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هدف البحث إلى دراسة العالقة بين التفاؤل األكاديمى وكل من المناخ المدرسي  ونمميا  
إدارة الفصيييل الدراسيييي  لييييدر مع ميييي  المبا يييية البتدايةيييية صالمييييدار  الح  مةيييية وال ا يييية  وكيييي ل  
السييماا النىيييمى ل منيياخ المدرسيييى ونممييا  إدارة الفصيييل الدراسييى لييي  التنميي  صالتفييياؤل األكييياديمى  

لة إلى الفبوق بينمم ل  ض ء م ع المدرسة )ا  م / خاص( ومىت ر ال مبة )مين ف// صاإلضا
مت سي// مبففييو( والتفابييل بينممييا  وقييد قامييإ البااقية ص بييداد ماةاسيي  التفيياؤل األكيياديم  والمنيياخ 

 Djigic & Stojiljkovicالمدرسيي  وفعب ييي ماةييا  نممييا  إدارة الفصييل الدراسيي  إبييداد 

صايصمم الىة  متب ة  فم فطميق المقايةس ب ى بينة البحيث األساسيةة والتحقق من خ (2012)
( مع ًميييا ومع مييية صالمبا ييية البتدايةييية صالميييدار  الح  مةييية وال ا ييية  و اسيييت داا 367وبيييددهم )

( ومعاميل ارفبيا  بيبسي ت وفح ييل المحيدار  ون يار  3×2فح يل التبياين ي  التصيمةم العيام   )
د فأثيب دال إاصايًةا لكل من م ع المدرسة ومىيت ر ال ميبة والتفابيل متايج البحث إلى نمه ل ي ج

بينمما ب ى التفاؤل األكاديم  ونمما  إدارة الفصل الدراسي   و  جيد ارفبيا  م جيي دال إاصيايًةا 
( بيييين نصعييياد التفيياؤل األكييياديم  ونصعييياد المنييياخ المدرسيي   كميييا ي جيييد ارفبيييا  0.01بنييد مىيييت ر )

( بييين نصعيياد التفيياؤل األكيياديم  واليينم/ التفيياب   لييدر 0.01د مىييت ر )م جييي داليية إاصييايًةا بنيي
مع م  المبا ة البتدايةة صالمدار  الح  مةة وال ا ة  كما يم ن التنم  صالتفاؤل األكياديمى مين 

 .المناخ المدرسى والنم/ التفاب ى

 .إدارة الفصل الدراس  نمما  -المناخ المدرس  -التفاؤل األكاديم  :ةــــاحيــــات املفتــــالكلم
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The Relative contribution of school climate and classroom 

management styles in predicting academic optimism among primary 

school teachers in governmental and private schools  

Abstract 
The present research aimed to identify the relationship between 

academic optimism and school climate, classroom management styles 

among primary school teachers in governmental and private schools, and 

the possibility of prediciting academic optimism from school climate, 

classroom management styles, as well as differences between them 

according to school type (governmental / special), level of experience (low 

/ moderate / high), and interaction between them. The researcher prepared 

academic optimism measure and school climate measure, and translated 

classroom management styles measure that was prepared by Djigic & 

Stojiljkovic (2012), then verified their psychometric properties. Measures 

were applied on main study sample which consisted of (367) male and 

female primary school teachers in governmental and private schools. By 

using ANOVA (2×3) and Person correlation coefficient and regression 

analysis, Ruselts showed that there are no statistically significant effect of 

school type, experience level or interaction between them on academic 

optimism and classroom management styles. In addition there is a 

statistically significant positive (0.01) between academic optimism 

dimensions and both school climate and Interactionist style of primary 

school teachers in governmental and private schools, and academic 

optimism can be predicited from school climate and Interactionist style.  

Key Words: Academic optimism, School climate, Classroom 

management styles. 
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ُيعيييد المع يييم البكييييةة األساسيييةة التييي  فعتميييد ب يميييا فطييي  ب المند مييية التع ةمةييية لمييي  القاييييد 
والم جه والمب د األكاديم  ال   يقو ب ى بافقه مىايبة التحديا  الت  لبضتما الق رة المع  مافةية  

ين ليي  المبااييل األخييبر صابتبييار  المىييل ل ومىييل لةة مع ييم المبا يية البتدايةيية ففيي ق ميييب  ميين المع ميي
بيين فع ييةم القابييدة العب ايية ميين التالمييي  و يي ثب ليي  بنيياء   صيييتمم قيي ًل ولعيياًل ومدمييًبا وسيي  ًكا  

  وفنمةة ممارافمم ال غ  ة والمعبفةة والحبكةة والى  كةة  واي التع م ل تف ق ل  المباال التالةة.
الحديقة مىمًةا الت  اهتم البيااق ت بدراسيته لبتمياد  وُ عد التفاؤل األكاديم  من المفاهةم 

إلييى اييد كميييب ب ييى مدييبة المع ييم اإلي ابةيية لهاييدا  ومعتقدافييه التيي  لمييا فييأثيب كميييب ب ييى دور  
 كمع م  وما يق ا صه من نلعال لدبم التالمي  نكاديمًةا واقمم ب ى العمل ال اد لتحقيق نهدالمم. 

من خالل مدب ة رن  الميال  Academic optimismوظمب مفم ا التفاؤل األكاديم  
الجتمييياب  والندب ييية المعبفةييية الجتماةةييية وربايييية قيييدرا  األليييباد ال ا ييية  وولًقيييا لباميييدورا لييي ت 

 & Moghtadaie)التفاؤل ي در إلى خ ق إطار من التع م النش/ و يلة ل تفكيب المادف المنياء 

Hoveida, 2015, 185)   (Bakhshaee & Hejazi, 2017, 647)  
( إلييى نت األلييباد لييديمم مديياا 1986ون ييار اصامييدوراا ليي  مدب تييه المعبفةيية الجتماةةيية )

ياف  يىمح لمم صالتح م ل  ففكيبهم ومشاببهم ونلعالمم  و شمل ه ا النداا قدرفمم ب ى التفكيب 
خطييي/ واف ييياي اإلجيييباءا  ولًقيييا ل م اقييين  واليييتع م مييين متيييايج فصيييبلافمم ومييين ا خيييب ن  ووضيييو 

واسييتبافة ةا  بدي يية لتحقيييق نهييدالممل وهيي ا التندييةم اليي اف  يم يين األلييباد ميين فغييييب بيلييافمم ميين 
  .(In: Anwar, 2016, 3)خالل فصبلافمم والنتايج المتبفبة ب يما 

والتفيياؤل األكيياديم  بنيياء كييامن يتكيي ت ميين ثالثيية ج اميييع  ييع ر المع ييم صفعاليتييه  وثقيية 
األمييي ر  وفبكيييية المع يييم ب يييى خ يييق بيلييية نكاديمةييية إي ابةييية ل طيييال  المع يييم لييي  الطيييال  ونولةييياء 

(Woolfolk Hoy, Hoy & Kurz, 2008, 822). 
لابتقيياد المع ييم صأمييه يمت يي  القييدرة ب ييى التييأثيب ليي  فع ييم التالمييي  ي ع ييه ياييو ف قعييا  

 ن بالةييية و مييي ل مة يييد مييين ال ميييد والمقييياببة لم اجمييية الصيييع  ا   و ىيييتطةو المع يييم الفعيييال فكييي  
 (Hejazi, Lavasani & Mazarei, 2011, 647)بالقا  فتمية صالصدق والققة مو فالمي   

كميا نت معتقييدا  المع ييم فع ييس نلكييار  وممارسييافه التدر ىييةة والم اقيين األخييبر المبفبطيية صعم ييه   
والتفياؤل األكياديم  هي  ناييد هي   المعتقيدا  وُ عييبف صأميه ثقية المع يم ليي  الطيال  ونولةياء نميي رهم 
ايي ل دراسييتمم ولعيياليتمم ال افةيية ل تغ ييي ب ييى الصييع  ا  التيي  فيي اجممم صصييفة باميية مييو التأكيييد 

 . (Anwar, 2014, 10)األكاديم  لمىابدة الطال  ب ى التف ق والن اح 
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و تع ق التفاؤل األكاديم  صامتالك المع م ت س  ًكا متفاياًل لااًل بين إي يابيمم وفشي ةو 
مييو الطييال  ونولةيياء نميي رهم  و اةميي ت بالقييا  طيبيية اوت والتفابييل الطيال  ب ييى المشيياركة والتعيي

و  كدوت ب ى ال امي األكاديم  ل طال  و  من ت صقدرافمم و حق ممم ب ى المقاببة والتغ ي ب ى 
 .(Hong, 2017, 2)الصع  ا  والتعامل معما صمبومة 

اؤل األكياديم   و نبغ  إلقاء الا ء ب ى نهمةة المنياخ المدرسي  مين اييث بالقتيه صالتفي
فُةعيييد المنييياخ المدرسييي  نسيييا  م ييياح العم ةييية التع ةمةييية  و  ت ييين المنييياخ المدرسييي  مييين مدرسييية 
ألخييبر لي جييد ليي  صعيي/ المييدار  جيي  ميين اليي د والتبايييي والييدبم واألمييات  ولييى مييدار  نخييبر 

(. وُ شييار إلييى المشييابب والم اقيين 323  2016م ييد الشييع ر صاإلقصييايةة وبييدا األمييات )قطييي  
لممارسييا  التع ةمةيية التيي  فىيي د داخييل المدرسيية  وسيي  كةا  وففييابال  العييام ين صالمدرسيية مييو وا

 صعامم ومو اإلدارة والت جةه الفن  ومو الطال  صالمناخ المدرس .
و تم الندب إلى المناخ المدرسي  صأميه متياج م م بية مين الق ابيد واإلجيباءا  والىةاسيا  

-Anis-ul)س  كةا  جمةو العام ين صالمدرسية والطيال   البسمةة وميب البسمةة الت  ف ثب ب ى

Haque & Anwar, 2014, 52) 
لينبو المناخ المدرسي  مين ف يار  األليباد خيالل اةيافمم المدرسيةة  والتي  فع يس الق ابيد 
واألهيييداف والايييةم والعالقيييا  الش صيييةة وممارسيييا  التع يييةم واليييتع م  والمة يييل التندةمييي  ل مدرسييية 

(Oder & Eisenschmidt, 2018, 5). 
كمييا يشيييب المنيياخ المدرسيي  إلييى م ةةيية الحةيياة المدرسييةة وخصايصييما والاييةم والتفييابال  
الجتماةةة والعم ةا  التندةمةة داخل المدرسة  والت  ف ثب ب ى س  كةا  األلباد داخل المدرسة 

  .(Dimitrova, Ferrer-wreder & Ahlen, 2018, 645)وفط عافمم المىتقم ةة 
قيية التفيياؤل األكيياديم  ل مع ييم صالمنيياخ المدرسيي  ف  يي إ متييايج صحيي   كييل ميين وبيين بال

Reeves, (2010) ,Kilinc, (2013), Vaux, (2015) Alhendal, Alshatti & 

Alnwaiem (2017) . إلى وج د بالقة اي ابةة بين التفاؤل األكاديم  والمناخ المدرس  
مدرسيى والتفياؤل األكياديم  ل مع يمل و تاح مما سمق وج د ارفبا  م جيي بيين المنياخ ال

لالمنييياخ المدرسيييى ال ييييد الييي ر فىييي د فةيييه بالقيييا  إمىيييامةة واي ابةييية و بابيييى ااتةاجيييا  المع يييم 
فة يي ت المع ييم نكقييب   وطم اافييه ييينع س ب ييى بنا ييب العم ةيية التع ةمةيية صمييا ليمييا المع ييم والت مييي 

لققية والصيدق والمفتياح ب يى اليتع م ابً ا ب ى بالقته بتالميي   التي  فىي دها مشيابب المحبية وا
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و بكيية المع ييم ب ييى األمشييطة التع ةمةيية والمميياا التيي  فنمييى الممييارا    والمشيياركة وفكييال  الفييبص
فةعميل المع يم ب يى فط  يو هي ا   األكاديمةة والجتماةةة ل تالمي  مو التأكيد ب ى دالعةة التالمي 

   اجمة الصع  ا . المناخ ل عمل ال اد لتحقيق األهداف التع ةمةة وم
و عتمب التفاؤل األكاديم  ناد العنا ب األكقب نهمةة ل ممارسيا  الفعالية التي  فيتم داخيل 

ليي ا فيي ثب الصييفا  اإلي ابةيية ل مع ييم المتفايييل ب ييى اليينم/ اليي ر   الفصييل الدراسيي  لن يياح المدرسيية
 .(Alhendal, Alshatti & Alnwaiem, 2017, 6)يىت دمه المع م إلدارة الفصل الدراس  

وفعتمييب نممييا  إدارة الفصييل الدراسيي  بم ةيية معقييدة فتاييمن ج امييي بديييدة مقييلع إدارة الم ييات 
و تاييمن هيي ا المفميي ا   وال قيإ واألمشييطة والميي ارد وال مييد والعالقييا  الجتماةةية وسيي  كةا  الطييال 

 .(Djigic & Stojiljkovic, 2012, 66)خصايص المع م الش صةة وقدرافه وكفايافه وممارافه 
لقيييدرة المع يييم ب يييى إدارة الفصيييل الدراسييي  بققييية وفنديييةم جييييد ُفعيييد بنصيييًبا هاًميييا ل تيييدر س 

لييالمع مين   ميين خييالل دبييم المع ييم وربايتييه وف قعافييه العالةيية لييهداء المىييتقم   ل طييال . الفعييال
 اليييي ين لييييديمم  ييييع ر نكمييييب صفعيييياليتمم ال افةيييية ي يييي ت لييييديمم دالييييو قيييي ر إلدارة بيليييية الييييتع م صفعالةيييية

(Shoulders & Krei, 2015, 52). 
وفي ثب . كما نت معتقدا  المع م لما فأثيًبا كميًبا ب ى كفاءفه ونداؤ  داخل الفصيل الدراسي 

ب ييى فع ييم التالمييي  وفحفيييةهم ودالعيييتمم ل تفيي ق والن يياح والتغ ييي ب ييى الصييع  ا  الدراسييةة التيي  
فالميي هم ي ع ميم نكقيب ففياؤًل و مي ي ا  لابتقياد المع مي ت صيأممم قيادروت ب يى التيأثيب لي   ف اجممم

 إلى التبكية ب ى اإلي ابةا  الت  يتمتو بما التالمي  داخل الفصل. 
وبن بالقة التفاؤل األكاديم  ل مع م صأمما  إدارة الفصل الدراسى ف   إ متايج صحي   

 ,Moghtadaie & Hoveida, (2015) .Abay & Raju, (2018) Wangكيل مين 

  التفاؤل األكاديم  ل مع م ونمما  إدارة الفصل الدراس . بين د بالقة ارفباطةة إلى وج (2018)
 Anwar (2016, p.2)اففيق صحيث كيل مين   ال ميبة ب يى المنياخ المدرسيى وبن فأثيب سن ا 

( إليييى وجييي د ليييبوق يا  دللييية إاصيييايةة لييي  المنييياخ المدرسيييى طبًقيييا لمىيييت ر 89  2017وال حةيييافى )
( اليي ر ف  يي إ 254  2018ن مبففعييى ال مييبة. بينمييا اخت يين معمييم الط حييى )ال مييبة لصييالح المع مييي

 متايج صحقه إلى نمه ل ف جد لبوق بين المع مين ل  المناخ المدرسى فبجو إلى سن ا  ال مبة.
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وبن فأثيب بدد سن ا  ال مبة ب يى التفياؤل األكياديم  ل مع يم لقيد فباينيإ متيايج البحي   
سيماور وبييبو     Krug (2015) .Anwar (2016)كيل مين الىياصقة لت  ي إ متيايج صحي   

( إلى وج د لبوق ل  سن ا  ال ميبة ليى التفياؤل األكياديم  لصيالح 515-511  2019واماد )
 & Woolfolk Hoy, Hoyالمع ميين مبففعييى ال مييبة. بينمييا اخت يين معمييم صحيي   كييل ميين 

Kurz (2008) .Mgidi (2012) .Makvandi et al, (2018)  ( إلى نمه ل 2019محمد )
 ي جد فأثيب لمىت ر ال مبة لى التفاؤل األكاديم  ل مع م.

وك ل  . و تاح مما سمق وج د بالقة ارفباطةة بين التفاؤل األكاديم  والمناخ المدرس 
كمييا يتاييح فنيياق/ . وجيي د بالقيية ارفباطةيية بييين التفيياؤل األكيياديم  ونممييا  إدارة الفصييل الدراسيي 

لتيي  اهتمييإ بدراسيية فييأثيب ال مييبة ب ييى كييل ميين المنيياخ المدرسييى والتفيياؤل متييايج البحيي   الىيياصقة ا
األكاديمى ليدر المع ميين. وليى ايدود ميا فيم الطيالع ب ةيه مين نصحيا  ودراسيا  سياصقة ل ي جيد 

و ىيييعى البحيييث . صحيييث بب ييي  نو نجنمييي  فنييياول دراسييية العالقييية بيييين المتغييييبا  القالثييية م تمعييية
متغييبا  القالثية ودراسية الفيبوق بيين المتغييبا  القالثية لي  ضي ء الحال  إلى صحث العالقة بيين ال
 م ع المدرسة ومىت ر ال مبة.

مبعييإ مشيي  ة البحييث الحالةيية ميين إدراك البااقيية ألهمةيية بينيية البحييث وهييم مع ميي  المبا يية 
م المع مييين صالمبا يية البتدايةيية وخا يية ليي  ظييل مديياا التع ييةم الحييديث واهتميياا اليي  ارة بتييدر ي معديي

وامطالًقييا ميين دور المع ييم كقايييد وم جييه ومب ييد وُمةىييب   البتدايةيية ب ييى المنيياهج ال ديييدة )المتعييدد(
  ل عم ةة التع ةمةة لم  ال ر ي ط/ ول يم ن فحقيق التف ق األكاديم  إيا لم ي ين التفياؤل جيةء منيه

ل مع ييم صأصعيياد  القالثيية )لعالةيية المع ييم  و التييال  كييات ميين الاييبورة دراسيية مفميي ا التفيياؤل األكيياديم 
وثقية المع يم لي  الطيال    المتمق ة ل  إيمات المع م صقدرفه ب ى الت طة/ والتغ ي ب يى الصيع  ا 

  ونولةييياء األمييي ر المتمق ييية لييي  مشيييابب الصيييدق واألمامييية والمفتييياح والسيييتفادة مييين خميييبا  المع يييم
لنديبة   ل عميل ص يد ووضيو نهيداف بالةية قاب ية ل تحقيق(والتأكيد األكاديم  المتمقل ل  دلو التالمي  

المع م وف قعافه اإلي ابةة بند ففاب ه مو التالمي  يي در إليى ف قيو ايدو  األ يةاء ال ييدة اإلي ابةية 
 فةىعى المع م المتفايل نكاديمًةا إلى التأثيب ل  س  ك التالمي  ومقل ه ا التفاؤل إليمم.   ل  التع م
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خ المدرسي  اإلي ياب  المشي و ب يى العميل والي   يبابيى التي ا ت بيين و نبغ  ف ليب المنيا
ا ييباع ااجييا  المع مييين صالمدرسيية ومتط بييا  المدرسيية واللتييةاا صالعمييل. ولييى اييدود مييا اط عييإ 
ب ةه البااقة فم الت  ل إلى بدد من البح   الت  فناولإ العالقة بين التفاؤل األكاديم  ل مع م 

 & Alhendal, Alshattiو حييث   Kilinc (2013) صحييثكمييا ليي  والمنيياخ المدرسيي  

Alnwaiem (2017) وكي ل  إم امةية التنمي    بينمميا وف   إ النتايج إلى وج د بالقة إي ابةة
 صالتفاؤل األكاديمى من المناخ المدرسى. 

كمييا ل يم يين نت مغفييل دور المع ييم داخييل الفصييل الدراسيي  ليي  خ ييق الييتع م الييديمقباط  اليي   
التالمي  صاألمات والاتباا المتبادل والت ا ل والتفابل والمشاركة والتعاوت لتتطي ر مميارافمم يشعب فةه 
لُيةىييب المع ييم بم ةيية فع يم فالمييي   ميين خييالل ممي/ إدارة الفصييل الدراسيي  اليي   يىييت دمه   الجتماةةية

راسيي  صطب قيية كمييا نت قييدرة المع ييم ب ييى إدارة الفصييل الد  هيي ا المع ييم )فييدخ  / ففيياب  / ميييب فييدخ  (
جييييدة ولعالييية باميييل هييياا لييي  م ييياح المع يييم ومعةييياًرا لفاب يتيييه التع ةمةييية. وليييم يحييي  م ضييي ع التفييياؤل 
األكياديم  ل مع ييم واألمميا  الم ت فيية ليي  إدارة الفصيل الدراسيي  صاهتمياا كميييب ميين قميل البييااقين صييالبمم 

 ,Moghtadaie & Hoveidaكل من ولى إطار العالقة بينمما ف   إ متايج صح   . من نهميته

(2015) .Abay & Raju, (2018) Wang, (2018),  التفياؤل  بيينإليى وجي د بالقية إي ابةية
وفتحيدد مشي  ة البحيث الحيال  لي  دراسية العالقية بيين  األكاديم  ل مع م ونمما  إدارة الفصيل الدراسي .

