفروق 
على الدرجة الكلية لألداة تبعًا لمتغير المرحلة الدراسية عند العينة

الدرجة الكلية للأداة

جمموع م�سدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوىفاملربعات

 الداللة *

0.6820.34بني املجموعات
1.370.26 50.912050.25داخل املجموعات

51.59207املجموع

. )≤0.05α( دال إحصائياً عند مستوى *

 =α( عدم وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الداللة )يتبني من اجلدول )17
0.05( على الدرجة الكلية لالأداة ُتعزى ملتغري املرحلة الدرا�ضية، ويعزو الباحث ذلك اإىل اأن 
دور االإدارة املدر�ضية يف اإيجاد بيئة مدر�ضية جاذبة للطلبة هو ذاته من حيث البيئة املادية 
واالإجتماعية  النف�ضية  والبيئة  املختلفة(  والتعليمية  اخلدمية  واملرافق  والو�ضائط  )املباين 
ب�رسف النظر عن املرحلة الدرا�ضية واأعمار الطلبة.وبذلك فقد اتفقت مع األدريج )2010( ، 

والعتيبي )2007( ، واختلفت مع نيمان وكوتز )2006( .
الفر�سية ال�ساد�سة التي تن�س على:  ◄

االإدارة  لدور   )≤0.05α( الداللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
املدر�ضية يف ايجاد بيئة مدر�ضية م�ضوقة يف مدار�ص حمافظة �ضلفيت من وجهة نظر املعلمني 
واملعلمات فيها تعزى ملتغري �ضنوات اخلربة.وا�ضتخدم الباحث املتو�ضطات احل�ضابية للدرجة 

الكلية الأداة الدرا�ضة تبعًا ملتغري �ضنوات اخلدمة كما يبينه اجلدول )18( .
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الجدول (18) 
المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعًا لمتغير سنوات الخدمة

الدرجة الكلية للأداة
اأكرث من 20 �سنة13- 20 �سنة6- 12 �سنة5 �سنوات فاقل

3.823.993.783.74

الدرجة  على  الفروق  داللة  ال�ضتخراج   )ANOVA( االأحادي  التباين  حتليل  واأُ�ضتخدم 
الكلية لالأداة تبعًا ملتغري �ضنوات اخلربة عند العينة.واجلدول )19( يبني ذلك.

الجدول (19) 
نتائج تحليل التباين األحادي (ANOVA) الستخراج داللة الفروق 

على الدرجة الكلية لألداة تبعًا لمتغير سنوات الخدمة عند العينة

الدرجة الكلية للأداة

جمموع م�سدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوىفاملربعات

 الداللة *

2.0630.69بني املجموعات
2.670.05 56.102180.26داخل املجموعات

58.17221املجموع

. )≤0.05α( دال إحصائياً عند مستوى *

 =α( الداللة  اإح�ضائية عند م�ضتوى  يتبني من اجلدول )19( وجود فروق ذات داللة 
0.05( على الدرجة الكلية لالأداة ُتعزى ملتغري �ضنوات اخلدمة ل�ضالح املعلمني واملعلمات 
من  ال�ضابة  الفئة  هذه  اأن  الباحث  ويرى  �ضنة،   12  -6 الفرتة  يف  تقع  خربة  لديهم  الذين 
املعلمني واملعلمات مل متل مهنة التعليم بعد، واأن لديها حما�ضة للعملية التعليمية ولدورها 
فيه.وبذلك اتفقت الدرا�ضة مع اأدميو )2012( والعتيبي )2007( ، واختلفت مع حل�ص و�ضلدان 

)2009( ، وبلواين )2008( ، واجلدي )2008( .
الفر�سية ال�سابعة التي تن�س على:  ◄

االإدارة  لدور   )≤0.05α( الداللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
املدر�ضية يف ايجاد بيئة مدر�ضية م�ضوقة يف مدار�ص حمافظة �ضلفيت من وجهة نظر املعلمني 
واملعلمات فيها تعزى ملتغري م�ضتوى الدخل.ا�ضتخدم الباحث املتو�ضطات احل�ضابية للدرجة 

الكلية الأداة الدرا�ضة تبعًا ملتغري م�ضتوى الدخل كما يظهره اجلدول )20( .
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الجدول (20) 
المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعًا لمتغير مستوى الدخل

الدرجة الكلية 
للأداة

اأكرث من 3500 �سيكل2501- 3500 �سيكل2000- 2500 �سيكلاأقل من 2000 �سيكل

3.9303.8543.8523.902

الدرجة  الفروق على  داللة  ال�ضتخراج   )ANOVA( االأحادي  التباين  واأُ�ضتخدم حتليل 
الكلية لالأداة تبعًا ملتغري م�ضتوى الدخل عند العينة.واجلدول )21( يبني ذلك.