ديم  )كمتغيييب فيياصو( مييين وكيي ل  إم امةيية التنميي  صالتفييياؤل األكييا  هيي   المتغيييبا  القالثيية م تمعيية مًعيييا
 المناخ المدرس  ونمما  إدارة الفصل الدراس  )كمتغيب ن مىتق ين(. 

 ولى ض ء يم ن  ةامة مش  ة البحث الحالى ل  األسل ة ا فةةع 

ي ت ن المناخ المدرسى صاختالف كيل مين مي ع المدرسية )ا ي م / خياص( ومىيت ر هل  -1
 ا لدر مع م  المبا ة البتدايةة؟ال مبة )من ف// مت س// مبففو( والتفابل بينمم

( خيياص/ ا يي م ) المدرسيية ميي ع ميين كييل ف ت يين نممييا  إدارة الفصييل الدراسييى صيياختالفهييل  -2
 البتدايةة؟ المبا ة مع م  لدر بينمما والتفابل( مبففو/ مت س// من ف/) ال مبة ومىت ر 

 ىت ر وم( خاص/ ا  م ) المدرسة م ع من كل ي ت ن التفاؤل األكاديم  صاختالفهل  -3
 البتدايةة؟ المبا ة مع م  لدر بينمما والتفابل( مبففو/ مت س// من ف/) ال مبة
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 لييدر األكيياديم  المنيياخ المدرسييى والتفيياؤل داليية إاصييايًةا بييين ارفباطةيية بالقيية ف جييد هييل -4
 وال ا ة؟ الح  مةة صالمدار  البتدايةة المبا ة مع م 

  إدارة الفصيييل الدراسييي  )فيييدخ ى/ نمميييا دالييية إاصيييايًةا بيييين ارفباطةييية بالقييية ف جيييد هيييل -5
 صالميييدار  البتدايةييية المبا ييية مع مييي  ليييدر األكييياديم  ففييياب ى/ مييييب فيييدخ ى( والتفييياؤل

 وال ا ة؟ الح  مةة

هييل يم يين التنميي  صالتفيياؤل األكيياديم  ميين المنيياخ المدرسيي  ونممييا  إدارة الفصييل الدراسيي   -6
 لدر مع م  المبا ة البتدايةة؟

 فتحدد نهداف البحث الحال  لىع
ومىييت ر ال مييبة )ميين ف// الكشيين بيين نثييب كييل ميين ميي ع المدرسيية )ا يي م / خيياص(  -1

لييي  درجيييا  كيييل مييين المنييياخ المدرسيييى ونمميييا  إدارة  مت سييي// مبففيييو( والتفابيييل بينمميييا
 . والتفاؤل األكاديمى لدر مع م  المبا ة البتدايةة الفصل الدراس 

 ليييدر لييي  بالقتمميييا صالتفييياؤل األكييياديم  الدراسييي  الفصيييل إدارة ا ونممييي المدرسييي  المنييياخ -2
 .وال ا ة الح  مةة صالمدار  البتدايةة المبا ة مع م 

إم امةيية التنميي  صالتفيياؤل األكيياديم  )كمتغيييب فيياصو( ميين المنيياخ المدرسيي  )متغيييب مىييتقل(  -3
 وامما  إدارة الفصل الدراس  )متغيب مىتقل(.

 مقل نهمةة البحث فةما ي ىعفت
إلقيياء الايي ء ب ييى نهمةيية المنيياخ المدرسيي  ليي  فييأثيب  ب ييى كفيياءة المع مييين ممييا ييينع س  -1

 صش ل إي اب  ب ى العم ةة التع ةمةة.

لفإ مدب المع مين والقايمين ب ى العم ةة التع ةمةة صألايل نمميا  إدارة الفصيل الدراسي   -2
. معبليية إلييى مشييارك مشيي/ ليي  بنيياء المعبلييةاتييى يتغيييب دور الت مييي  ميين مت قييى سيي م  ل 

  وك ل  األمما  المبفبطة صالتفاؤل األكاديم  ل مع م.

إلقيياء الايي ء ب ييى مفميي ا التفيياؤل األكيياديم  ل مع ييم ونهميتييه ليي  إاييدا  لبًقييا اي ابًةييا ليي   -3
 فع م التالمي  والتعبف ب ى نصعاد . 
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لبتدايةيية لمييا لمييم ميين دور فنبييو نهمةيية البحييث ميين بينيية البحييث وهييم مع ميي ت المبا يية ا -4
 اي   ولعال لالرفقاء صالعم ةة التع ةمةة وخا ة ل  ظل مداا التع ةم الحديث.

الستفادة من متايج البحث ل    ادة وبى المع ميين صأهمةية التفياؤل األكياديم  اييث نميه  -5
وج اميييي وجدامةييية وهييي  ثقييية المع يييم لييي    يتايييمن ج اميييي   صيييةة وهييي  لاب ةييية المع يييم

وج امي س  كةة وهي  التأكييد األكياديم  لمىيابدة التالميي  ب يى   ونولةاء األم رالتالمي  
 فحىين مىت اهم األكاديم .

  School Climate يــــدرســــاخ املــــأواًل: املن
  التفاب ةية المتبادلية بيين المع يم ه  إدراك المع م لميلة العميل المحةطية صيه والتي  فع يس العالقيا

ومييدر   وكييل ميين إدارة المدرسيية والمع مييين والعييام ين صالمدرسيية والتالمييي  ونولةيياء األميي ر والت جةييه الفنيي 
وايبص المدرسية ب يى في ليب   ف الب اإلم امةا  والت مييةا  الماديية مين معاميل ووسيايل فع ةمةية وميبهيا

لدرجيية التيي  يحصييل ب يمييا المع ييم ليي  ماةييا  المنيياخ المدرسيي  وُ قييا  صا لييبص النميي  الممنيي  ل مع مييين.
 والم  ت من خمىة نصعاد بناًء ب ى متايج التح يل العام   الستكشال  يتبعه الت كيد . 

   Classroom Management stylesثانًيا: أمناط إدارة الفصل الدراسي 
داخيل الفصييل  صأممييا فصيبلا  المع ييم Djigic & Stojiljkovic (2012, 66)ببلميا 

الدراس  بمدف الحفاظ ب ى نمشطة التع م ومشاركة جمةو التالمي  ل  ه   األمشطة وفحفيةهم ب ى 
بناء   صيتمم وادارة س  كمم والتح م فةيه. وُ قيا  صالدرجية التي  يحصيل ب يميا المع يم لي  ماةيا  

 يب التدخ ى(.نمما  إدارة الفصل الدراس  والم  ت من ثالثة نمما  )التدخ ى/ التفاب  / م

   Academic Optimism يــــادميــــاألك اؤلــــالتف: ثالًثا
و تكي ت مين ثالثية   يتمقل لى ف قعا  المع م اإلي ابةة لحدو  األ ةاء ال يدة لي  اليتع م

ومىيابدفمم   لعاليته ال افةة وايمامه صقدرفه ب ى التأثيب ل  فع يم التالميي  وفحفييةهم ل ن ياح نصعادع
 ا  نكاديمةييية مبففعييية مييين خيييالل بنييياء الققييية والتعييياوت بينيييه و يييين التالميييي  ونولةييياء لتحقييييق مىيييت  

 التي  صالدرجية وُ قيا  والتأكيد ب ى نهمةة التع م والتأثيب لي  الىي  ك األكياديم  ل تالميي .  نم رهم
 المع م ل  ماةا  التفاؤل األكاديم  والم  ت من ثالثة نصعاد.  ب يما يحصل
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اقتصييييب البحييييث ب ييييى بينيييية ميييين مع ميييي  المبا يييية البتدايةيييية صالمييييدار  الح  مةيييية وال ا يييية 
   ا.2020/2021وفم اجباء البحث ل  بداية الفصل الدراس  القام  ل عاا ال امع    صمحالدة الشبقةة

   يـــــدرســـــاخ املـــــاملن: أواًل
ا المناخ المدرس  يغطى م م بة متن بة من من ج اميي الحةياة المدرسيةة مقيل إت مفم  

  والعالقيا  الش صيةة داخيل المدرسية  التص را  ال افةة لهلباد بن المدرسة ومشياببهم ف اهميا
والق ابييد واإلجييباءا  التيي  فييندم العمييل   والحاليية المادييية لممنييى المدرسيية وا ييم الفصيي ل الدراسييةة

لمتبول مما ي عل المع مين والعام ين والطال  يشعبوت ببوح إي ابةة ل  المدرسية ومداا التقيةم ا
(Chirkina & khavenson, 2018, 135).  

  و عبف المناخ المدرس  صأمه بيلة التع م الت  فنشأ من خالل التفابيل بيين العالقيا  البشيب ة
 .(Anis-ul-Haque & Anwar, 2014, 52)وال   النفى  صالمدرسة   والم ارد المادية

( صأمه محص ة ال   العاا الم ج د داخل المدرسة متة ة 316  2016كما يعبله قطي )
التفابل اإلمىام  بين إدارة المدرسة والعام ين واللتيةاا صالق ابيد والممارسيا  واإلجيباءا  البسيمةة 

 و ين التفابل اإلمىام  والميلة المدرسةة المادية من جمة نخبر.   من جمة
نت هناك ثمامةية ب اميل مىيل لة  Chirkina & Hkavenson (2018, 141)ضح ونو 

ومىيييت ر البضيييا الييي ظةفى   بييين م  يييبا  المنييياخ المدرسيييى وهيييىع العالقيييا  ميييو ميييديب المدرسييية
وفبادل األلكار ميو ميديب   ومىت ر ال ادة والتعاوت بين المع مين  والعالقا  مو الةمالء  ل مع م

  وم قن الميديب المحتيبا ف يا  الطيال   الاةادر ال ر يمارسه المديب والنم/  المدرسة والمع مين
 ومدر بةلة المديب وامفباد  صاف اي القبار.

كما فتمقل ل ايد المناخ المدرس  اإلي اب  ل  البضا بن العمل والحفاظ ب ى السيتقبار 
ل افةية ل مشياركة لي  والشيع ر صالكفياءة ا  والعالقا  ال يدة بيين المدرسية ونولةياء األمي ر  ال ظةفى

والتييأثيب الي ييابى ل مع ييم ليي  فع ييم   والنميي  الش صييى ل مع ييم والت مييي   اف يياي القييبارا  المدرسييةة
 .(Orzea, 2016, 147)الت مي  



2020 (1ج) أبريل (121)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 171 

لالمنييياخ المدرسييي  اليييدابم ي عيييل المع ميييين والطيييال  واإلدارة يتعييياوم ا مييين نجيييل فحقييييق هيييدف 
و عيييية    الممنيييي  والعالقييييا  الش صييييةة بييييين المع مييييين و عيييية  النميييي   مشييييتبك و  ييييادة لعالةيييية المدرسيييية

  (Alhendal, Alshatti & Alnwaiem, 2017, 22)استبافة ةا  المع مين لتحىين متايج الطال 
ول  ييق منييياخ مدرسييي  محفيية ل مع ميييين والتالميييي  ب ييى ايييد سييي اء ي ييي نت يشيييمل بميييل 

    فبادل ال مبا  ميو المع ميينالمع مين الي مى ب ى نمشطة مقل التعاوت مو الةمالء صما ل  يل
ودبيم المدرسية ل تنمةية الممنةية ل مع ميين   والت طة/ ليتع م التالميي   والمشاركة ل  اف اي القبارا 

(Oder & Eisenschmidt, 2018, 5).   فةشيعب المع مي ت األقيل خميبة صيأت المنياخ المدرسي
بة وكفياءة مين مييبهم كميا نمميم لميم ييبوت نمفىيمم نقيل خمي  نقل مالءمة من المع مين األكقب خمبة

وه ا قد ي ثب ب ى صع/ ب امل المناخ المدرس  وب ى متايج . ل يت ق ت الدبم الكاف ل  بم مم
 . (Orzea, 2016, 152)التالمي  ل  المدرسة 

نميه لي  االية وجي د منياخ  Oder & Eisenschmidt (2018, 13)ونوضيح كيل مين 
و اليييةمالء يىيييت دا المع مييي ت ممارسيييا  فع ةمةييية مدرسيييى قيييايم ب يييى التعييياوت وبالقيييا  ق  ييية مييي

و التيييال  مىيييابدة التالميييي  ب يييى اسيييت داا المعبلييية والمميييارا  الم تىيييبة مييين المقيييبرا    فكام ةييية
 وه ا ي در إلى استقاللةة التع م.  الم ت فة وف ار  الحةاة ال اقعةة

  مدرسيييةنت المنييياخ المدرسييي  يييي ثب صشييي ل كمييييب ب يييى جمةيييو بنا يييب ال ويتضحححم  سححح   ححح  
و عية  الشيع ر صالمتمياء   لالمناخ المدرس  اإلي اب  يي لب الميلية المشي عة ب يى العميل والتميية والبيداع

و ة ييييد ميييين الييييبوح   واإلخييييالص ليييي  العمييييل والنشييييا  والحمييييا  والتعيييياوت والمشيييياركة والعمييييل ال ميييياب 
لعالةيية وامتاجةيية المدرسيية وهيي ا يعيي د صاإلي ييا  ب ييى   المعن  يية واب يية التعميييب بيين الييبن  وفطيي  ب اليي ا 

 و  ثب ب ى العام ين صالمدرسة ومىت ر التالمي  وفقدممم األكاديم  و التال  فحقيق ال  دة التع ةمةة. 
 ي ـــــدرســـــاخ المـــــات المنـــــونـــــمك

( إليييى نت المنييياخ المدرسييي  يتكييي ت مييين ثمامةييية نصعيييادع 235  2003ن يييار نبييي  الفايييل )
والمتميياء   والنميي  األكيياديم  والممنيي  والجتميياب   والمشيياركة  والمميية العالةيية  والققيية  الاتييباا
 والهتماا.  وفحديث المدرسة  والتماس 

نصعياد المنياخ المدرسيى  Anis-ul-Haque & Anwar (2014, 55)ول يص كيل مين 
لمقييييدا واليييدبم ا  لييي ع العالقيييا  بيييين المع ميييين والتفابيييل مييييو اليييةمالء والطيييال  ونولةييياء األمييي ر

اسييتقاللةة  -دبييم التييدر ي والنميي  الممنييى -ل مع مييين ليي  ن يي اله الم ت فيية )دبييم مييديب المدرسيية
 والعابا  الت  ي اجمما المع م ت نثناء التدر س وبدا ف الب الم ارد وبيء العمل.  المع م(
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( ثالثييييية نصعييييياد ل منييييياخ المدرسييييي  وهيييييمع اإلدارة 371-370  2016كميييييا ايييييدد قطيييييي )
قيييل لييي  ايييبص المدرسييية ب يييى إليييةاا المع يييم صيييأداء واجبافيييه وففعييييل المشييياركة ميييو المدرسيييةة وفتم

والعالقيييا    الم تميييو المح يييى ومشييياركتة لييي  اف ييياي القيييبار وفبيييادل ال ميييبا  وففييي  / الىييي طا 
اإلمىيييامةة و تمقيييل لييي   يييي ع روح األلفييية والمحبييية بيييين جمةيييو العيييام ين صالمدرسييية و يييين المع ميييين 

الت مييييةا  و تمقيييل لييي   ييي ل الممنيييى وميييدر فييي الب ال سيييايل التع ةمةييية والم امةيييا  و   والطيييال 
 واألثا  وبدد الفص ل الدراسةة وكقالة الطال . 

نت المنياخ المدرسي  يتكي ت مين نصعياد وهيمع العالقية بيين  Orzea (2016, 147)ونوضيح 
 والهتماا الممن .  رةوالعالقة بين المع م واإلدا  والعالقة بين المع م و مالء العمل  المع م والت مي 

م  ما  المناخ المدرسى إلى نر عية نصعيادع  Wang & Degol (2016, 317)و نن 
و شيمل ال ي دة الشيام ة ل  ي  األكياديمى صميا لي  يلي   Academic climateالمنياخ األكياديمى 

والم تمييييييو   المنيييييياهج وطييييييبق التييييييدر س ونممييييييا  الييييييتع م وفييييييدر ي المع مييييييين والتطيييييي  ب الممنييييييى
Community  و شييييمل جيييي دة العالقييييا  الش صييييةة داخييييل المدرسيييية والققيييية الاتييييباا والت ا ييييل

و تمقيل لي  درجيية األميات ال ىيد  والعياطف  التي  ف لبهييا  Safetyوالىيالمة   والشيع ر صالمتمياء
المدرسة والممارسا  التأديمةة الفعالة والشيع ر صياألمن واألميات وفحميل الم ياطب وام فيا  مىيبة 

 Institutional environmentوالميليية التندةمةيية   و  ييادة النديياا والماييبا العنيين والعييدوات 
 وفتامن هة ل المدرسة وا م الفص ل والم ارد المتااة و ةامة المدرسة.

إلييييى نت المنيييياخ المدرسييييى لمع مييييى المبا يييية القام  يييية  (89  2017وف  ييييل ال حةييييافى )
  وام امةا  المدرسة وف ميةافميا  اإلمىامةة والعالقا   يتك ت من ستة نصعاد همع اإلدارة المدرسةة

 والعمل ال مابى.  والتحفية ل عمل  وال  ايح ونمدمة العمل
 بين نر عة نصعاد ل مناخ المدرس  وهمع  Chirkina & Hkavenson (2018, 141)ومية 

ع وفشمل خصايص الممنى وا م المدرسة وف مية الفص ل الخص ئص الس دية للسدر ة -1
 الفص ل وكقالتما. الدراسةة وبدد

فقييييةم كفييياءة  -البضيييا الييي ظةف  -ع وفشيييملل المع ميييين )خميييبا  العميييلالعوا حححل اليةديحححة -2
م قيين  -مشيياركتمم ليي  الييتع م -والطييال  )اف اهييافمم محيي  المدرسيية والفصيي ل  األلييباد(

طمةعييية التقيييار ب  -واإلدارة )مىيييت ر المتييبا  ل معييياييب األكاديمةيية  الطييال  مييين الييتع م(
 مداا التقيةم المتبو(. -ينبن المع م
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 العالقا  بين المع مين والطال  ونولةاء األم ر والمىل لين. -3

ع وفشيييمل ف قعيييا  الميييديب والمع ميييين ونولةييياء األمييي ر بييين التحصييييل العوا حححل الفي   حححة -4
 وطبق التقيةم.  وف قعا  الطال  بن ام ا افمم  األكاديم  ل طال 

ثالثية نصعياد ل منياخ المدرسي  ال ييد  Oder & Eisenschmidt (2018, 8)كميا يكيب 
ن  المشياركة الفعالية لي  بم ةية اف ياي القيبارا   عInclusive leadershipوهمل الاةادة الشيام ة 

صالمدرسيية و ييتم البتييباف صعمييل المع مييين الفعييال وادارة المدرسيية ب ييى اسييتعداد مىييتمب لمىييابدة 
ع و تميييية Cooperative climateوالمنييياخ التعييياوم    التالميييي  ب يييى ايييل مشييياك مم المحتم ييية

ع Inspiring climateوالمنياخ الم ميم   صالعالقا  الق  ة بيين اليةمالء والعالقيا  التعاومةية بيينمم
  وفتمية المدار  الم ممة بدبم التع ةم اإلبداب  وفحفية المع مين واماسمم ل عمل.

سية إليى درا Dimitrova, Ferrer-wreder & Ahlen (2018, 650)وهيدف صحيث 
فصييي را  المع مييي ت بييين منييياخ مدرسيييتمم فةميييا يتع يييق صالتحصييييل األكييياديم  وطم ايييا  الطيييال  

وف  يل إليى نت   وفط عا  المع مين ونولةاء األم ر التع ةمةة وفط عافمم ل منياخ المدرسي  اإلي ياب 
   والنداا المة   .  والت قعا   والاةم  المناخ المدرس  يتك ت من نر عة م  ما  وهىع األهداف

  والققية  ( ثمامةة نصعاد ل مناخ المدرسى وهمع الاتيباا266  2018بينما ادد الط حى )
وفحيديث   والمتماء والتماسي   والنم  األكاديمى والممنى والجتمابى  والمشاركة  والممة العالةة

 والهتماا.   المدرسة
لمدرسييى يع ييس لالمنيياخ ا  نت المنيياخ المدرسيي  مفميي ا متعييدد األصعيياد ويتضححم  سحح   حح  

و يييتم النديييب إليييى المنييياخ   طمةعييية ومييي ع العالقيييا  المتبادلييية صالمدرسييية واليييبوح الىيييايدة صالمدرسييية
والق ابيييد   المدرسيييى مييين وجمييية مديييب المع ميييين صأميييه م م بييية ال صيييايص التييي  فميييية المدرسييية

 ين والممارسيييا  التييي  فيييندم سييييب العميييل صالمدرسييية والعالقيييا  اإلمىيييامةة والجتماةةييية بيييين العيييام
وميييدر فييي الب اإلم امةيييا    صالمدرسييية مييين إدارة المدرسييية والمع ميييين والتالميييي  والعيييام ين صالمدرسييية

 والت ميةا  المادية صالمدرسة.
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 يـــــدراســـــل الـــــاط إدارة الفصـــــثانًيا: أنم
  تعريف أنماط إدارة الفصل الدراسي

ع م المم ولة لإل باف ب ى نمشطة فشيب نمما  إدارة الفصل الدراس  إلى جمةو جم د الم
الفصييل الدراسيي  صمييا ليي  يليي  الييتع م والتفابييل الجتميياب  وسيي  ك الطالييي وفميليية بيليية فع ةمةيية 

 .(Martin & Baldwin, 1993b)مقالةة 
إليى نت نمميا  إدارة الفصيل  Djigic & Stojiljkovic (2012, p.70)ون ار كل من 

لمين المميم معبلية   الفعيال لي  الميليا  التع ةمةية الم ت فيةالدراس  واادة من نهم ب امل التدر س 
يليي  وفقييديب مميي/ إدارة الفصييل الدراسيي  المناسييي لتحقيييق نهييداف الييتع م وب ييى المع ييم بيي ل ال مييد 

  لتحىين لعاليته مو األخ  ل  البتبار م هال  المع مين وكفاءفمم.
واإلجييباءا  التيي    م افبابمييالأممييا  إدارة الفصيي ل الدراسييةة ُفعنييى طييبق التييدر س التيي  يييت

والميي اد التيي  ي ييي   وكةفةيية فحفييية الطييال  ومشيياركتمم. يىييت دمما المع ييم ل حفيياظ ب ييى النديياا
 . (Ergin, 2019, 251)وكةفةة التعامل مو الى  كةا  الى مةة وميب الاليقة   است دامما

لالقيدرة ب يى إدارة   لكما ف در نمميا  إدارة الفصي ل الدراسيةة دوًرا هاًميا لي  التع يةم الفعيا
وخا ييية نت اليييدورا    الفصيييل صطب قييية جييييدة وامشييياء بيلييية فع ةمةييية مقالةييية ليييةس صالمممييية الىيييم ة

التدر مةييية المقدمييية ل مع يييم فبكييية ب يييى إبيييداد المع يييم والمنييياهج وطيييبق التيييدر س الحديقييية وف طييية/ 
الفعالة الت  يىت دمما  الدرو  ص  دة بالةة ولم فمتم ه   الدورا  التدر مةة صأمما  إدارة الفص ل

 .(Martin & Baldwin, 1993a, 3)المع م 
. لأمما  إدارة الفصل الدراس  الفعالة ضبور ة ل  ق بيلة دابمة ل  بم ةة التع م والتع ةم

وا ييباك الطيييال  لييي  بم ةييية الييتع م مييين خيييالل فنديييةم الميليية الماديييية ووضيييو الق ابيييد واإلجيييباءا  
وفطييييي  ب المميييييارا  األكاديمةييييية   حفييييياظ ب يييييى امتبيييييا  الطيييييال وال  لتىيييييميل اليييييتع م بيييييين الطيييييال 

والحفيياظ ب ييى بم ةيية الييتع م ليي  ظييل بيليية إي ابةيية خالةيية ميين المشيي ال    والجتماةةيية ل طييال 
 .(Hoon, Nasaruddin & Singh, 2017, 68)الى  كةة 

صأمميا ميدر  يع ر  Aloe, Amo & Shanahan (2014, 105)كميا ببلميا كيل مين 
  ومشيياركة جمةييو الطييال   والحفيياظ ب ييى النديياا  اءة ليي  فندييةم الفصيي ل الدراسييةةالمع ييم صالكفيي

والمييدف منميا الحفيياظ ب ييى   وفشيي ةو المشيياركة واليتع م التعيياوم   والحفياظ ب ييى الاتييباا والندياا
  بيلة فع ةمةة فىمح صالتفابل اإلي اب  والتبكية ب ى التع م وفعة ة فحصيل الطال .
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نت المع يم لي  الفصيل الدراسيى هي  الي ر يعية   Abay & Raju (2018, p.6)ويكيب 
العالقييا  الش صييةة بينييه و ييين الطييال  و ييين الطييال  و عاييممل و التييال  يشيي و الطييال  ب ييى 

 والمفتاح والمبومة والتفاهم واف اي القبار.  المابا  والتندةم ال اف 
ونكقييب مبابييياة اهتماميييا    لييالمع مين الفعيييالين هييم قيييادة نق  ييياء ليي  إدارة الىييي  ك والتع يييةم

وهيي لء المع ميي ت لييديمم مديياا مباقبيية ومتاصعيية جيييد ل ق ابييد واإلجييباءا  لييبدع   وااجييا  التالمييي 
 . (Aloe, Amo & Shanahan, 2014, 105)الى  ك ميب الماليم نو ال ارج بن المممة 

يية واليدبم ولتحقيق إدارة الفص ل الدراسةة ص  دة بالةة ي ي ب يى المع ميينل فقيديم الببا
وفشييي ةو الطيييال  ب يييى المشييياركة لييي    ل طيييال  والتنديييةم لايييمات و ييي ل اليييتع م إليييى الطيييال 

وفشييي ةو الطيييال  ب يييى فطييي  ب   األمشيييطة والممييياا األكاديمةييية صاسيييت داا نمميييا  إدارة الم م بييية
والتيييدخل لييي  ال قيييإ المناسيييي لمىيييابدة الطيييال  الييي ين . مميييارافمم الجتماةةييية والتنديييةم الييي اف 

 .(Ergin, 2019, 250)ت من مش ال  س  كةة يعام  
نت نممييا  إدارة الفصييل الدراسيي  جييةن ل يت ييةن ميين العم ةيية التع ةمةيية  ونسححت م  سحح   حح  

لييي در . وليين ي يي ت التع ييةم لعييال مييا لييم يييتم إدارة الفصييل الدراسيي  صطب قيية جيييدة ميين قمييل المع ييم
 دهم صالمع  ما  والققالة وفشي ةعمم ب يى المع م دوًرا هاًما وم ثًبا ل  بناء   صةة التالمي  وفةو 

ويليي  ميين خييالل األممييا  التيي  يتبعمييا ليي  إدارة الفصييل   المشيياركة ليي  األمشييطة والييتع م النشيي/
والت  فعمل ب ى خ ق بيلة فع ةمةة م يلية صاليدفء والاتي اء والتنديةم والمشياركة والبيداع وفحميل 

 الم اطب وفحدر الصع  ا .
 ة: ــــدراسيـــول الـــاط إدارة الفصـــأنم

نت نمما  إدارة الفصل الدراس  فنط   ب يى  (Martin & Baldwin, 1993a, 5)نوضح 
وهييي  ميييا يعتقيييد  المع مييي ت محييي  التالميييي  كأ ييي اص وميييا ييييتم لع يييه  Personثالثييية نصعيييادع الشييي ص 

لتحىيييييين قيييييدرافمم كيييييألباد ومبابييييياة سيييييمافمم الش صيييييةة والهتمييييياا الش صييييي  وليييييبص الن ييييياح وروح 
وهي  ميا يفع يه المع مي ت  Instructionوالتيدر س   لم م بة ومناخ الصن وال د والم ام ة والاتبااا

لتم ييين التالمييي  ميين الييتع م واقاميية بالقييا  طيبيية والحفيياظ ب ييى ال قييإ واىيين إدارفييه وفندييةم الفصييل 
والمايييييييبا    وردود األلعيييييييال ب يييييييى الممييييييياا وطب قييييييية اختةارهيييييييا وف ضيييييييةح الميييييييدف مييييييين ال اجبيييييييا 

Discipline . وه  ما يفع ه المع م ت من س  كةا  ووضو الق ابد والففاق ب يما والق ا  والعقا   
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نت نمميا  إدارة الفصيل الدراسي   Djigic & Stojiljkovic (2012, p.66)كميا ايدد 
وهى معتقيدا  المع ميين  Personalityبناء متعدد ال  امي يتك ت من ثالثة ج اميع الش صةة 

الطيييال  خا ييية قيييدرافمم ودالعييييتمم واف اهيييا  المع ميييين ل منييياخ النفىييي   بييين طمةعييية   صيييةة
والتدر س   الشامل وك ل  فحديد فصبلا  المع مين بمدف دبم النم  الش ص  والفبد  ل طال 

Teaching  ن  فصبلا  المع مين بمدف المحالدة ب ى نمشطة التع م ل  الفصل الدراس  مقل
والمايبا    تع م والمي ارد وطيبق التيدر س والفنةيا  المىيت دمةإدارة الم ات وال قإ ومحت  يا  الي

Discipline   ن  اإلجباءا  الت  يت  ها المع م ل ضو المعاييب المناسبة لى  كةا  الطال  ل
  الصن ب ى نسا  مبادئ المابا  اإلي اب .

نمميا  إدارة الفصيل الدراسي  إليى ثالثية  Roache & Lewis (2011, p.133)قىيم و 
 ع مميي/ م جييه محيي  المع ييم و نطيي ر ب ييى م م بيية ميين الت قعييا  لىيي  ك الطالييي واسييت داا نممييا

ومم/ م جه محي  دبيم الطيال    م م بة من الم الأ  والعق  ا  المناسبة لتعة ة ه   الت قعا 
و نطي ر ب يى نت الطيال  يم ينمم لقي/ فطي  ب سي  كمم وهيم وايدهم المىيل ل ت بين هي ا الىيي  ك 

وممييي/ م جيييه محييي  دبيييم    اف  ليييديمم وليييةس بييين طب يييق الطابييية العمةييياءمييين خيييالل التنديييةم الييي
الم م با  و نط ر ب ى مشاركة الطال  ل  بم ةة  ينو القيبار ميو المع يم الي ر يقي ا بت جةيه 

  الطال  ومتاصعة ما فم الففاق ب ةه من الق ابد والق امين المندمة ل ى  ك.
نمميا  إدارة الفصييل  Moghtadaie & Hoveida (2015, p.185-186)و ينن 

يىيت دمه المع يم ميو بدايية  Interventionist styleالدراسيى إليى ثالثية نمميا ع الينم/ التيدخ ى 
الفصييل الدراسيي  فةفييب  م م بيية ميين الق ابييد وال يي ايح ي تييةا بمييا الط بيية و ىييت دا المع ييم سيي طته 

ى  كةا  المبم  ة ل حفاظ ب ى ه   الق ابد لمنو ادو  مشاكل داخل الفصل الدراسى ولتعة ة ال
 Interactionist styleوالينم/ التفياب     والمقم لة اجتماةًةا ومنو ادو  س  كةا  ميب ليقية

و عتمب المع م المش ال  الت  فحد  داخل الفصل الدراسيى متة ية طمةعةية ونميب مت قيو لحاي ر 
-Nonب التدخ ى والنم/ مي  الط بة ليتم ا ما صطب قة فعاومةة ومن خالل المشاركة ل  األمشطة

Interventionist style  ولى ه ا النم/ المع م لديه س طة نقل ومة د من الدبم لتق  ة العالقية
 لقد يشارك المع م ل  ال المش ال  الصغيبة.  بينه و ين الطالي
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صأميه الينم/ التيدخ ى إليى  Djigic & Stojiljkovic (2012, 66)كميا ن يار كيل مين 
ليييالمع م يتييي لى الىيييةطبة   لطيييال  فتيييأثب صالميلييية ال ارجةييية صشييي ل كمييييبابتقييياد المع يييم صيييأت فنمةييية ا

والنم/ ميب التدخ ى ه  معتقدا  المع م صأت   الكام ة ل  الم اقن التدر ىةة ل  الفصل الدراسى
لالمع م يمت   الحد األدميى مين   الطال  لديمم ااتةاجافمم ال ا ة و  ي التعميب بنما وام ا ها

والييينم/ التفييياب ى ي ميييو بيييين النمطيييين الىييياصقين لييييتم التيييأثيب   الدراسيييى الىيييةطبة داخيييل الفصيييل
 المتبادل بين الطالي والمع م ل  الم اقن التدر ىةة ل  الفصل الدراسى صطب قة فعاومةة.

لي  نت نمميا  إدارة الفصيل الدراسي  فتكي ت مين  Wang (2018, p.670)واففيق معميم 
المع م نمه ي ي ب ةه اف ياي القيبار اتيى ل ف جيد مشي  ة ثالثة نمما  همل النم/ التدخ ىع و عتقد 

لي  الفصييل الدراسي  وب ييى المع ييم وضيو الق ابييد والنديياا لي  بداييية العيياا الدراسي  وب ييى الطييال  
افبابميييا لقييي/ل ليييالمع م لدييييه الىييي طة المط قييية التييي  فىيييابد  ب يييى إدارة الفصيييل الدراسييي  وفحميييل 

المع ييم فنمةيية   صييةة الطييال  وميينحمم اق ًقييا كافةيية  واليينم/ التفيياب  ع و ب ييد. مىييل لةة الطييال 
ولكيين فحييإ ا يييباف وفع ةمييا  المع يييم وسييةطبفهل لمييي ا اليينم/ يىيييابد ب ييى فحىيييين العالقيية بيييين 

والنم/ ميب التيدخ ىع و عتميب المع يم الىي  كةا  الىييلة ل طيال  متة ية طمةعةية   المع م والطال 
الصفةةل ليالمع م ب يى يقيين مين مبيادرة الطيال  ل ممارستمم وسيتم ال المش ال  نثناء األمشطة 

 وفحمل مىل لةة فع ممم وضب/ س  كمم. 
ثالثية ت نمميا  إدارة الفصيل الدراسي  مفمي ا متعيدد األصعياد يتكي ت مين ن ويتضم  سح   ح  

نمما  يىت دمما المع يم إلدارة الفصيل الدراسي  والتعاميل ميو التالميي  وهيمع الينم/ التيدخ ى و ميار  
واليينم/ ميييب التييدخ ى وفةيه يمييار  المع ييم الحييد   ت سييةطبة نكميب واب يية نقييل ميين الت ميي فةيه المع ميي  

ولى منتصن الطب ق   األدمى من الىةطبة و عطى ل ت مي  نكمب قدر من الحب ة والتح م ل  س  كه
بين النمطين ي جد الينم/ التفياب   وفةيه يبكية المع يم ب يى ميا يفع يه الت ميي  لتعيديل الميلية ال ارجةية 

ولكييى يتحقييق الييتع م لبييد نت يىييبقه النديياا والماييبا  اليي ر واي يياد ا يي ل مشييتبكة ميين الطييبلين. 
لأمميييا  إدارة الفصيييل الدراسييي  )التيييدخ ى/ التفييياب ى/ مييييب التيييدخ ى( . يعتميييد ب يييى   صيييةة المع يييم

الش صيييةة ن  ميييا يعتقيييد  المع يييم محييي    صيييةة فالميييي   وقيييدرافمم ودالعييييتمم  -1فتاييمن ضيييمنًةاع 
هافمم مح  العمل والتع م فةحاول المع م مباباة ااتةاجا  التالمي  والفبوق الفبدية بينمم ودبيم واف ا

التيدر س ن  الممياا واألمشيطة التي  يىيت دمما المع يم داخيل الفصيل  -2  مم هم الش ص  والفكيب  
المايييييبا  ن   -3  ومشييييياركة التالميييييي  والمحالدييييية ب يييييى الندييييياا وال قيييييإ وفشييييي يل الم م بيييييا 

   باءا  المناسبة الت  يت  ها المع م ل ضو ق ابد لاب/ س  كةا  التالمي  داخل الفصل.اإلج
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  مـــــي للمعلـــــاديمـــــاؤل األكـــــالتف: ثالًثا
والتفياؤل األكياديم  بنياء   إت التفاؤل ميبفب/ صاألميل والمىيل لةة والتصيبف صشي ل إي ياب 

إيمات المع م اإلي اب  صقدرفه ب يى إايدا  لبًقيا وه    كامن مبفب/ صالتحصيل األكاديم  ل طال 
ومين خيالل الققية لي  نولةياء األمي ر   ل  األداء األكاديم  ل طال  من خالل التبكية ب ى التع م

 واإليميييات صقدرافيييه ال ا ييية ل تغ يييي ب يييى الصيييع  ا   والطيييال  ل مشييياركة لييي  العم ةييية التع ةمةييية
(Akhavan & Tracz, 2016, 40).  

إليى نت مفمي ا التفياؤل  Hejazi, Lavasani & Mazarei (2011, 646)وقيد ن يار 
. األكاديم  ه  ابتقاد لبدر ليدر المع يم يتكي ت مين ثالثية بنا يب هي ع إاىيا  المع يم صفعاليتيه

والتأكيد األكاديم  من خالل خ ق بيلة فع ةمةة مشطة واي ابةة   وثقته ل  الطال  ونولةاء األم ر
  ى وم اح الطال .ف در إلى التقدا األكاديم

التفييياؤل األكييياديم  صأميييه  Moghtadaie & Hoveida (2015, 185)وبيييبف 
البتقيييياد الش صيييي  ل مع ييييم وقدرفييييه ب ييييى فحقيييييق الن يييياح األكيييياديم  ل ط بيييية ميييين خييييالل خ ييييق 

  بيلة فع ةمةة مشطة واي ابةة.
لقييي/ كمييا نت التفييياؤل األكييياديم  ل مع يييم هييي  طب قييية ل تفكيييب اإلي ييياب ل صمعنيييى نميييه ليييةس 

الطب قيية التيي  يتصييبف بمييا المع ييم نثنيياء م اجمتييه  ييع  ا  ولكيين نيًاييا بنييدما يييبر الت مييي  نت 
مع مييه ميي من صقدرافييه فةشييعب الت مييي  صفعاليتييه ال افةيية التيي  فة ييد ال ميي د األكاديمةيية والمقيياببة بنييد 

 ,Moghari, Lavasani)الت مييييي  و التييييال  رلييييو مىييييت ر التحصيييييل األكيييياديم  ل تالمييييي  

Bagherian & Afshari, 2011, 2329). 
نت المع ييم المتفايييل  Woolfolk Hoy, Hoy & Kurz (2008, 831)ونوضييح 

و عميل جاهيًدا لمشياركة   نكاديمًةا يتصن صالتىامح والمفتاح والمبومة والاميب واإلمىيامةة والققية
 قييإ وال مييد و حيياول إبطيياء مة ييد ميين ال  الطييال  معييه ليي  العم ةيية التع ةمةيية ميين ف طيية/ وفقيييةم

لمىابدة الطال  وفحىين مىت اهم الدراس ل ويل  مين خيالل المشياركة والتعياوت والت ا يل بيدًل 
  من است داا الاغ   والعق  ا .