الجدول (21) 
نتائج تحليل التباين األحادي (ANOVA) الستخراج داللة الفروق 

على الدرجة الكلية لألداة تبعًا لمتغير مستوى الدخل عند العينة

الدرجة الكلية للأداة

جمموع م�سدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوىفاملربعات

 الداللة *

0.0930.03بني املجموعات
0.110.95 59.492200.27داخل املجموعات

59.58223املجموع

. )≤0.05α( دال إحصائياً عند مستوى *

الداللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  وجود   )21( اجلدول  من  يتبني 
معظم  اإن  اإذ  الدخل،  م�ضتوى  ملتغري  ُتعزى  لالأداة  الكلية  الدرجة  على   )≤0.05α(
اإدارية  اأو  اأدواراً قيادية  ي�ضغلون  ن�ضبيًا  الرواتب املرتفعة  املعلمني واملعلمات من فئة 
يف�رس  مما  التعليم،  مهنة  يف  الطويلة  خربتهم  عن  ف�ضاًل  �ضلفيت،  حمافظة  مدار�ص  يف 
وجاذبة  م�ضوقة  مدر�ضية  بيئة  خلق  يف  املدر�ضية  االإدارة  لدور  االإيجابي  تقديرهم 
ا�ضتجابات  على  الدخل  م�ضتوى  تاأثري  بتناول  الدرا�ضة  هذه  انفردت  للطلبة.وقد 
اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  وجود  اأظهرت  حيث  اال�ضتبانة،  فقرات  على  العاملني 

العالية. الرواتب  فئة  ل�ضالح 
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التوصيات: 

يف �سوء ما تو�سلت اإليه الدرا�سة من نتائج فاإن الباحث يو�سي مبا ياأتي: 
العناية . 1 حيث  من  م�ضوقة  مدر�ضية  بيئة  اإيجاد  يف  املدر�ضية  االإدارة  دور  تفعيل 

بالبيئة املادية واملعنوية فيها.
كاالإدارة . 2 احلديثة،  االإدارة  متطلبات  مع  تتفق  قيادية  اأمناط  تطبيق  على  العمل 

داخل  وتنميتها  االإن�ضانية  بالعالقات  واالهتمام  باالأهداف،  واالإدارة  والتفاعلية  املوقفية 
املدر�ضة.

تنظيم ور�ضات عمل، وعقد ندوات يف املدار�ص حول مفاهيم اإدارة ال�ضف احلديثة، . 3
والطرق الفعالة ل�ضبط ال�ضف، والتعامل مع الطلبة داخل وخارج غرفة ال�ضف.

احلياة . 4 جوانب  خمتلف  تتناول  عمل  ور�ضات  عقد  على  املدر�ضية  االإدارة  حث 
املدر�ضية، وخا�ضة مفاهيم التوا�ضل بني االإدارة املدر�ضية واملعلمني واأهميتها من جهة، 

وبني اأولياء اأمور الطلبة من جهة اأخرى.
حث االإدارة املدر�ضة على ت�ضجيع الطلبة على تنظيم ن�ضاطات م�ضرتكة جتمع بني . 5

الطلبة واملعلمني واإدارة املدر�ضة.

املقرتحات: 

اإجراء املزيد من الدرا�ضات التي تتعلق بالبيئة املدر�ضية.. 1
اإجراء بحوث ودرا�ضات �ضبيهة على البيئات املدر�ضية يف باقي حمافظات الوطن.. 2
اإجراء بحوث بهدف حتديد مميزات البيئة املدر�ضية امل�ضوقة واآلية حتقيقها.. 3
البيئة . 4 اإعداد دليل لقيا�ص مدى �ضائقية  العام يف فل�ضطني على  التعليم  اإدارة  حث 

املدر�ضية.
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