و مدف التفاؤل األكاديم  إلى اكتشاف وو ين الميليا  التع ةمةية المبمي   ليميال والقايمية 
  .(Moghtadaie & Hoveida, 2015, 185)فكال  الفبص واإليقار والققة بين الط بة  ب ى
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 Wang (2018, 669)و  Bakhshaee & Hejazi (2017, 647)ويكيب كيل مين 
إلى نت التفاؤل األكاديم  ه  المعتقدا  اإلي ابةة ل مع م ل  قدرفه ب ى فحقيق التقدا األكياديم  

ت  في اجممم وفم ينمم من التغ ي ب ى التحديا  ال. ومىابدفمم ب ى التع م صش ل نلال  ل ط بة
 وف قو مشاركة نولةاء األم ر الط بة.   مو مة د من ال مد والمقاببة

إلييى نت التفيياؤل األكيياديم  هيي  المعتقييدا   Abay & Raju (2018, 5)كمييا ن ييار 
اإلي ابةيية ل مع ييم إلاييدا  لييبوق ليي  األداء األكيياديم  ل طييال  ميين خييالل اإليمييات صقييدرة الطييال  

والتأكيد األكياديم  والتبكيية ب يى     ف اجممم صالصم د والمقاببةب ى التغ ي ب ى الصع  ا  الت
 والققة ل  نولةاء األم ر والطال  ل تعاوت ل  العم ةة التع ةمةة.   التع م

( نت التفييياؤل األكييياديم  ل مع يييم بنةييية متفاب ييية ثالثةييية األصعييياد 424  2019ويكيييب محميييد )
وثقتييه   ى التغ ييي ب ييى الصييع  ا  التدر ىييةةوقدرفييه ب يي  فتمقييل ليي  معتقييدا  المع ييم ايي ل لعاليتييه

 وفبكية  ب ى رلو المىت ر األكاديم  ل تالمي .   صأداء فالمي   ودور ولى األمب اإلي اب  ل  التع م
نت التفياؤل األكياديم  ل مع ييم هي  معتقيدا  المع ييم بين مفىيه وقدرافييه  ويتضحم  سح   حح  

 يية سيي ف ي يي ت إي يياب  ليي  ففكيييب  و ىييعى ليي يا كامييإ معتقييدا  المع ييم لعاليية وق    وبيين فالمييي  
وهيي  مفميي ا   ل تيأثيب ليي  سي  ك فالمييي   و ييدبممم لتحقييق مىييت  ا  بالةية ميين التفيي ق األكياديم 

متعييدد األصعيياد يتكيي ت ميين ثالثيية ج اميييع لعالةيية المع ييم )جامييي معبليي ( والققيية ليي  نولةيياء األميي ر 
   ك (. والتالمي  )جامي وجدام ( والتأكيد األكاديم  )جامي س

 مـــي للمعلـــاديمـــاؤل األكـــات التفـــونـــمك
لقد ن ار  البح   والدراسا  الىاصقة الت  فم الطالع ب يما إليى نت التفياؤل األكياديم  

 ل مع م يتك ت من ثالثة نصعاد ه ع
  Teacher efficacyم ـــة المعلـــاليـــفع -1

القييدرة ب ييى التييأثيب ليي  فع ييم الطييال  وف قييو  فييم فعب ييا لعالةيية المع ييم صابتقيياد  صييأت لديييه
 ,Woolfolk Hoy, Hoy & Kurz)النتييايج و يي ل مة ييد ميين ال مييد لم اجميية الصييع  ا  

كما فتامن الفعالةة ايمات المع م بنفىه و أمه قادر ب يى  ينو ليبق إي ياب  لي  . (822 ,2008
  .(Gurol & Kerimmgil, 2010, 930)فع م الطال  
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ةيييية ال افةيييية ل مع ييييم ميييين خييييالل قدرفييييه ب ييييى الت طيييية/ والتندييييةم وفنفييييي  وفييييم فحديييييد الفعال
وفبفب/ لعالةة المع يم صالعدييد مين النتيايج   اإلجباءا  الال مة لتحقيق األهداف التع ةمةة المط   ة

وكيي ل  النتييايج   التع ةمةيية مقييل اسييتمبار المع ييم والحمييا  واللتييةاا والمقيياببة والىيي  كةا  التع ةمةيية
الطال  مقييل ادراكمييم إلم ييا افمم و  ييادة دالعيييتمم واماسييمم ل ييتع م ورلييو الكفيياءة ال افةيية المتع قيية صيي
  (Anwar, 2014, 10)ل طال  

و نبيييو  يييع ر المع ميييين صفعييياليتمم مييين خيييالل معتقيييدافمم فةميييا يتع يييق صقيييدرفمم ب يييى لعيييل 
 . (Anwar, 2016, 4)األ ةاء وف قعما وفندةمما 

ب ى قدرافه ل حص ل ب ى متيايج فع يم الطيال  المبمي    وفتمقل لعالةة المع م ل  الح م
وقدرفه ب ى وضو ف قعا  بالةية و ي ل   وهل قدرافه كافةة ل    الطال  ل تع م والمشاركة  ليما

 .(Wang, 2018, 670)مة د من ال مد ووضو ا  ل جيدة بند م اجمة المش ال  
النتيايج المبجي ة مين اليتع م  و م ن الح م ب ى لعالةة المع م من خالل قدرفه ب ى فحقيق

ودمييج الطييال  ومشيياركتمم لييى األمشييطة التع ةمةيية اتييى الطييال  اليي ين لييةس لييديمم دالييو ولييديمم 
 ,Woolfolk Hoy, Hoy & Kurz, 2008) يع  ا  نكاديمةية ومييب متحمىيين ل يتع م 

822), (Hejazi, Lavasani & Mazarei, 2011, 646). 
ال افةة مبفبطة صقدرفه ب يى التيأثيب لي  فع يم التالميي  نت لعالةة المع م  ويتضم  س     

لابتقاد المع م صأممم يم نه التأثيب لى فع م فالمي  ل ي ع ه   و التال  فحىن مىت  افمم األكاديمةة
فةىيعى لمي ل جميد نكميب والت طية/ لتحاةقميا   ياو ف قعا  بالةية لمىيت  افمم وندايميم األكياديم 

لتشييب لعالةية المع يم إليى   جمة الصيع  ا  األكاديمةية والتغ يي ب يمياوفحفيةهم ب ى المقاببة وم ا
 ال امي المعبل  من التفاؤل األكاديم . 

   Teacher trust in parents and studentsثقة المعلم في الطالب وأولياء األمور  -2

 فة شييين  الققييية هييي  العنصيييب األساسييي  لتعة ييية العالقيييا  اإلي ابةييية بيييين المع يييم والتالميييي 
التالمي  بن قدرافمم وااتةاجافمم و بحقي ت بين اليتع م بنيدما ي ي ت ليديمم بالقيا  جيديبة صالققية ميو 

 (Hejazi, Lavasani & Mazarei, 2011, 647). مع ميمم صاإلضالة إلى دبم نولةاء نم رهم
وفنبو ثقة المع مين ل  الطال  من خالل قدرفمم ب ى لمم واسيتةعا  المفياهةم والصيدق 

و فتييييب  المع ميييي ت ف قعييييا  بالةيييية ميييين الطييييال  اليييي ين يققيييي ت بمييييم   والمفتيييياح ل ييييتع م واألماميييية
 .(Woolfolk Hoy, Hoy & Kurz, 2008, 822 ) و عتمدوت ب ى نولةاء األم ر لدبممم
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لققة المع م ت ل  الطال  ف  يق بيلية يشيعب ليميا جمةيو الطيال  صاليدبم ليتع م المميارا  
 . (Anwar, 2016, 4)الال مة لمم وافقامما

ويلييي    لالققييية ف عيييل الطاليييي يمييي ل قصيييارر جميييد  ل ييي   امتبيييا  المع يييم وف مةييية ااتةاجافيييه
وابطاء الطاليي المة يد مين الهتمياا   صىمي وج د ج  إمىام  بين وجمى التع م ن  المع م والمتع م

 افةيية لم قيين المع ييم اإلي يياب  ي عييل الطالييي يشييعب ص فاءفييه ال  لكتشيياف م اهبييه و ييع ر  صالىييعادة
 . (Moghari et al., 2011, 2332)و م ل الكقيب من ال مد ال ر ي در إلى الن اح 

لشع ر المع مين صالققة ل  الطال  ونولةاء األم ر قد فة د من  ع رهم صفعاليتمم ال افةةل 
مما يي در إليى بي ل جميد نكميب مين المع ميين ل ت طية/ ل يدرو  وفط  يو الفصيل الدراسي  صصي رة 

 .(Alhendal, Alshatti & Alnwaiem, 2017, 8)نكقب لعالةة 
و عتقييد   كمييا نت الققيية ليي  العالقييا  فشييمل مشييابب التىييامح والصييدق والمفتيياح وال يييب
وكيي ل    المع يم نت الطييال  لييديمم السييتعداد ل ييتع م ولييديمم القيدرة ب ييى لمييم المعييارف والمع  مييا 

 .(Wang, 2018, 670) استعداد نولةاء األم ر ل تعاوت مو المدرسة والمع مين
لالققية بيين المع يم   نت الققية مين العنا يب األساسيةة لن ياح العالقيا  ويتضم  س   ح  

لققية المع يم لي  فالميي   فىيابد ب يى   وفالمي   فعة  العالقا  اإلي ابةة واإلمىامةة بيين الطيبلين
سييتفادة منمييا وفحىييين فميليية بيليية إي ابةيية فتييةح الفب يية ل تالمييي  ل ييتع م ميين نخطييايمم الىيياصقة وال

فةصبح التالمي  نكقب استعداًدا وا باًرا لتحيدر قيدرافمم والشيع ر صياألمن والمفتياح   ندايمم الحال 
وثقيية التالمييي  نيًاييا ليي  مييا يقدمييه المع ييم لمييم ميين   ب ييى الييتع م والسييتفادة ميين ال مييبا  الىيياصقة

واهتماما  التالمي  وفبكيية  ب يى  مع  ما  وخمبا  وف ار  اةافةة ور / التع م ونهميته صحاجا 
  فحقيق مىت  ا  مبففعة من التقدا األكاديم  والتحصيل الدراس .

 Academic emphasisي ـــاديمـــد األكـــأكيـــالت -3

وفبكييييةهم ب يييى الممييياا . التأكييييد األكييياديم  هييي  معتقيييدا  المع ميييين اييي ل الن ييياح األكييياديم 
ةه الطييال  ليي  المشيياركة ليي  األمشييطة والمميياا األكاديمةيية والتيي  و  ييادة ال قييإ اليي ر يقايي  األكاديمةيية

. ليالمع م ت يايغط ت (Woolfolk Hoy, Hoy & Kurz, 2008, 822 )فيبفب/ إي ابًةيا صيالتع م 
و شييي عمم ب ييييى التعييياوت والمشيييياركة والاتييييباا   ب يييى الطييييال  ل عميييل ص ييييد لتحقييييق إم ييييا ا  بالةيييية

  .(Smith & Hoy, 2007, 562)درجا  مبففعة المتبادل لةماليمم ال ين يحص  ت ب ى 
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و مقل التأكيد األكاديم  إيمات المع يم ص م يا ا  الطيال  وفبكيية  ب يى الممياا األكاديمةية 
 ونيًاييا إلييى المييدة الةمنةيية ل مميياا األكاديمةيية التيي  يشييارك ليمييا الطييال  ليييبفب/ مبا ييبة بييتع ممم

(Hejazi, Lavasani & Mazarei, 2011, 647)   يمقيل نلعيال المع ميين وسي  كةافمم كميا
  .(Anwar, 2016, 4)داخل المدرسة والفص ل الدراسةة لامات فع م الطال  

وهي  اإلجيباءا  التي    و شيب التأكيد األكاديم  إلى ال امي الىي  ك  ل تفياؤل األكياديم 
 ,Alhendal)يىييت دمما المع ييم إلي يياد الطييبق المناسييبة لييدمج الطييال  ليي  المميياا األكاديمةيية

Alshatti & Alnwaiem, 2017, 7) 
و تع ييييق التأكيييييد األكيييياديم  صمييييدر قةييييادة المدرسيييية ميييين خييييالل الىييييع  لتحقيييييق التمييييية 

ليييتم   وهيي  المييدر اليي ر فت يي   بيليية المدرسيية كمييدف مبكييةر وهيي  التحصيييل الدراسييى  األكيياديمى
م األكيياديمى فحديييد نهييداف بالةيية ولكيين يم يين فحاةقمييا ميين خييالل فشيي ةو الطييال  لبلييو مىييت اه

(Gurol & Kerimgil, 2010, 930) 
كميييا فيييم النديييب إليييى التأكييييد األكييياديمى صابتبيييار  قيييدرة المع يييم ب يييى الحفييياظ ب يييى فبكيييية 

و تىيم التأكييد   الطال  ب ى األمشيطة األكاديمةية إليى جاميي المشياركة لي  األمشيطة الجتماةةية
ليية فع ييم مندميية ومشييطة ل مشيياركة ليي  األكيياديم  ب ضييو نهييداف نكاديمةيية قاب يية ل تحقييق وفيي ليب بي

الممياا األكاديمةيية و  يادة دالعةيية الطييال  ل عميل ص ييد والحفياظ ب ييى ال قييإ الي ر يقاييةه الطييال  
 .(Anwar, 2014, 11)ل  المماا 

و ميتم ص  يق بيلية   ليبكة المع م ب ى المماا واألمشطة األكاديمةة والنتايج األكاديمةة ل طال 
 .(Wang, 2018, 670)  لمىابدفمم وفش ةعمم ب ى الن اح ل  دراستمم إي ابةة م يلة صالتحديا

التأكيييد األكيياديم  هيي  الىيي  كةا  الم جميية ميين المع ييم والمتمق يية ليي   ويسكححا اليححون  حح  
الطبق واألمميا  والتع ةميا  لايمات ففابيل الطيال  ومشياركتمم لي  األمشيطة والممياا األكاديمةية 

 التحصيل األكاديم .الم ت فة لتحقيق مىت ر مبففو من 
 (Anwar, 2016, 4) وفتاح العالقة بين م  ما  التفاؤل األكاديم  ل  الش ل التال 

 وفتفابل ه   الم  ما  مو صعاما صق ة ل  بالقا  فأثيب وفأثب.
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 ( العالقة بني مكونات التفاؤل األكادميي للمعلم1شكل )

كيياديم  كم م بيية ثالثةيية التفييابال  لكييل صعييد يعتمييد وظةفًةييا ب ييى وفعمييل نصعيياد التفيياؤل األ
و ييع ر المع ييم   لققيية المع ييم ليي  الطييال  واولةيياء األميي ر فعيية   ييع ر المع ييم صفعاليتييه  البعييد ا خييب

صفعاليته يعة  الققة لعندما يقيق المع يم لي  نولةياء األمي ر ف ع يه يايو معياييب نكاديمةية بالةية وارففياع 
والتأكيد األكاديم  يعة  صق ة  ع ر المع يم صفعاليتيه وقدرفيه ب يى   كاديمةة فعة  ثقة المع مالمعاييب األ

. وبنيدما (WoolfolkHoy, Hoy & Kurz, 2008, 823 )التنديةم والتنفيي  واف ياي اإلجيباءا  
يعتقييد المع ييم نت لديييه القييدرة ب ييى التييأثيب صشيي ل اي ييابى ليي  فحصيييل الطييال  ي كييد ب ييى مىييت  ا  

لكييييل م  مييييا  التفيييياؤل   ميييين اإلم ييييا  األكيييياديمى اليييي ر بييييدور  يعيييية   ييييع ر المع ييييم صفعاليتييييه بالةيييية
  .(Anwar, 2014, 11)األكاديمى فتفابل مو صعاما البع/ ل  ق  ع ر المع م صفعاليته 

وجي د بالقية م جبية بيين  (Moghari et al., 2011, 2332)ونوضيحإ متيايج صحيث 
لعنييدما يشييعب المع ييم صفعاليتييه ليي  الميليية . ال  ونولةيياء األميي رلعالةيية المع ييم وثقيية المع ييم ليي  الطيي

لك ميييا  اد فةىييييب فع يييم الطيييال   اد . التع ةمةييية ل ميييه يقيييق لييي  الطيييال  وهييي ا يىيييمل بم ةييية اليييتع م
  قدرفمم ب ى التع م وفة د الكفاءة ال افةة لديمم.

ةة( فتفابييل مييو نت هيي   األصعيياد القالثيية )المعبفةيية وال جدامةيية والىيي  ك ويتضححم  سحح   حح  
صعاييما الييبع/ لع ييى سييميل المقييال لعالةيية المع ييم وف قعافييه ألداء الطييال  وابتقادافييه صييأت جميي د 
المع مين لي  المدرسية سية  ت لميا فيأثيب إي ياب  ب يى التحصييل فة يد مين المىيت  ا  التحصيي ةة 

 ل طال  و التال  منحمم مىت  ا  بالةة من الققة التع ةمةة.
 األكايمى للمعلم والتفاؤل األكاديمى المدرسىالفرق بين التفاؤل 

والتفييياؤل األكييياديمى ل مع يييم والتفييياؤل األكييياديمى المدرسيييى مفم ميييات مىيييتقالت إل نممميييا 
فةمقيل التفياؤل األكياديمى ل مع يم نايد خصايصيه الش صيةة بينميا التفياؤل   يبفبطات إرفباًطيا وثةًقيا

الهما يتايمن ثالثية نصعياد الفعالةية والققية لي  وك  األكاديمى المدرسى ه  جةء من ثقالة المدرسة
 . (Hong, 2017, 4)الطال  ونولةاء األم ر والتأكيد األكاديمى 

 (يــوكــسلب ــانــ)ج يــــادميــــد األكــــأكيــــالت

 (معريف)جانب  فعالية املعلم (وجداني)جانب   وأباءهم اللال  الثقة يف
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التفيياؤل Beard, Hoy & Woolfolk Hoy (2010, 1136) لعييبف كييل ميين
صأمييه بنيياء جميياب  يشييمل لعالةيية  Academic optimism of schoolاألكيياديم  المدرسيي  

 فةة والى  كةة.ال  امي المعبفةة والعاط
 Collectiveو تكيي ت التفيياؤل األكيياديم  المدرسيي  ميين ثالثيية نصعييادع الفعالةيية الم معيية 

efficacy  وهى ف قعا  ومعتقدا  المع م صأت ال مد المم ول ل  المدرسة ك ل سة  ت ليه فيأثيب
 Faculty trust inوثقيية المدرسيية ليي  الطييال  ونولةيياء نميي رهم   إي يياب  ب ييى نداء الط بيية

student and parents  وفشييمل مشييابب الط بيية ونولةيياء نميي رهم وال مييبة والم ث قةيية والكفيياءة
وهييي  التبكيييية ب يييى اليييتع م واكتىيييا   Academic emphasisوالتأكييييد األكييياديم  . والصيييدق

 .(Beard, Hoy & Woolfolk Hoy, 2010, 1136)س  كةا  جيدة ل  المدرسة 
المدرسيي  مفميي ا بيياا ييي ثب ليي  التفيياؤل األكيياديم  فييةم ن القيي ل صييأت التفيياؤل األكيياديم  

لالفعالةيية ال ماةةيية التيي  فتمقييل ليي  جميي د المع مييين ك ييل التيي  فع ييس نلكييار الم م بيية   ل مع ييم
و التيييال  رليييو مىيييت ر  يييع ر   وفىيييابد ب يييى فبيييادل ال ميييبا  والققالييية والمع  ميييا  بيييين المع ميييين

 اديم  ل تالمي  وفحىن من ام ا افمم. المع م صفعاليته الت  بدورها فعة  التحصيل األك
  ثـــيرات البحـــن متغـــة بيـــالقـــالع

إلييى نت مفميي ا التفيياؤل  Hejazi, Lavasani & Mazarei (2011, 646)ن ييار 
األكاديم  ه  ابتقياد ليبدر ليدر المع يم يتكي ت مين ثالثية بنا يب إاىيا  المع يم صفعاليتيه وثقتيه 

تأكيييد األكيياديم  ميين خييالل قدرفييه ب ييى خ ييق بيليية فع ةمةيية مشييطة ليي  الطييال  ونولةيياء األميي ر وال
 & Moghtadaieو تفيق معيه كيل مين  واي ابةية في در إليى التقيدا األكياديم  وم ياح الطيال .

Hoveida (2015, 185)  صييأت التفيياؤل األكيياديم  هيي  ابتقيياد   صيي  ل مع ييم وقدرفييه ب ييى
  فع ةمةة مشطة واي ابةة.فحقيق الن اح األكاديم  ل ط بة من خالل خ ق بيلة 

كما نت المناخ المدرس  الدابم ي عل المع مين والطال  واإلدارة يتعاوم ا من نجل فحقيق هدف 
و عييية  اسيييتبافة ةا    و عييية  النمييي  الممنييي  والش صيييى بيييين المع ميييين  مشيييتبك و  يييادة لعالةييية المدرسييية
  (Alhendal, Alshatti & Alnwaiem, 2017, 22) المع مين لتحىين متايج الطال 

ونمما  إدارة الفصيل الدراسي  بم ةية معقيدة فتايمن خصيايص المع يم الش صيةة وقدرافيه 
 .(Djigic & Stojiljkovic, 2012, 66)وكفايافه وممارافه 
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لقيييدرة المع يييم ب يييى إدارة الفصيييل الدراسييي  بققييية وفنديييةم جييييد ُفعيييد بنصيييًبا هاًميييا ل تيييدر س 
لييالمع مين   ف قعافييه العالةيية لييهداء المىييتقم   ل طييال ميين خييالل دبييم المع ييم وربايتييه و   الفعييال

اليي ين لييديمم  ييع ر نكمييب صفعيياليتمم ال افةيية ي يي ت لييديمم دالييو قيي ر إلدارة الفصييل الدراسييى صفعالةيية 
(Shoulders & Krei, 2015, 52). 

إليى نت نمميا  إدارة الفصيل  Djigic & Stojiljkovic (2012, p.70)ون ار كل من 
لمين المميم معبلية   من نهم ب امل التدر س الفعيال لي  الميليا  التع ةمةية الم ت فيةالدراس  واادة 

يليي  وفقييديب مميي/ إدارة الفصييل الدراسيي  المناسييي لتحقيييق نهييداف الييتع م وب ييى المع ييم بيي ل ال مييد 
  لتحىين لعاليته مو األخ  ل  البتبار كفاءا  المع مين.

المنيياخ المدرسييى  بالقيية ارفباطةيية بييين ه ف جييديم يين التييبا  نميي و ححا لححلن العححةب السحح   
لعندما ي  ت المناخ المدرسى جيد ومتىيق ميو اهتماميا  المع ميين و بابيى والتفاؤل األكاديمى ل مع مل 

متط بيييافمم يمييي ل المع يييم مة يييد مييين ال ميييد لبليييو المىيييت ر الع ميييى ل تالميييي  و يييدبممم لتحقييييق نهيييدالمم 
كمييا نت المنيياخ المدرسييى ييي ثب ب ييى بنا ييب المدرسيية ك ييل   و التييال  يييةداد التفيياؤل األكيياديمى ل مع ييم

صمييا ليمييا المع ييم فةعيية  المنيياخ ال يييد العالقييا  اإلمىييامةة الطيبيية و بابييى ااجييا  المع مييين و ة ييد ميين 
التعاوت والمشاركة وفبادل ال مبا  والستفادة من قدرا  المع مين وطاقافمم وهي ا يينع س ب يى بالقية 

 معمم ودبم المع م األكاديم  لتالمي   وثقته صمىت  افمم.  المع م بتالمي   وففاب ه
كميييا يم ييين التيييبا  وجييي د بالقييية ارفباطةييية بيييين نمميييا  إدارة الفصيييل الدراسيييى والتفييياؤل 

ليالمع م الي ر يفايل الينم/ التفياب ى لي  إدارة الفصيل الدراسيى قيد ي ي ت نكقيب   األكاديم  ل مع يم
ييي   و بابييى ااتةاجييافمم و ىييعى لتحاةقمييا و حييبص ب ييى ففيياؤًل نكاديمًةييا لميي  ييي من صقييدرا  فالم

  ييادة دالعيييتمم محيي  الييتع م ولعيياليتمم ومشيياركتمم والتعميييب بيين نرايمييم و نمييى روح الفب ييق لييديمم 
نت العالقييية بيييين هييي   المتغييييبا   و ق يييل الشيييع ر صيييال  ف والق يييق والرفبييياك بنيييد فالميييي  . صمعنيييى

صحقيه. منما يبفب/ صا خب وه ا ما يحياول البحيث الحيال  بالقة منطاةة من النااةة الندب ة لكل 
 ت يسم إلى  حوريا هس : :السةتبطة  سوضوع البحث البحوث الس  ية

إليى التعيبف ب يى طمةعية العالقية بيين التفياؤل األكياديم   Reeves, (2010)هدف  حث 
وفك مإ العينة مين بيدد   صاإلضالة إلى بالقة كل منمما صفعالةة المدرسة  م والمناخ التندةم ل مع 
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وفيم فطمييق ماةاسيي  التفياؤل األكيياديم  والمنياخ التندةميي  . ( مدرسية ابتدايةيية67مين المع ميين لييى )
ت داا و اسي  كما فم قةا  لعالةة المدرسة من خالل الختبارا  التحصيي ةة ل طيال   ب ى المع مين

معييييامال  الرفبييييا  وفح يييييل المحييييدار ف  يييي إ النتييييايج إلييييى وجيييي د بالقيييية ارفباطةيييية م جبيييية داليييية 
وكيي ل  وجييد نت التفيياؤل   بييين التفيياؤل األكيياديم  والمنيياخ التندةميي  (0.01)ااصييايًةا بنييد مىييت ر 

 ة.كما نت المناخ التندةم  منمئ ق ر صفعالةة المدرس  األكاديم  منمئ نق ر لتحصيل الطال 
العالقيييية بييييين التفيييياؤل األكيييياديم  ل مع ييييم والمنيييياخ  Kilinc, (2013)وت حححح ون  حححححث 

وفك مييإ العينيية ميين   وكيي ل  إم امةيية التنميي  صالتفيياؤل األكيياديم  ميين المنيياخ المدرسيي   المدرسيي 
وفييييم فطميييييق ماةاسيييي  التفيييياؤل األكيييياديم  والمنيييياخ   ( مع ييييم ومع ميييية صالمبا يييية البتدايةيييية302)

و است داا معيامال  الرفبيا  وفح ييل المحيدار نسيفب  النتيايج بين   ة البحثالمدرس  ب ى بين
وكي ل  يم ين التنمي    وج د بالقة م جبة دالة إاصايًةا بيين التفياؤل األكياديم  والمنياخ المدرسي 

 صالتفاؤل األكاديم  ل مع م من المناخ المدرس .
كياديم  ل مع يم والمنياخ العالقة بين التفاؤل األ صفحص Vaux, (2015)كس  اهتم  حث 

وفحدييييد إم امةييية التنمييي  صالتحصييييل الدراسيييي  ل طيييال  ولعالةييية المدرسييية مييين التفيييياؤل   التندةمييي 
وفم فطميق   وفك مإ العينة من مع مين وطال  صالمبا ة البتدايةة  األكاديم  والمناخ التندةم 

درسييية واسيييتمارة ال ضيييو ماةيييا  التفييياؤل األكييياديم  وم  يييب المنييياخ التندةمييي  ودلييييل لعالةييية الم
  الجتميييياب  والقتصيييياد  ل طييييال  وفييييم الحصيييي ل ب ييييى درجييييا  التحصيييييل الدراسيييي  ل طييييال 

و است داا معامال  الرفبا  وفح يل المحدار نظمب  النتايج وج د بالقة م جبة دالة ااصايًةا 
صالتحصيييل وكيي ل  يم يين التنميي    بييين التفيياؤل األكيياديم  والمنيياخ التندةميي  (0.01)بنييد مىييت ر 

 الدراس  ل طال  ولعالةة المدرسة من التفاؤل األكاديم  والمناخ التندةم .
العالقيية بيييين التفيياؤل األكيياديم  والمنيياخ المدرسييي   Anwar, (2016)وت حح ون  حححث 

وفيييم فطمييييق   ( مع يييم ومع مييية صالمبا ييية البتدايةييية243وفك ميييإ العينييية مييين )  والبضيييا الييي ظةف 
ماةيا  التفياؤل األكياديم  وماةيا  المنياخ المدرسي  وماةيا  البضيا  مقايةس البحث المتمق ة ل 

ونوضييحإ النتييايج نت التفيياؤل األكيياديم  ل مع ييم يت سيي/ العالقيية بييين المنيياخ المدرسيي    اليي ظةف 
كمييا ف جييد بالقيية م جبيية بييين )العمييب وال مييبة ومىييت ر التع ييةم   المييدرك ل مع ييم والبضييا اليي ظةف 

 من التفاؤل األكاديم  والمناخ المدرس  والبضا ال ظةف .  والبافي الشمب  ل مع م( وكل
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معبلية  إليىAlhendal, Alshatti & Alnwaiem, (2017) وهحدف  ححث  حل  حا
وام امةية التنمي  صالتفياؤل األكياديم  مين المنياخ   العالقة بين التفياؤل األكياديم  والمنياخ المدرسي 

وفييم   ( مع ييم ومع ميية236بتدايةيية ب اقييو )( مييدار  صالمبا يية ال3وفك مييإ العينيية ميين )  المدرسيي 
فطميق ماةاس  التفاؤل األكاديم  والمناخ المدرس  و است داا معامل الرفبيا  وفح ييل المحيدار 

التفياؤل  بيين (0.01) المتعدد ف   إ النتايج إلى وج د بالقة م جبة دالة إاصايًةا بنيد مىيت ر 
 فاؤل األكاديم  من المناخ المدرس . و م ن التنم  صالت  األكاديم  والمناخ المدرس 

صحقًيا لتحدييد العالقية بيين التفياؤل  Bakhshaee & Hejazi, (2017) وأجحة   حل  حا
وفك ميإ العينية   األكاديم  والمناخ المدرس  ل مع مين وفأثيبهميا ب يى الميدماج األكياديم  ل طيال 

األكاديم  والمنياخ المدرسي   وفم فطميق ماةاس  التفاؤل. ( طالبة1200( مع م ومع مة و)48من )
 Oneو اسييت داا فح يييل المحييدار . ب ييى المع مييين وماةييا  المييدماج األكيياديم  ب ييى الطالبييا 

way ANOVA  بيين صعيدر  (0.01) نسفب  النتايج بن وج د بالقة دالية إاصيايًةا بنيد مىيت ر
كما ف جيد بالقية م جبية   يم التفاؤل األكاديم  )لعالةة المع م والتأكيد األكاديم ( والمدماج األكاد

 المناخ المدرس  ل مع م والمدماج األكاديم  ل طالبا . بين (0.01)دالة إاصايًةا بند مىت ر 

إليى التعيبف ب يى العالقية بيين  Moghtadaie & Hoveida, (2015)هحدف  ححث 
( مع يم 384وفك ميإ العينية مين )  فاؤل األكاديم  ل مع م ونمما  إدارة الفصي ل الدراسيةة ليديممالت

وفم فطمييق ماةاسي  التفياؤل األكياديم  ونمميا  إدارة الفصيل الدراسي    ومع مة صالمبا ة البتدايةة
و اسيييت داا معاميييل ارفبيييا  بيبسييي ت نظميييب  النتيييايج وجييي د بالقييية ارفباطةييية   ب يييى بينييية البحيييث

التفياؤل األكياديم  ونمميا  إدارة الفصيل الدراسي   بيين (0.01) بنيد مىيت ر م جبية دالية إاصيايًةا 
 لدر مع م  المبا ة البتدايةة.

صمعبلة الفبوق بين لعالةة المع م )كأاد  Shoulders & Krei, (2015)واهتم  حث 
وادارة الفصيل الدراسي  نصعاد التفياؤل األكياديم ( وكيل مين اميدماج الطيال  والممارسيا  التع ةمةية 

( مع ييم ومع ميية صالمبا يية 256وفك مييإ العينيية ميين )  ليي  ضيي ء )النيي ع ومىييت ر التع ييةم وال مييبة(
و عيد فطمييق ندوا  البحيث و اسيت داا فح ييل التبياين   ( مع يم91( مع مية و)165القام  ة مينمم )

Anova رسيا  التع ةمةية نسفب  النتايج بن وج د لبوق لي  سين ا  التيدر س )ال ميبة( لي  المما
 وادارة الفصل الدراس  لصالح مبففع  ال مبة. 



 د. يسرا شعبان إبراهيم بلبل
 

 188 

التفياؤل األكيياديم   العالقية بييندراسية  Abay & Raju, (2018)كسح  ت ح ون  ححث 
وفك مإ العينية . ونمما  إدارة الفصل الدراس  لدر مع م  المبا ة القام  ة ل  المدار  الح  مةة

وفم فطمييق اسيتمةات فقب يب يافي  لاةيا  التفياؤل   ( مع م324( مع مة و)216منمم ) (540) من
و اسيت داا معاميل ارفبيا  بيبسي ت ف  ي إ النتيايج إليى . األكياديم  ونمميا  إدارة الفصيل الدراسي 

نصعيياد التفيياؤل األكيياديم   بييين (0.01) بنييد مىييت ر بالقيية ارفباطةيية م جبيية داليية إاصييايًةا وجيي د 
 إلى ام فا  مىت ر التفاؤل األكاديمى ل مع مين. ون ار  النتايج  ونمما  إدارة الفصل الدراس 

التفيياؤل األكيياديم  ونممييا  إدارة  بمييدف دراسيية مىييت ر  صحقًييا Wang (2018)وأجححة  
وك ل  دراسة العالقة بين التفاؤل األكياديم  ونمميا  إدارة الفصيل   الفصل الدراس  لدر المع مين

اةاسي  التفياؤل األكياديم  ونمميا  إدارة وفيم فطمييق م  ( مع يم138وفك ميإ العينية مين )  الدراس 
ونظمب  النتايج نت المع مين لديمم مىت ر مبففو من التفاؤل   الفصل الدراس  ب ى بينة البحث

ولايييل   األكييياديم ل وكيييات فبفييييي األصعييياد لعالةييية المع يييم ي ةيييه التأكييييد األكييياديم  ثيييم ثقييية المع يييم
ي ةيييه الييينم/ التيييدخ ى  %58.70ب   بنىيييبةالمع مييي ت اسيييت داا ممييي/ إدارة الفصيييل الدراسييي  التفيييا

 .%14.49 ي ةه النم/ ميب التدخ ى بنىبة %26.81بنىبة 

علقححة الس حح م السدر ححى ميين خييالل بييب  البحيي   الىيياصقة مالايي  نت منمييا مييا فنيياول 
 & Alhendal, Alshattiل من و حث ك Kilinc (2013)بحث كوالتي ؤن األك ديسي للسعلم 

Alnwaiem (2017)  بنييد وجيي د بالقيية م جبيية داليية إاصييايًةا ف  يي إ متييايج هيي   البحيي   و
وك ل  يم ن التنم  صالتفاؤل األكاديم    بين المناخ المدرس  والتفاؤل األكاديمى (0.01) مىت ر 

 Vauxو .  Reeves (2010) و ححكلا اهححتم  حفححى  ححل  ححال مع ييم ميين المنيياخ المدرسيي . 

بدراسة العالقة بين المناخ التندةمى والتفاؤل األكاديمى ونوضحإ النتايج وج د بالقية  (2015)
 بين المناخ التندةم  والتفاؤل األكاديمى. (0.01)م جبة دالة ااصايًةا بند مىت ر 

أنسحح إ إدارا اليصححل الدرا ححى  كسحح  أ   عححب البحححوث تطةقححع لللعححة عححا العلقححة  حح ا
 & Abay و حث ،Moghtadaie & Hoveida, (2015) كما ل  صحث سىوالتي ؤن األك دي

Raju, (2018)، و حييث Wang (2018) وجيي د بالقيية  وف  يي إ متييايج هيي   البحيي   إلييى
 التفاؤل األكاديم  ل مع م ونمما  إدارة الفصل الدراسى. بينارفباطةة م جبة دالة إاصايًةا 
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. الدراسيى والتفياؤل األكياديم  ل مع يم ب يى نمميا  إدارة الفصيلوعا ت ث ة   وات الخ حةا 
إلى  Shoulders & Krei (2015)و حث  Anwar (2016)لقد ف   إ متايج صحث كل من 

لييييى التفيييياؤل األكيييياديمى ونممييييا  إدارة الفصييييل الدراسييييى فبًعييييا  وجيييي د لييييبوق يا  دلليييية إاصييييايةة
 لمىت ر ال مبة لصالح المع مين مبففع  ال مبة. 

امطالًقيييا مييين مشييي  ة البحيييث ونهداليييه وبيييب  اإلطيييار النديييب  والبحييي   الىييياصقة يم ييين 
  ةامة لبو  البحث الحال  ب ى النح  التال ع

ل ي جييد فييأثيب دال ااصييايًةا لنيي ع المدرسيية )ا يي م / خيياص( ومىييت ر ال مييبة )ميين ف//  -1
 لمبا ة البتدايةة.مت س// مبففو( والتفابل القناي  بينمما ب ى المناخ المدرسى لمع م  ا

ل ي جد فأثيب دال ااصايًةا لن ع المدرسة )ا  م / خياص( ومىيت ر ال ميبة )مين ف//  -2
مت سيييي// مبففييييو( والتفابييييل القنيييياي  بينممييييا ب ييييى نممييييا  إدارة الفصييييل الدراسييييى لمع ميييي  

 المبا ة البتدايةة.

)مييين ف// ل ي جيييد فيييأثيب دال ااصيييايًةا لنييي ع المدرسييية )ا ييي م / خييياص( ومىيييت ر ال ميييبة  -3
 مت س// مبففو( والتفابل القناي  بينمما ب ى التفاؤل األكاديم  لمع م  المبا ة البتدايةة.

المنيياخ المدرسييى والتفيياؤل بييين ( 0٫05بنييد مىييت ر ) ااصييايةً إي جييد ارفبييا  م جييي دال  -4
 األكاديم  لدر مع م  المبا ة البتدايةة صالمدار  الح  مةة.

المنيياخ المدرسيي  والتفيياؤل بييين ( 0٫05بنييد مىييت ر ) ااصييايةً إي جييد ارفبييا  م جييي دال  -5
 األكاديمى لدر مع م  المبا ة البتدايةة صالمدار  ال ا ة.

نمما  إدارة الفصيل الدراسي  بين ( 0٫05بند مىت ر ) ااصايةً إي جد ارفبا  م جي دال  -6
 والتفاؤل األكاديمى لدر مع م  المبا ة البتدايةة صالمدار  الح  مةة.

نمما  إدارة الفصيل الدراسي   بين( 0٫05بند مىت ر ) ااصايةً إا  م جي دال ي جد ارفب -7
 والتفاؤل األكاديمى لدر مع م  المبا ة البتدايةة صالمدار  ال ا ة.

يم ين التنمي  صالتفياؤل األكياديم  مين المنيياخ المدرسي  ونمميا  إدارة الفصيل الدراسي  لييدر  -8
 مع م  المبا ة البتدايةة.
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 ث:  ـــــج البحـــــمنهأواًل: 
 ال  ف  )الرفباط  والىمم  المقارت( لماليمته ألهداف البحث.المنمج  است دمإ البااقة

 ث:ـــة البحـــعينثانًيا: 
 : حساب الخصائص السيكومترية ألدوات البحثعينة 

والح  مةيية  مع ًمييا ومع ميية صالمبا يية البتدايةية ميين المييدار  ال ا يية( 150فك ميإ ميين )
 وقد است دمإ بةاما  ه   العينة لى التحقق من  دق وثبا  ندوا  البحث.  صمحالدة الشبقةة

  :ةـــاسيـــث األســـة البحـــعين
مع ييييم ومع ميييية ميييين مع ميييي  المبا يييية البتدايةيييية )ا يييي م / خيييياص( ( 367) فك مييييإ ميييين

 صال دول التال ع  كما  صمحالدة الشبقةة ويل  صمباكة )نب  اماد/ الةقا  ق/ ب مةس(
 ( التوصيف العددي لعينة البحث األساسية1جدول )

 نوع املدرسة
 ربةـــــــــــــوى اخلـــــــــــــمست

 جمموع
 ( سنوات10أكثر من ) مرتفع ( سنوات10إىل  5) متوسط ( سنوات5أقل من ) منخفض

 224 122 64 38 حكومي
 143 36 44 63 خاص
 367 158 108 101 جمموع

 ثــــــأدوات البحثالًثا: 
فمق ييإ ندوا  البحييث الحييال  ليي  ثالثيية مقييايةس هيي ع ماةييا  التفيياؤل األكيياديم  ل مع ييم 

وماةيا  نمميا  إدارة الفصيل )فبجمية   وماةا  المناخ المدرس  )إبيداد البااقية(  )إبداد البااقة(
 وفعب ي البااقة(.

 ()إعداد الباحثةمقياس التفاؤل األكاديمي للمعلم  -1
فيم الطييالع ب ييى وإلعححداد    قةيا  التفيياؤل األكيياديم  لمع مي  المبا يية البتدايةيية إلييى يميدف

بييييدد ميييين البحيييي   والدراسييييا  الىيييياصقة التييييى فناولييييإ التفيييياؤل األكيييياديم  ل مع ييييم والتفيييياؤل األكيييياديم  
د المدرسيي  ل جييد  البااقيية نت معدييم هيي   البحيي   فناولييإ التفيياؤل األكيياديم  ليي  ضيي ء ثالثيية نصعييا

وليى ضي ء السيتفادة مين   التأكيد األكياديم ( -ثقة المع م ل  الطال  ونولةاء األم ر -)لعالةة المع م
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 ,Woolfolk Hoyصع/ المقايةس األجنمةة التيى فناوليإ التفياؤل األكياديم  ل مع ميين مقيل ماةيا  

Hoy & Kurz (2008) ( مفيبدة فيم فقىيةممم إليى 24والم  ت من )المع يم  مفيبدة فايةس لعالةية 12
مفيييبدا  فايييةس التأكييييد األكييياديم  وفيييم السيييت اصة ب ييييمم بتيييدر ج  6مفيييبدا  فايييةس ثقييية المع يييم و 6و

الي ر ف  يل إليى نت التفياؤل األكياديمى بنياء  Smith & Hoy (2007)و حيث   لة يب  الىداسي 
 & Beard, Hoyوماةيييا  التفييياؤل األكييياديمى ل مع يييم إبيييداد   كيييامن يتكييي ت مييين ثالثييية نصعييياد

Woolfolk Hoy (2010)  ال ر قاا صالتحقق من المنةة العام ةة لماةيا  التفياؤل األكياديم  الم ي ت
( من مع مى المبا ية البتدايةية ونظميب التح ييل العيام ى 260( مفبدة ب ى بينة م  مة من )12من )

  ألكيياديمىالستكشييالى نت التفيياؤل األكيياديمى بامييل يتشييبو ب ييى ثالثيية نصعيياد الفعالةيية والققيية والتأكيييد ا
 Mc Kinnonإبييداد  School academic optimismوماةييا  التفيياؤل األكيياديمى المدرسييى 

 10مفيبدة لاةيا  الفعالةية الم معية و 12( مفيبدة مينمم 20و تك ت الماةيا  مين ) (98-99 ,2012)
   مفبدا  ل تأكيد األكاديم . 8ثقة المدرسة ل  الطال  ونولةاء األم ر و

ؤل األكاديم  لمع مى المبا ة البتدايةية معتميًدا ب يى هي   األصعياد وفم إبداد ماةا  التفا
والسيتعامة   وقد فم  ةامة مفبدا  الماةا  صحيث فتناسي مو بينة البحث )المع ميين(  القالثة

مو فعديل ل   ةامتما لتتناسي مو بينة البحث وروبيى  ببع/ المفبدا  من المقايةس الىاصقة
 حددة المعنى. نت فك ت المفبدا  واضحة وم

 اس: ـــــف المقيـــــوص
( مفيبدة فيم  يةامتما جمةًعيا صشي ل إي ياب  30فك ت الماةا  ل   ي رفه الممديةية مين )

 -الققيية ليي  الطييال  ونولةيياء األميي ر -م  بيية صالتىيياو  ب ييى األصعيياد القالثيية وهييى )لعالةيية المع ييم
 -ةا  لة ب  ال ماسي  )م اليق صشيدةونماا كل مفبدة فدر ج خماس  ولًقا لما  التأكيد األكاديم (

( ب ييى 1 -2 -3 -4 -5ميييب م الييق صشييدة( وفأخيي  التقييديبا  ) -ميييب م الييق -محايييد -م الييق
اييييث فشييييب الدرجييية المبففعييية إليييى مىيييت ر مبففيييو مييين التفييياؤل األكييياديم  بينميييا فشييييب   التبفييييي

 ك ةة. الدرجة المن فاة إلى مىت ر من ف/ من التفاؤل األكاديم  ول ماةا  درجة
بييب  هيي   الصيي رة الممديةيية ب ييى صعيي/ نسيياف ة قىييم ب ييم اليينفس التب يي   صالك ةيية وط ييي وفييم 

منمم إبداء نراءهم ا ل مدر امتماء كل مفبدة ل بعد ال ر فنتميى إلةيه وميدر وضي ح المفيبدا  وماليمتميا 
 لمح مين.وفم فعديل  ةامة بدد ق يل من المفبدا  ولًقا لما ن ار إلةه ا  لعينة البحث الحال 



 د. يسرا شعبان إبراهيم بلبل
 

 192 

ولحىييييا  صعيييي/ ال صييييايص الىيييية  متب ة لماةييييا  التفيييياؤل األكيييياديم  قامييييإ البااقيييية 
 صاإلجباءا  ا فةةع

 حساب صدق مقياس التفاؤل األكاديمي: وذلك عن طريق 
 ردات: ـــــدق المفـــــصأ( 

بين طب يق اىيا  معاميل الرفبيا  فم اىا   دق مفبدا  ماةيا  التفياؤل األكياديم  
اي ف درجية المفيبدة مين ل  االة فبدة والدرجة الك ةة ل بعد ال ر فنتمى إلةه المفبدة بين درجة الم

 0٫226وقييييد امحصييييب  قييييةم معييييامال  الرفبييييا  بييييين )  فنتمييييى إلةييييه التيييي الدرجيييية الك ةيييية ل بعييييد 
( كاميإ مييب دالية ااصيايًةا ولي ل  فيم 20( وجمةعما دالة إاصيايًةا مابيدا المفيبدة رقيم )0٫524و

( وبنيد 0٫159( هي  )0٫05ادود دللة معامل الرفبيا  ال دولةية بنيد مىيت ر )وكامإ  ا لما.
كامييييإ جمةييييو معييييامال  الرفبييييا  و   (170  1973( )الىيييييد  0٫208( هيييي  )0٫01مىييييت ر )

 (. 0٫01لهصعاد الفبةةة دالة ااصايًةا بند مىت ر )
  :التفاؤل األكاديمي لمقياسالتوكيدي  العامليالصدق ( ب

لمصييف لة  الت كيييد  العييام  دق الماةييا  بيين طب ييق إجييباء التح يييل  يي التحقييق ميينفييم 
بن طب ق اختبار ممي يج العاميل الكيامن و  التفاؤل األكاديم معامال  الرفبا  بين نصعاد ماةا  

فنييتدم ايي ل بامييل  التفيياؤل األكيياديم العيياا ايييث التييب  نت جمةييو الع امييل المشيياهدة لماةييا  
 ع ف اكامن وااد ونسفب  النتايج ب ى 

 

 

 
 
 
 

 ( املسار التخليلى لنموذج التحليل العاملى التوكيدى للمتغريات 1شكل )
 التى تشبعت بعامل كامن واحد التفاؤل األكادميىملقياس  الثالثةاملشاهدة 

( وهييى ميييب داليية إاصييايةًا ممييا  ييفبفىيياور ) 2يتاييح ميين الشيي ل الىييابق نت قةميية كييا
كما نت قةم صاةة م  يبا  المطاصقية وقعيإ ليى الميدر . ما إلى مطاصقة النم يج ال يدة ل مةا يشيب

المقالى لكل م  يب مميا ي كيد قمي ل هي ا النمي يج. وال يدول التيالى ي ضيح متيايج التح ييل العيام ى 
 وفشبعا  األصعاد صالعامل الكامن العااع التفاؤل األكاديمى الت كيدر ألصعاد ماةا  
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 التفاؤل ألبعاد مقياس ( نتائج التحليل العاملى التوكيدى 2جدول )
 وتشبعات األبعاد بالعامل الكامن العام وقيمة "ت" واخللأ املعيارى األكادميى

مقياس التفاؤل األكادمييأبعاد  لتقدير التشبع املعيارياخللأ  التشبع بالعامل الكامن الواحد   
قيمة 
 )ت(

 مستوى الداللة معامل الثبات

 ٫01 0٫283 5٫364 0٫0991 0٫532 فعالية املعلم
 ٫01 0٫289 5٫406 0٫0995 0٫538 الثقة يف اللال  وأولياء األمور

 ٫01 0٫682 6٫923 0٫119 0٫826 التأكيد األكادميي

)التشيييييييبعا (  القالثيييييييةنت معيييييييامال  الصيييييييدق  (2رقيييييييم ) يتايييييييح مييييييين ال يييييييدول الىيييييييابق
غييييييب و الاييييي  نت المت  مميييييا ييييييدل ب يييييى  يييييدق جمةيييييو األصعييييياد الم  مييييية ل ماةيييييا دالييييية إاصيييييايةًا 

التفيييييياؤل ( هيييييي  نلاييييييل م  ييييييب  ييييييدق ل متغيييييييب الكييييييامن )التأكيييييييد األكيييييياديم ) القالييييييثالمشيييييياهد 
و م يييييين القيييييي ل  0.826( ايييييييث معامييييييل  ييييييدقه نو فشييييييبعه صالعامييييييل الكييييييامن يىيييييياور األكيييييياديم 

نو الكييييامن  التحتيييي قييييدمإ دلييييةاًل ق  ييييًا ب ييييى  ييييدق المنيييياء  الت كيييييد  العييييام  نت متييييايج التح يييييل 
وهييييي  ةبيييييارة بييييين باميييييل كيييييامن بييييياا واايييييد فنيييييتدم ا ليييييه الع اميييييل  كييييياديم التفييييياؤل األلماةيييييا  
 (.122  2016  المشاهدة )اىن القالثةالفبةةة 

 حساب ثبات مقياس التفاؤل األكاديمي: وتم حساب الثبات بعدة طرق وهى:

 ردات ــــمفالات ـــــثبأ( 

 صاسيييت داافييم اىييا  ثبيييا  مفييبدا  الماةييا   بيين طب ييق معاميييل القبييا  نلفييا كبومبييياخع
 ميين المفييبدة درجيية ايي ف االيية ليي  ويليي  اييد  ب ييى صعييد كييل لمفييبدا   اكبومبيياخامعامييل نلفييا لييي 

لكيل معاميل نلفيا  ونوضيحإ النتيايج نت  If-item deletedإلةيه  فنتميى الي ر ل بعد الك ةة الدرجة
وجيي د ليي  االيية  نقييل ميين نو يىيياور معامييل نلفييا العيياا ل بعييد اليي ر فنتمييى إلةييه المفييبدة صعييد لببييى

نر نت ( 0٫763-0٫443 -0٫658وكامييإ قييةم معامييل نلفييا لهصعيياد القالثييية )  جمةييو المفييبدا 
( مين 20. 14فين )المفيبد( مين البعيد األول و 3المفبدة رقيم )ويل  صاستقناء  جمةو المفبدا  ثابتة

ن ييبح معامييل نلفييا ل مفييبدا  اىييا  و  بييادة . وليي ل  لقييد فييم ايي ف هيي   المفييبدا  البعييد القييام 
 (.0٫667ول بعد القام  )  (0٫659امل نلفا ل بعد األول )مع
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 ثبات األبعاد الفرعية والثبات الكلى لمقياس التفاؤل األكاديمي: ب( 

وكامييييييإ قييييييةم معامييييييل . فييييييم اىييييييا  ثبييييييا  األصعيييييياد الفبةةيييييية صطب قيييييية الت ةييييييية النصييييييفةة
 ييييييييى ( ب0٫785-0٫741 -0٫665القبييييييييا  لهصعيييييييياد الفبةةيييييييية صطب قيييييييية اسييييييييميبمات/ بييييييييباوتا )

( ب ييييييى التبفيييييييي. كمييييييا فييييييم اىييييييا  0٫785-0٫740 -0٫654وطب قيييييية اجتميييييياتا )  التبفيييييييي
القبيييييييييا  الك يييييييييى ل ماةيييييييييا  صطيييييييييب قتينع نلفيييييييييا كبومبييييييييياخ والت ةيييييييييية النصيييييييييفةة وكاميييييييييإ الايييييييييةم 

  ( ب ى التبفيي.0٫823 -0٫821)

 االتساق الداخلي لمقياس التفاؤل األكاديمي: 

ق اىيييا  معاميييل الرفبيييا  بيييين درجييية فيييم اىيييا  الفىييياق اليييداخ   ل ماةيييا  بييين طب ييي
وامتيد  قيةم معيامال  الرفبيا  المحىي  ة . المفبدة والدرجية الك ةية ل بعيد الي ر فنتميى إلةيه المفيبدة

( وكامإ جمةو معامال  الرفبا  بين درجيا  كيل مفيبدة والدرجية الك ةية 0٫650 -0٫280) من
ممييا ييدل ب ييى  (0٫01مىييت ر دللية ) ل بعيد الفببيي  الي ر فنتمييى إلةيه المفييبدة دالية ااصييايًةا بنيد

  الفىاق الداخ   لمفبدا  ماةا  التفاؤل األكاديم .
ولييى ضيي ء مييا فييم ميين اإلجييباءا  الىيياصقة ليي ت ماةييا  التفيياؤل األكيياديم  يتمتييو بدرجيية 
بالةة من الصدق والقبا  والفىاق الداخ   مما يص ح بتطمةقه ل    رفه النمايةة الم  مة مين 

 ى بينة البحث األساسةة لختبار لبو  البحث الحال .( مفبدة ب 27)

 ة(ـــاحثـــداد البـــ)إع يِ ـــدرســـاخ المـــاس المنـــمقي -3
إليى قةيا  المنياخ المدرسيى كميا يدركيه المع يم مين خيالل العالقيا   يهدف هكا السق ح  

 والتفابال  الت  فى د بين المع م واأللباد الم ج دين صالمدرسة.
قامييإ البااقيية صييالطالع ب ييى بييدد ميين البحيي   والدراسييا  الىيياصقة ليي  الميليية وإلعححداد  

العب ةيية واألجنمةيية التيي  اهتمييإ صالمنيياخ المدرسيي ل ل جييد  نمييه مفميي ا متعييدد األصعيياد قييد ف ت يين 
الطيالع ب يى بيدد مين  و عيد  نصعاد  من صحث  خب فبًعا لت جما  كل صااث والمدف من صحقه

وقيييد فيييم اصيييب نصعييياد المنييياخ المدرسييي  وفكبارافيييه مييين  فناوليييإ المنييياخ المدرسييي  المقيييايةس التييي 
 المقايةس الىاصقة كعم ةة استب اديه ألصعاد المناخ المدرس  صالبحث الحال . 
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( مفييبدة ُفعمييب بيين المنيياخ 35فكيي ت الماةييا  ليي   يي رفه األولةيية ميين ) وصححة السق حح  
ونمياا كيل مفيبدة ماةيا     بر وجمةعما إي ابةةالمدرسى كما يدركه المع م فم  ةامتما صش ل فقب 

مييب  -مييب م اليق -محاييد -م اليق -متدرج من خمس مقيا  ب يى ماةيا  لة يب  )م اليق فماًميا
( وفشيييب الدرجيية العالةيية إلييى منيياخ مدرسييى 1 -2 -3 -4 -5م الييق فماًمييا( وفأخيي  التقييديبا  )

  جيد وفشيب الدرجة المن فاة إلى مناخ مدرسى ميب جيد.
ب ييى بييدد ميين الىييادة نبايياء هيليية التييدر س بييب  الماةييا  ليي   يي رفه الممديةيية  فييمو 

( مفييبدا  3ولييى ضيي ء مقتباييافمم فييم اسييتبعاد بييدد )  صقىييم ب ييم اليينفس التب يي   صالك ةيية لتح ةمييه
وفييم فعييديل  ييةامة صعيي/   مدييًبا لتكبارهييا وألممييا فحمييل مفييس المعنييى فقب ًبييا مييو مفييبدا  نخييبر 

 بة ونكقب وض ًاا. المفبدا  اتى فك ت مبا 
 ولحس ب  عب الخص ئص الس كو تةية لسق    الس  م السدر ى تم الق  م   إلجةاءات اآلت ة:

 ىــــــدرســــــاخ المــــــاس المنــــــدق مقيــــــص

 ىــافــى االستكشــاملــل العــالتحليأ( 

خ المدرسي  ومعبلية فم إجباء التح يل العام   الستكشال  ل تحقيق مين  يدق ماةيا  المنيا
و است داا طب قة الم  ما  األساسةة والتدو ب المتعاميد   ( مع ًما ومع مة150نصعاد  ب ى درجا  )

Varimax  لتحديد بدد الع امل صحيث يعد العامل ج هبً ا ولًقا لمح  كايةر إيا كامإ قةمة ال ي ر
ةيييار التشيييبو ال ييي هبر وقيييد ايييدد مع  نكميييب مييين ال اايييد الصيييحةح نو فىييياو ه Eigenvalueالكيييامن 

( ميو اي ف العاميل الي ر فشيبو 0٫3ل مفبدة صالع امل نو الم  ما  ولق مح  )نكمب مين نو يىياور 
وقييد مييتج بيين التح يييل العييام   خمىيية ب امييل ففىييب بنىييبة مقييدارها   ب ةييه نقييل ميين ثييال  مفييبدا 

كميا قيدر  قةمية ( من التباين الك ى ل مفبدا  وهيى مىيبة مقم لية مين التبياين المفىيب. 51٫614%)
( وهييى نيًاييا م  ييب دال ب ييى  ييالاةة الماةييا  ومبابافييه 0٫801اختبييار اكييايةر ومييايب نولكيينا )

( ي ضيييح مصييييف لة الع امييييل 3(. وال يييدول رقييييم )472  2016  لشيييبو  التح يييييل العيييام ى )اىيييين
 وفشبعافما صعد التدو ب مو ا ف العامل ال ر فقل قةمة فشبعافه بن ثال  مفبدا .
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 مصفوفة العوامل ملقياس املناخ املدرسي بعد التدوير مع حذف التشبعات غري الدالة( 3جدول )
 العوامل

 العامل اخلامس العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني العامل األول املفردات

1 0.616     
2   0.548   
3 0.649     
4    0.388  
5  0.533    
6   0.538   
7 0.471     
8 0.538     
9    0.652  
10  0.676    
11  0.462    
12 0.660     
13   0.382   
14    0.527  
15  0.333    
16   0.315   
17     0.582 
18     0.644 
19    0.717  
20     0.372 
21     0.353 
22 0.636     
23   0.603   
24   0.755   
25  0.659    
26 0.448     
27  0.845    
28 0.424     
29 0.210 0.205 0.227 0.246 0.243 
30     0.514 

 2.504 2.891 2.904 3.500 3.686 اجلذر الكامن
 8.347 9.636 9.679 11.668 12.285 نسبة التباين

 51.614 43.268 33.632 23.953 12.285 النسبة الرتاكمية للتباين املفسر

( فشييبو المفييبدا  ب ييى خمىيية ب امييل لقيي/ ايييث نت العامييل 3قييم )يتاييح ميين ال ييدول ر 
كميا   ( ولي ا لقيد فيم اي ف العاميل الىياد  واألخييب32. 31األخيب فشبعإ ب ةه المفبدفين رقم )

( مين المفيبدا  صيأب ى 29و تايح فشيبو بيدد )  ( ليم فتشيبو ب يى ن  باميل29نت المفبدة رقيم )
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در  النىييبة التباكمةيية المفىييبة ل منيياخ المدرسيي  ايييث فمقييل م  ييب فشييبو مقميي ل. وقييد قيي 0٫3ميين 
 وهى م  ب مقم ل ااصايًةا ل  التح يل العام  . 51٫614%

وقد فم فىمةة الع امل الم  مة ل ماةا  ل  ض ء مايم ت المفيبدا  المتشيبعة ب يى كيل 
 بامل ولى ض ء اإلطار الندب  والبح   الىاصقة كما ي  ع 

( وفيم فىيميته 28-26-22-12-8-7-3-1ت مفيبدا  وهي  )قيد فشيبو ب ةيه ثميا العامل األول -1
 تمقييل ليي  العالقييا  المتبادليية بييين المع ييم وكييل ميين )إدارة و   صال امييي الجتميياب  والتندةميي 

المدرسيية والييةمالء والت جةييه الفنيي  ونولةيياء األميي ر والعييام ين صالمدرسيية( والقايميية ب ييى التعيياوت 
وكيي ل  اللتييةاا صالنديياا واإلجييباءا    ققيية والاتييبااوالمشيياركة والييبوح ال ماةةيية والمىييامدة وال

 والمشاركة ل  اف اي القبارا  ورسم سةاسة المدرسة.  المتبعة لتةىيب سيب العم ةة التع ةمةة

( وفيييم فىيييميته 27-25-15-11-10-5قيييد فشيييبو ب ةيييه سيييإ مفيييبدا  وهيييى ) العاملللل اليلللا    -2
  والت مييةا  مين لصي ل دراسيةة ومعاميل  تمقيل لي  ميدر في الب اإلم امةياو   صال دما  الماديية

 وال دما  الصحةة ووسايل األمن والىالمة.  ووسايل فع ةمةة وم تبة ونماكن استبااة

( وفييم فىييميته 24-23-16-13-6-2وقييد فشييبو ب ةييه سييتة مفييبدا  وهييى ) العامللل الياللل   -3
ورليو المىيت ر   و تمقل ل  ف ليب لبص النم  الممن  والتغيييب والبتكيار  صال امي الممن 

 والطالع ب ى المىتحدثا  ال ديدة ل  الت صص.  المعبل  والممارر ل مع مين

  ( وفيم فىيميته صال اميي ال جيدام 19-14-9-4وقد فشبو ب ةه نر عة مفبدا  وهي  ) العامل الرابع -4
 و تمقل ل  فص را  المع مين بن المدرسة ومشاببهم ف ا  العام ين ليما ورضا المع م.

( وفيم فىيميته 30-21-20-18-17وقد فشيبو ب ةيه خميس مفيبدا  وهيى ) امل الخامسالع -5
و تمقييييل ليييي  فشيييي ةو التالمييييي  ب ييييى التفابييييل والمشيييياركة ليييي    صالتفييييابال  مييييو التالمييييي 

األمشييطة المدرسييةة والحييبص ب ييى فنمةيية ال امييي الش صيي  واألكيياديم  واإلمىييام  لييدر 
 م.التالمي  وفنمةة قدرافمم ومباباة ااتةاجافم

 ردات: ـــــدق المفـــــصب( 

بيين طب ييق اىييا  معامييل الرفبييا  فييم اىييا   ييدق مفييبدا  ماةييا  المنيياخ المدرسيي  
اي ف درجية المفيبدة مين ل  االة بين درجة المفبدة والدرجة الك ةة ل بعد ال ر فنتمى إلةه المفبدة 

لية ااصيايًةا وامحصيب  كاميإ جمةيو معيامال  الرفبيا  داو   فنتميى إلةيه التي الدرجة الك ةة ل بعد 
 (. 0٫610و0٫163بين )
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  :المناخ المدرسي لمقياسالتوكيدي  العامليالصدق ج( 

لمصييييف لة  الت كيييييد  العييييام  فييييم اىييييا   ييييدق الماةييييا  بيييين طب ييييق إجييييباء التح يييييل 
بين طب يق اختبيار ممي يج العاميل الكيامن  المنياخ المدرسي معيامال  الرفبيا  بيين نصعياد ماةيا  

فنتدم ا ل بامل كيامن  المناخ المدرس نت جمةو الع امل المشاهدة لماةا  العاا ايث التب  
 عا ف وااد ونسفب  النتايج ب ى 

 
 
 

 

 

 

 
 للمتغريات  التوكيدي العامليلنموذج التحليل  التخليلي( املسار 2شكل )

 تشبعت بعامل كامن واحد اليت املناخ املدرسيملقياس  اخلمسةاملشاهدة 

 يشييب( وهيى مييب دالية إاصيايةًا مميا 2٫49فىياور ) 2بق نت قةمة كايتاح من الش ل الىا
ي ضيح متييايج  (4رقييم )وال يدول   قميي ل هي ا النميي يج ييدبمممييا   إليى مطاصقيية النمي يج ال يييدة ل مةاميا 

 وفشبعا  األصعاد صالعامل الكامن العااع  المناخ المدرس ألصعاد ماةا   الت كيد  العام  التح يل 

 املناخ ألبعاد مقياس  التوكيدي العامليالتحليل نتائج  (4جدول )
 املعياريوتشبعات األبعاد بالعامل الكامن العام وقيمة "ت" واخللأ  املدرسي

 مستوى الداللة معامل الثبات قيمة )ت( لتقدير التشبع املعيارياخللأ  التشبع بالعامل الكامن الواحد مقياس املناخ املدرسيأبعاد 

 ٫01 0٫684 10٫932 0٫076 0٫827 ية والتنظيميةالعالقات االجتماع
 ٫01 0٫589 9٫961 0٫077 0٫767 اخلدمات املادية
 ٫01 0٫221 5٫557 0٫085 0٫470 اجلانب املهنى

 ٫01 0٫359 7٫360 0٫081 0٫599 اجلانب الوجدانى
 ٫01 0٫310 6٫748 0٫083 0٫557 التفاعالت مع التالميذ

نت معامال  الصدق )التشبعا ( دالة إاصايةًا بنيد ( 4رقم )يتاح من ال دول الىابق 
و الاييي  نت المتغييييب   مميييا ييييدل ب يييى  يييدق جمةيييو األصعييياد الم  مييية ل ماةيييا   (0.01مىيييت ر )
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( هيييي  نلاييييل م  ييييب  ييييدق ل متغيييييب الكييييامن العالقييييا  الجتماةةيييية والتندةمةيييية) األولالمشييياهد 
ي ةييه المتغيييب  0.827كييامن يىيياور ( ايييث معامييل  ييدقه نو فشييبعه صالعامييل الالمنيياخ المدرسيي )

قدمإ دلةاًل  الت كيد  العام  (. و م ن الق ل نت متايج التح يل ال دما  المادية)القام  المشاهد 
وهي  ةبيارة بين باميل كيامن بياا وااييد  المنياخ المدرسي ق  يًا ب يى  يدق المنياء الكيامن لماةيا  

  ال مىة.فنتدم ا له الع امل الفبةةة 

 المناخ المدرسي : وتم حساب الثبات بعدة طرق وهى:حساب ثبات مقياس 
 ردات ــــمفالات ــــثبأ( 

 صاسيييت داافييم اىييا  ثبيييا  مفييبدا  الماةييا   بيين طب ييق معاميييل القبييا  نلفييا كبومبييياخع
 ميين المفييبدة درجيية ايي ف االيية ليي  ويليي  اييد  ب ييى صعييد كييل لمفييبدا   اكبومبيياخامعامييل نلفييا لييي 

ت معامل نلن لكل صعد ل  االة غةا  المفبدة نقل مين نو يىياور وقد وجد ن  ل بعد الك ةة الدرجة
ونوضيحإ   ن  نت فيدخل مفيبدا   معامل نلن ل بعيد الي ر فنتميى إلةيه المفيبدة لي  االية وج دهيا

( 0٫585-0٫560 -0٫588-0٫788 -0٫809قيييةم معاميييل نلفيييا لهصعييياد ال مىييية ) النتيييايج نت
( 4( من البعيد القاليث والمفيبدة رقيم )16مفبدة رقم )الويل  صاستقناء  نر نت جمةو المفبدا  ثابتة

  اليقال  ول ل  لقد فم ا ف هي   المفيبدا ( من البعد ال امس 30والمفبدة رقم ) من البعد الباصو
ول بعييد الباصييو   (0٫625ن ييبح معامييل نلفييا ل بعييد القالييث )معامييل نلفييا ل مفييبدا  اىييا  و  بييادة 

 (.0٫601( ول بعد ال امس )0٫564)
 بات األبعاد الفرعية والثبات الكلى لمقياس المناخ المدرسى: ثب( 

وكامييإ قييةم معامييل   فييم اىييا  ثبييا  األصعيياد الفبةةيية ل ماةييا  صطب قيية الت ةييية النصييفةة
-0٫587-0٫699 -0٫816 -0٫852) القبيييييا  لهصعييييياد الفبةةييييية صطب قييييية اسيييييميبمات/ بيييييباوتا

 -0٫806 -0٫849ب قيييية اجتميييياتا )وقييييةم معامييييل القبييييا  ألصعيييياد صط  ( ب ييييى التبفيييييي0٫671
كما فم اىا  القبا  الك ى ل ماةيا  صطيب قتينع نلفيا  ( ب ى التبفيي.0٫680-0٫494-0٫666

 ( ب ى التبفيي.0٫899 -0٫897كبومباخ والت ةية النصفةة وكامإ الاةم )
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 ي: ـــــداخلـــــاق الـــــاالتس

الرفبيييا  بيييين درجييية  فيييم اىيييا  الفىييياق اليييداخ ى ل ماةيييا  بييين طب يييق اىيييا  معاميييل
وامتيد  قيةم معيامال  الرفبيا  المحىي  ة   المفبدة والدرجة الك ةية ل بعيد الي ر فنتميى إلةيه المفيبدة

( وكامإ جمةو معامال  الرفبا  بين درجيا  كيل مفيبدة والدرجية الك ةية 0٫761 -0٫215) من
ممييا ييدل ب ييى  (0٫01) ل بعيد الفببيي  الي ر فنتمييى إلةيه المفييبدة دالية ااصييايًةا بنيد مىييت ر دللية

  الفىاق الداخ   لمفبدا  ماةا  المناخ المدرس .
ولى ض ء ما فم من اإلجباءا  الىاصقة ل ت ماةا  المناخ المدرس  يتمتو بدرجية بالةية 

( 26من الصدق والقبا  والفىاق الداخ   مما يص ح بتطمةقه ل    رفه النمايةة الم  مة من )
 سةة لختبار لبو  البحث الحال .مفبدة ب ى بينة البحث األسا

 )ترجمة وتعريب الباحثة(  مقياس أنماط إدارة الفصل الدراسي -3

ماةييا  نمميا  إدارة الفصييل الدراسيي   Martin & Baldwin (1993a)نبيد كييل مين 
وفكييي ت   وهيييدف الماةيييا  إليييى فحدييييد سييي  كةا  وفصيييبلا  المع ميييين ميييو التالميييي  لييي  الفصيييل

( مفييييبدا  فعميييب بيييين الش صيييةة ن  مييييا يعتقيييد  المع ميييي ت محيييي  6)  ( مفيييبدة24الماةيييا  ميييين )
( مفبدة فعمب بين التيدر س ن  ميا يفع يه المع مي ت لتم يين التالميي  مين 12التالمي  كأ  اص و)

  ( مفييبدا  فعمييب بيين الماييبا  ن  مييا يفع ييه المع ميي ت ميين سيي  كةا  داخييل الفصييل6الييتع م و)
 -مييييب هيييي   المييييدايل بيييين األممييييا  القالثيييية )فييييدخ ى ( وفع. نميييياا كييييل مفييييبدة  وج ميييين المييييدايل )ن

ولتصحةحه فيم إبطياء درجية واايدة ل ميديل األقيل سيةطبة ودرجتيات ل ميديل   ميب فدخ ى( -ففاب ى
 األكقب سةطبة من قمل المع م.

صعي/ التعيديال  ب يى الماةيا   martin & Baldwin (1993b)ونضياف كيل مين 
ة فم فصمةمما صش ل متصل يع س درجية المع يم ( مفبد48ون بح يتك ت الماةا  من )  الىابق

وفييم فطميييق الماةييا  ب ييى   محيي  ممارسيية سيي طته ب ييى التالمييي  ونميياا كييل مفييبدة فييدر ج ر يياب 
 (.0٫698( مع م و  غ معامل ثبا  نلفا كبومباخ ل ماةا  )238)

وهيي ا   بتطي  ب الماةيا  الىيابق Djigic & Stojiljkovic (2012)ثيم قياا كيل مين 
و ع يييس هيي ا الماةيييا  سيي  ك المع يييم . ليي ر فيييم فبجمتييه واسيييت دامه ليي  البحيييث الحييال الماةييا  ا

الييي مى وفصييبلافه داخييل الفصييل الدراسيي  ميين فصييبلا  وفعييامال  مييو التالمييي  وفك ييةفمم صالمميياا 
واألمشطة وابطاء الت جيما  وفىميل المماا والحفاظ ب ى ال قيإ والففياق ب يى الق ابيد واللتيةاا 

 وفةما ي ى و ن لم ا الماةا ع   .بما وميبها...
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 اس: ــــــــف المقيــــــــوص
وكل بيديل  (A, B, C)وكل مفبدة نمامما ثال  بدايل   ( مفبدة20يتك ت الماةا  من )

وب ييى المع ييم نت ي تييار بييديل وااييد لقيي/ ميين   يعمييب بيين مميي/ ميين نممييا  إدارة الفصييل الدراسيي 
يىييت دمه داخيييل الفصييل نثنيياء ففاب يييه مييو التالميييي .  القالثيية وهيي ا الميييديل يعمييب بيين الييينم/ اليي ر

( مفييبدا  10( مفييبدا  لش صييةة المع ييم و )5ومفييبدا  الماةييا  فتاييمن ليي  م م مييا ضييمنًةا )
  ( مفبدا  لالمابا  داخل الفصل.5ل تدر س و)

وقاا معدا الماةا  صعبضه ب ى م م بة من نساف ة ب م الينفس التب ي   واففيق األسياف ة 
والنم/ التفياب ى   Aا  يمية بين نمما  إدارة الفصل القالثة وهى )النم/ التدخ ى ب ى نت الماة

B   والييينم/ مييييب التيييدخ ىC.) ( مع يييم ومع مييية لحىيييا  269وفيييم فطمييييق الماةيييا  ب يييى بيييدد )
وفمتو الماةا  ص صايص سية  متب ة جييدة وفباوايإ معيامال    صع/ ال صايص الىة  متب ة

  ( وهى معامال  ثبا  بالةة.0٫902و  0٫627ثبا  نلفا كبومباخ بين ) 
 Djigic & Stojiljkovic (2012)وق  حع الب ثفحة  تةجسحة السق ح   السح    اعحداد 

مييب  -ميب م الق -نوالق إلى اد ما –نوالق  -)نوالق فماًما تدريم ل كةت الخس  ي وتحويله إلى
 ويل ع  ( ب ى التبفيي1-2-3-4-5ولتقديب الدرجا  ايث فم إبطاء الدرجا  ) م الق فماًما(

لىييم لة اىييا  صعيي/ ال صييايص الىيية  متب ة ل ماةييا ل و ميي ا ن ييبح الماةييا  يتكيي ت  (ن 
ميييو األخييي  لييي  البتبيييار نت يىيييت يي المع يييم/ المع مييية ب يييى جمةيييو   ( مفيييبدة60مييين )

)صمعنى نت كل مفبدة ل  الماةا  األ  ى نمامميا ثيال  بيدايل وب يى مفبدا  الماةا . 
وااييد لقيي/ اليي ر يعمييب بيين مميي/ وااييد ميين النمييا  القالثييةل لقامييإ  المع ييم اختةييار بييديل

البااقيية بتح  ييل هيي   المييدايل التيي  فعمييب بيين نممييا  إدارة الفصييل الدراسييى إلييى مفييبدا  
 ،مفيييبدة( و يييتم السيييت اصة ب يميييا بتيييدر ج لة يييب  ال ماسيييى 60بيييدايل   3 ×مفيييبدة  20)

( مفييبدة وكييل مميي/ ميين 60ميين )و ميي ا ن ييبح الماةييا  النميياي  اليي ر فييم فطمةقييه يتكيي ت 
 ( مفبدة صالتىاور.20نمما  إدارة الفصل الدراسى يتامن )

لىييم لة فصيينةا درجييا  المع مييين والمع مييا  ليي  ماةييا  نممييا  إدارة الفصييل الدراسيي   (  
وفييم يليي  ميين خييالل لصييل المفييبدا    إلييى ثالثيية نممييا  )فييدخ ى/ ففيياب ى/ ميييب فييدخ ى(

. لصييل المفييبدا  التيي  فمقييل اليينم/ القييامى التفيياب ىو . التيي  فمقييل اليينم/ األول التييدخ ى
والمفيبدا  التي  فمقيل اليينم/ القاليث مييب التييدخ ى. وسي ف ييتم التعامييل ميو المةاميا  ليي  
البحث بناًء ب يى هي ا التصينةا الي ر يمقيل النميا  القالثية ل ماةيا  ب يى فيدر ج متصيل 

 ول ي جد ل ماةا  درجة ك ةة. 
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( 3صعيد التبجمية والمباجعية ال غ  ية ب يى بيدد )ممديةية وفم بب  الماةا  ل   ي رفه ال
و عيد   من نساف ة ب م النفس التب    والمناهج وطبق التدر س صالك ةة ل تحقق من  دق التبجمية

 يل  فم بب  الماةا  لتح ةمه ب ى م م بة من نساف ة قىم ب م النفس التب    صالك ةة. 
 لفصل الدراسي على أبعاده( توزيع مفردات مقياس أمناط إدارة ا5جدول )

 وعـــاجملم دــــــل بعــــــردات كــــــام مفــــــأرق أمناط إدارة الفصل الدراسي م
 20 58-55-52-49-46-44-40-37-36-32-29-25-24-19-16-15-11-8-4-3 ىـــــدخلـــــالت 1
 20 59-57-54-50-48-45-41-39-35-31-28-26-22-21-17-13-10-7-5-1 ىـــــاعلـــــالتف 2
 20 60-56-53-51-47-43-42-38-34-33-30-27-23-20-18-14-12-9-6-2 ىـــــدخلـــــري التـــــغ 3

 60 ىــــدراســــل الــــاط إدارة الفصــــاس أمنــــردات مقيــــوع مفــــجمم

 ولحس ب  عب الخص ئص الس كو تةية لسق    أنس إ إدارا اليصل تم الق  م   آلتي:
 لـــاط إدارة الفصـــاس أنمـــدق مقيـــاب صـــحس
 ردات: ـــــدق المفـــــصأ( 

بين طب يق اىيا  معاميل فم اىا   دق مفبدا  ماةا  نمما  إدارة الفصل الدراسي  
ايي ف درجيية ليي  االيية إلةييه المفييبدة  فنتميي  اليي  الرفبيا  بييين درجيية المفييبدة والدرجيية الك ةيية ل بعييد 

كامييإ جمةييو معييامال  الرفبييا  لهصعيياد داليية و   إلةييه فنتميي  التيي ةيية ل بعييد المفييبدة ميين الدرجيية الك 
 0٫184وقد امحصب  قةم معامال  الرفبيا  بيين )  (0٫01( نو )0٫05ااصايًةا بند مىت ر )

 لعدا دللتما اإلاصايةة.  0٫159( وقد فم ا ف المفبدا  الت  فقل قةممم بن 0٫735و
  :أنماط إدارة الفصل الدراسي لمقياسالتوكيدي  العامليالصدق ب( 

لمصييف لة  الت كيييد  العييام   ييدق الماةييا  بيين طب ييق إجييباء التح يييل  التحقييق ميينفييم 
بييين طب ييق اختبيييار مميي يج العاميييل الكييامن العييياا اييييث و ماةييا  المعييامال  الرفبيييا  بييين نصعييياد 

باميل كيامن فنتدم ا ل  نمما  إدارة الفصل الدراس التب  نت جمةو الع امل المشاهدة لماةا  
 عا ف وااد ونسفب  النتايج ب ى 

 
 للمتغريات  التوكيدي العامليلنموذج التحليل  التخليلي( املسار 3شكل )
 تشبعت بعامل كامن واحد اليت أمناط إدارة الفصل الدراسيملقياس  الثالثةاملشاهدة 
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ايةًا ( وهييى ميييب داليية إاصيي ييفبفىيياور ) 2نت قةميية كييا( 3رقييم )يتاييح ميين الشيي ل الىييابق 
الميدر  لي كما نت قيةم صاةية م  يبا  المطاصقية وقعيإ   إلى مطاصقة النم يج ال يدة ل مةاما  يشيبمما 

ي ضيييح متيييايج التح ييييل ( 6التيييال  رقيييم )لكيييل م  يييب مميييا ي كيييد قمييي ل هييي ا النمييي يج. وال يييدول  المقيييال 
 العامل الكامن العااع وفشبعا  األصعاد صنمما  إدارة الفصل الدراس  ألصعاد ماةا   الت كيد  العام  

 أمناط إدارة الفصل ألبعاد مقياس  التوكيدي العاملي( نتائج التحليل 6جدول )
 املعياريوتشبعات األبعاد بالعامل الكامن العام وقيمة "ت" واخللأ  الدراسي

(قيمة )ت لتقدير التشبع املعيارياخللأ  التشبع بالعامل الكامن الواحد أمناط إدارة الفصل الدراسي  مستوى الداللة معامل الثبات 

 ٫01 0٫771 6٫322 0٫139 0٫878 ىــــدخلـــــالت

 ٫01 0٫612 6٫042 0٫129 0٫782 ىــــاعلــــالتف
 ٫01 0٫079 3٫078 0٫091 0٫281 ىــــدخلــــري التــــغ

)التشييييبعا ( دالييييية  القالثييييةنت معييييامال  الصيييييدق  (6رقييييم ) يتاييييح ميييين ال ييييدول الىيييييابق
و م يين القييي ل نت متييايج التح ييييل . مييا ييييدل ب ييى  ييدق جمةيييو األصعيياد الم  مييية ل ماةييا مإاصييايةًا 
نمما  إدارة الفصيل قدمإ دلةاًل ق  ًا ب ى  دق المناء التحتى نو الكامن لماةا   الت كيد  العام  
 القالثة المشاهدة.وه  ةبارة بن بامل كامن باا وااد فنتدم ا له الع امل الفبةةة  الدراس 

 ثبات مقياس أنماط إدارة الفصل الدراسي: وتم حساب الثبات عن طريق:حساب 

  :رداتــــــمفالات ـــــــثبأ( 

 ب يى صعيد كيل لمفيبدا . اكبومبياخامعاميل نلفيا ليي  صاسيت داافم اىا  ثبا  مفيبدا  الماةيا  
 If-itemإلةيييه  فنتميييى الييي ر ل بعيييد الك ةييية الدرجييية مييين المفيييبدة درجييية اييي ف االييية لييي  ويلييي  ايييد 

deleted  نقل من نو يىياور معاميل نلفيا العياا ل بعيد  لكل صعد لببىمعامل نلفا  ونوضحإ النتايج نت
وكاميييإ قيييةم معاميييل نلفيييا لهصعييياد القالثييية   لييي  االييية وجييي د جمةيييو المفيييبدا  الييي ر فنتميييى إلةيييه المفيييبدة

  16  8المفييبدا  رقييم )ويليي  صاسييتقناء  نر نت جمةييو المفييبدا  ثابتيية( 0٫849-0٫905 -0٫679)
( ميين اليينم/ التفيياب   17  13فين )المفييبد( ميين اليينم/ التييدخ ى وفييم ايي ف 58  49  32  29  19

ن يبح معاميل نلفيا ل مفيبدا  اىيا  و  بيادة   من النم/ ميب التيدخ ى (56وك ل  فم ا ف المفبدة )
 (.0٫907ول نم/ ميب التدخ ى )  (0٫859ول نم/ التفاب ى )  (0٫756معامل نلفا ل نم/ التدخ ى )
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 ثبات األبعاد الفرعية والثبات الكلى لمقياس أنماط إدارة الفصل الدراسي: ب( 

قييةم معامييل القبييا   فييم اىييا  ثبييا  األصعيياد الفبةةيية صطب قيية الت ةييية النصييفةةع وكامييإ
وقيييةم   ( ب يييى التبفييييي0٫908-0٫866 -0٫771لهصعييياد الفبةةييية صطب قييية اسيييميبمات/ بيييباوتا )

( ب يييى التبفييييي. كميييا فيييم 0٫901-0٫863 -0٫770ب قييية اجتمييياتا )معاميييل القبيييا  لهصعييياد صط
 -0٫875اىا  القبا  الك ى ل ماةا  صطب قتينع نلفا كبومباخ والت ةية النصفةة وكاميإ الايةم )

 ( ب ى التبفيي.0٫898

 ي: ــــــداخلــــــاق الــــــاالتس

بيييين درجييية فيييم اىيييا  الفىييياق اليييداخ   ل ماةيييا  بييين طب يييق اىيييا  معاميييل الرفبيييا  
وامتيد  قيةم معيامال  الرفبيا  المحىي  ة   المفبدة والدرجة الك ةية ل بعيد الي ر فنتميى إلةيه المفيبدة

( وكامإ جمةو معامال  الرفبا  بين درجيا  كيل مفيبدة والدرجية الك ةية 0٫671 -0٫294من )
مميا  (0٫01) نو (0٫05ل بعد الفبب  ال ر فنتمى إلةه المفبدة دالة ااصايًةا بند مىيت ر دللية )
  يدل ب ى الفىاق الداخ   لمفبدا  ماةا  نمما  إدارة الفصل الدراس .

ولييييى ضيييي ء مييييا فييييم ميييين اإلجييييباءا  الىيييياصقة ليييي ت ماةييييا  نممييييا  إدارة الفصييييل الدراسيييي  
)التييدخ ى/ التفيياب ى/ ميييب التييدخ ى( يتمتييو بدرجيية بالةيية ميين الصييدق والقبييا  والفىيياق الييداخ   

( مفييبدة ب ييى بينيية البحييث األساسييةة 50رفه النمايةيية الم  ميية ميين )ممييا يصيي ح بتطمةقييه ليي   يي  
 لختبار لبو  البحث الحال .

 نتائج الفرض األول وتفسريه ومناقشته:  
  ي ص هكا اليةب على أنه:

)من ف//  ل ي جد فأثيب دال ااصايًةا لن ع المدرسة )ا  م / خاص( ومىت ر ال مبةا
 مت سيييي// مبففييييو( والتفابييييل القنيييياي  بينممييييا ب ييييى المنيييياخ المدرسييييى لمع ميييي  المبا يييية البتدايةييييةا

( وكاميييإ 3×2فح ييييل التبييياين ي  التصيييمةم العيييام   ) يييحة هييي ا الفيييب  فيييم اسيييت داا  ولختبيييار
 (ع7النتايج كما ه  م ضحة صال دول التال  رقم )
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 نوع املدرسة حتليل التباين عند تأثري ( نتائج 7جدول )
 ومستوى اخلربة والتفاعل الثنائي بينهما على املناخ املدرسى

 مربع ايتا مستوى الداللة قيمة )ف( متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات نـــــــايـــــــدر التبـــــــمص أبعاد املناخ املدرسى

العالقات االجتماعية 
 والتنظيمية

 0٫011 0٫05 4٫165 68٫404 1 68٫404 نوع املدرسة )أ(

 0٫022 0٫05 4٫004 65٫752 2 131٫504 مستوى اخلربة ) (

 غري دال 0٫412 6٫771 2 13٫541 مستوى اخلربة × ( نوع املدرسة×)أ
 

 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ 16٫422 361 5928٫510 تباين اخللأ

 اخلدمات املادية

 غري دال 1٫750 31٫792 1 31٫792 نوع املدرسة )أ(

 
 غري دال 1٫238 22٫487 2 44٫974 مستوى اخلربة ) (

 غري دال 1٫989 34٫486 2 68٫972 مستوى اخلربة × ( نوع املدرسة×)أ
 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ 16٫422 361 6559٫510 تباين اخللأ

 اجلانب املهنى

 0٫023 0٫01 8٫459 48٫606 1 48٫606 نوع املدرسة )أ(

  غري دال 1٫172 6٫732 2 13٫463 مستوى اخلربة ) (

 0٫028 0٫01 5٫206 29٫912 2 59٫824 مستوى اخلربة × ( نوع املدرسة×)أ

  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ 5٫746 361 2047٫246 تباين اخللأ

 اجلانب الوجدانى

 0٫028 0٫01 10٫388 39٫265 1 39٫265 نوع املدرسة )أ(

 غري دال 2٫339 8٫841 2 17٫682 مستوى اخلربة ) (
 غري دال 1٫058 3٫998 2 7٫996 مستوى اخلربة × ( نوع املدرسة×)أ 

 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ 3٫780 361 1364٫491 تباين اخللأ

 التفاعالت مع التالميذ

 غري دال 0٫013 0٫045 1 0٫045 نوع املدرسة )أ(

 
 غري دال 2٫170 7٫648 2 15٫296 مستوى اخلربة ) (

 غري دال 2٫299 8٫104 2 16٫207 مستوى اخلربة × ( نوع املدرسة×)أ

 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ 3٫525 361 1272٫526 تباين اخللأ

الدرجة الكلية للمناخ 
 املدرسى

 لغري دا 1٫747 245٫195 1 245٫195 نوع املدرسة )أ(

 
 غري دال 2٫801 393٫031 2 786٫062 مستوى اخلربة ) (

 غري دال 2٫048 287٫356 2 574٫712 مستوى اخلربة × ( نوع املدرسة×)أ

 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ 140٫328 361 50658٫486 تباين اخللأ

 ما ي ىع ( فحقق الفب  األول جةيًةا ايث يتاح7رقم ) يتاح من ال دول الىابق
  //ل ي جد فأثيب دال إاصايًةا لن ع المدرسة )ا  م / خاص( ومىيت ر ال ميبة )مين ف

ال ييدما  المادييية والتفييابال  مييو مت سيي// مبففييو( والتفابييل القنيياي  بينممييا ب ييى صعييدر 
  2018الط حيى )وفتفق ه   النتة ة مو صحيث والدرجة الك ةة ل مناخ المدرسى.  التالمي 
متيييايج صحقيييه إليييى نميييه ل ف جيييد ليييبوق بيييين المع ميييين لييي  المنييياخ ( الييي ر ف  ييي إ 254

 المدرسى فبجو إلى سن ا  ال مبة. 
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   بينمييا ي جييد فييأثيب دال إاصييايًةا لنيي ع المدرسيية )ا يي م / خيياص( ب ييى نصعيياد )العالقييا
وال امي الممنى وال امي ال جيدامى(. و يالبج ع إليى المت سيطا  . الجتماةةة والتندةمةة

 الح مع م  المبا ة البتدايةة صالمدار  الح  مةة. وجد الفبوق لص

 ( 0٫01ي جيد فييأثيب دال إاصييايًةا بنييد مىييت ر )( لمىيت ر ال مييبة )ميين ف// مت سيي// مبففييو
ب ييى صعييد العالقييا  الجتماةةيية والتندةمةيية. و عييد اجييباء اختةييار اختبييار  ييةفةه وجييد الفييبوق 

تفق ه   النتة ة مو ما ف  ل إلةه متيايج وف لصالح مع م  المبا ة البتدايةة مبففعى ال مبة.
( إلييى وجيي د لييبوق يا  89. 2017و ال حةييافى ) Anwar (2016, p.2)صحقييى كييل ميين

 دللة إاصايةة ل  المناخ المدرسى طبًقا لمىت ر ال مبة لصالح المع مين مبففعى ال مبة.

 ( ل تفابييييل القنييييايى بييييين ميييي ع الم0٫01ي جييييد فييييأثيب دال إاصييييايًةا بنييييد مىييييت ر ) درسيييية
)ا  م / خاص( ومىت ر ال مبة )من ف// مت س// مبففو( ب ى صعيد ال اميي الممنيى 

 لصالح مع مى المبا ة البتدايةة صالمدار  الح  مةة من فاى ال مبة.

والج نحح   ،وجححود تحح ث ة علححى أ عحح د  العلقحح ت ااجتس ي ححة والت   س ححة ويسكححا    قعححة
إليى نت وبيى ثلحة اا تدائ حة   لسحدار  الحكو  حة السه ي والج ن  الوجداني( لصح لم  علسحي السة 

المع مين صأهمةة ف ليب المناخ ال يد صالمدرسة والمتمقل لي  العالقيا  الجتماةةية القايمية ب يى الي د 
وكي ل  ايبص . والاتباا المتبادل ومباباة ال امي ال جدامى ل مع ميين وفحقييق ليبص النمي  الممنيى

ونهداف المع ميينل  ى جيد لتغ ية البوح والعقل وفحقيق فط عا إدارة المدرسة ب ى خ ق مناخ فع ةم
لتصبح الميلة التع ةمةة نكقب اي  ة وامتاًجا ومشاركة وفعاوًما فةشعب المع م ببضا  بين العميل وبين 

 مىت ر التع ةم و شعب نت جمد  المم ول له قةمة وفتمقل ل  ارففاع مىت  ا  التالمي .
دان إثص ئً   ل حوع السدر حة  ثكحو يا لح م( و سحتو   ا يوجد ت ث ةيسكا تيس ة أنه 

إليى اهتمياا كيل  الخد  ت الس دية الخ ةا    خيبا  تو طا  ةتيع( والتي عل الف  ئي    هس  على
وسيعيما ل حصي ل ب يى   الح  مةة وال ا ة بتحىيين  ي رفما وفنمةية م اردهيا ال افةيةمن المدار  

ع يييةم واهتمييياا هيلييية األبنةييية التع ةمةييية بتطييي  ب ال يييدما  واليييى اف اهيييا  الدولييية لتطييي  ب الت  ال ييي دة
لن يييد الت مييييةا  والم امةيييا  الماديييية والمعاميييل واألدوا  التع ةمةييية . الماديييية المقدمييية لييي  الميييدار 

كميا نت وسيايل   المقدمة ل مع مين لتةىيب العم ةية التع ةمةية واايدة لي  الميدار  الح  مةية وال ا ية
كسح  أنحه ا يوجحد تح ث ة طب وال دما  الصحةة مت لبة ل  كل المدار . األمن والىالمة بند الم ا
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إلييى مدييبة  التيحح علت  ححع التل  ححك ل ححوع السدر ححة و سححتو  الخ ححةا والتي عححل الف حح ئي    هسحح  علححى
المع م صالمدار  الح  مةة وال ا ة إلى نهمةة الم بج التع ةم  المتمقيل لي  الت ميي  واهتماميه بمنياء 

فةحييبص المع ييم ب ييى الهتميياا نكقييب   ب مًةييا ولكبً ييا وثقافًةييا والتييأثيب ليي  سيي  كةافه  صييةة الت مييي  
فةحاول فك  ن بالقة طيبة بينه و ين التالميي  قايمية ب يى   صالت مي  لالكل م ج د ل دمة ه ا الت مي 

ف واكتشيييا  والتفابيييل والمشييياركة والحييي ار لييي  المناقشيييا  الصيييفةة  الققييية والحيييي والاتيييباا المتبيييادل
واكىابمم ممارا  وقةم واف اها  فىابدهم ب ى الت اليق ميو  ماليميم وميو   مي لمم وفنمةة ممارافمم

   العالم ال ارج . وال مةو يىعى ل  النماية لتحقيق نهداف التع م ورلو  أت المدرسة.
( لسسحححتو  الخ حححةا   ححح خيبا 0٫01يوجحححد تححح ث ة دان إثصححح ئً   ع حححد  سحححتو   كسححح  

عد العلقح ت ااجتس ي حة والت   س حة لصح لم  علسحي السةثلحة اا تدائ حة  تو طا  ةتيع( على  
نت المع مييين مبففعيي  ال مييبة نكقييب لمًمييا وادراًكييا لف ىييفة المدرسيية وسةاسييتما  إلييى  ةتيعححي الخ ححةا

والتييةاا   و تعيياوم ا مييو إدارة المدرسيية لتندييةم سيييب العمييل وبييدا قميي ل الف ضييى صالمدرسيية  وادارفمييا
و ىع ا المع مين مبففعى ال مبة إلى إقامة بالقا  إمىيامةة فىي دها   د والممارسا ال مةو صالق اب

اليييي د والمحبييييية بيييييين جمةيييييو األليييييباد الم جييييي دين صالمدرسييييية وخا ييييية المع ميييييين من فاييييي  ال ميييييبة 
فةشييعب المع ييم صالمتميياء لمدرسييته و نييتدم و  اظييي   فةىييابدوهم ب ييى اكتىييا  خمييبافمم التدر ىييةة

و تطي ع و شيارك لي    مة يد مين ال ميد ألت إدارة المدرسية فقيدر م م دافيه و مي ل  ب ى الحاي ر
  األمشطة الجتماةةة والعمل ال ماب  ص ل اي ورضا.

( للتي عل الف  ئى  ح ا نحوع السدر حة 0٫01يوجد ت ث ة دان إثص ئً   ع د  ستو   كس  
سه ححى  ثكححو يا لحح م( و سححتو  الخ ححةا   حح خيبا  تو ححطا  ةتيححع( علححى  عححد الج نحح  ال

إليييى نت المع ميييين  لصححح لم  علسحححى السةثلحححة اا تدائ حححة   لسحححدار  الحكو  حححة   خيضحححى الخ حححةا
من فاييييى ال مييييبة يىييييع ا دوًمييييا إلييييى فطيييي  ب ندايمييييم ميييين خييييالل اكتىييييا  المعييييارف والمع  مييييا  

كمييا نت إدارة المدرسيية قييد فىييابد ب ييى   والطييالع ب ييى كييل مييا هيي  اييديث ليي  م ييال الت صييص
فةييية والممنةييية ل مع ميييين لم اكبييية التغييييبا  الحديقييية مييين خيييالل إفااييية الفيييبص رليييو الكفييياءا  المعب 

ال مييبا  بييين المع مييين  ل مع مييين لحايي ر الييدورا  التدر مةيية والمشيياركة ليي  النييدوا  لنقييل وفبييادل
كمييييا نت بييييبامج النميييي  الممنيييي  ل مع مييييين   ليييي  المييييدار  األخييييبر والت ا ييييل مييييو الت جةييييه الفنيييي 

رة التب ةة والتع ةم ول ف ت ن صاختالف م ع المدرسة ل مةو ال يدما  منص ص ب يما من قمل و ا
 الممنةة المقدمة ل مع مين واادة ولًقا ل ميلة الق مةة لامات ال  دة والبتماد.
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 نتائج الفرض الثاني وتفسريه ومناقشته:  
  ي ص هكا اليةب على أنه:

ومىت ر ال مبة )من ف// ل ي جد فأثيب دال ااصايًةا لن ع المدرسة )ا  م / خاص( ا
مت سييي// مبففيييو( والتفابيييل القنييياي  بينمميييا ب يييى نمميييا  إدارة الفصيييل الدراسييي  لمع مييي  المبا ييية 

( 3×2فح ييل التبياين ي  التصيمةم العيام   ) يحة هي ا الفيب  فيم اسيت داا  ولختبيار البتدايةيةا
 (ع8وكامإ النتايج كما ه  م ضحة صال دول التال  رقم )

 حتليل التباين عند تأثري نوع املدرسة ومستوى ( نتائج 8جدول )
 اخلربة والتفاعل الثنائي بينهما على أمناط إدارة الفصل الدراسي

 مستوى الداللة قيمة )ف( متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات نــــــايــــــدر التبـــــــمص أمناط إدارة الفصل الدراسي

 النمط التدخلى

 غري دال 0٫941 43٫630 1 43٫630 )أ(نوع املدرسة 

 غري دال 1٫665 77٫152 2 154٫304 مستوى اخلربة ) (

 غري دال 0٫541 25٫078 2 50٫155 مستوى اخلربة × ( نوع املدرسة×)أ

 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ 46٫343 359 16637٫221 تباين اخللأ

 النمط التفاعلي

 غري دال 1٫694 92٫025 1 92٫025 نوع املدرسة )أ(

 غري دال 0٫680 36٫943 2 73٫886 مستوى اخلربة ) (

 غري دال 1٫588 86٫245 2 172٫489 مستوى اخلربة × ( نوع املدرسة×)أ
 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ 54٫326 359 19502٫908 تباين اخللأ

 النمط غري التدخلى

 غري دال 0٫614 88٫214 1 88٫214 نوع املدرسة )أ(

 غري دال 1٫705 244٫953 2 489٫906 مستوى اخلربة ) (

 غري دال 0٫180 25٫900 2 51٫799 مستوى اخلربة × ( نوع املدرسة×)أ

 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ 143٫668 359 51576٫681 تباين اخللأ

 يث يتاح ما ي ىع( فحقق الفب  القامى ا8رقم ) ال دول الىابقمتايج يتاح من 
  //ل ي جييد فييأثيب دال إاصييايًةا لنيي ع المدرسيية )ا يي م / خيياص( ومىييت ر ال مييبة )ميين ف

مت سيييي// مبففييييو( والتفابييييل القنيييياي  بينممييييا ب ييييى نممييييا  إدارة الفصييييل الدراسيييي  )فييييدخ ى/ 
 Martin & Baldwinوفتفييق هيي   النتة يية مييو متييايج صحييث  ففيياب ى/ ميييب فييدخ ى(.

(1993a, 17) إلى نمه ل ف جد لبوق لي  ال ميبة بيين المع ميين لي  اسيت داا  ال ر ف  ل
 Anwarوف ت يين هيي   النتة يية مييو مييا ف  يي إ إلةييه متييايج صحييث . نممييا  إدارة الفصييل

إلييى وجيي د لييبوق ليي   Shoulders & Krei (2015, p.56)ومتييايج صحييث  (2016)
   ين مبففع  ال مبة.نمما  إدارة الفصل الدراس  فبجو إلى بدد سن ا  ال مبة لصالح المع م
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نت مميي/ إدارة الفصييل اليي ر يىييت دمه المع ييم بنييد فعام ييه مييو التالمييي  ويسكححا    قعححة 

داخييل الفصييل الدراسيي  ل يتييأثب بنيي ع المدرسيية )ا يي م / خيياص( ول يتييأثب صعييدد سيين ا  ال مييبة 
ب يى بافقيه  الت  يقايما المع م ل  التدر س إليى دور المع يم صابتبيار  قاييد فب ي   والممياا الم قياة

لييالمع م ت صيياختالف مىييت  ا    وااييدة ل ف ت يين صيياختالف ميي ع المدرسيية التيي  يعمييل بمييا المع ييم
خمييبفمم لييديمم   صيييتمم التيي  فىييابدهم ب ييى فندييةم بيليية الييتع م وافيي  النديياا ومالاديية نداء 

. ب ى التع مالتالمي  ومتاصعتمم واست داا نساليي فق  م متن بة لت ليب بيلة فع ةمةة مناسبة فىابد 
ليي دارة الفصيييل الدراسيي  هييي  نكقييب مييين م يييبد قييدرة المع يييم ب ييى جعيييل التالمييي  يتصيييبل ت صافبييياع 

ولكنما نصعد مين يلي  لمي  قيدرة المع يم ب يى   الق ابد والتع ةما  فحإ مد ة نمه فم الففاق ب يما
الفصييل الدراسيي  صاإلضييالة إلييى فندييةم   فيي ليب الميليية التع ةمةيية الدابميية التيي  فعيية  بم ةيية الييتع م

 وفقديم البباية والدبم ل تالمي .   والحفاظ ب ى النداا
وقييد يبجييو يليي  إلييى سييعى المييدار  إلييى الحصيي ل ب ييى ال يي دة وال ييباف المىييتمب ميين 

واهتماا القايمين ب ى العم ةية التع ةمةية   قمل المىل لين ومتاصعة نداء المع مين وفقيةممم صاستمبار
خييالل فقييديم الييدورا  التدر مةيية واإللميياا ص ييل مييا هيي  اييديث صيياختالف  بتنمةيية قييدرا  المع مييين ميين

ووبى المع م صابورة مباباة   واختالف مدارسمممىت  ا  خمبة المع مين واختالف ف صصافمم 
  ااتةاجا  التالمي  وكىي اممم وثقتمم لتحقيق نهداف العم ةة التع ةمةة.

 نتائج الفرض الثالث وتفسريه ومناقشته:  

  ا اليةب على أنه:ي ص هك

ل ي جد فأثيب دال ااصايًةا لن ع المدرسة )ا  م / خاص( ومىت ر ال مبة )من ف// ا
 مت سييي// مبففيييو( والتفابيييل القنييياي  بينمميييا ب يييى التفييياؤل األكييياديم  لمع مييي  المبا ييية البتدايةيييةا

اميييإ ( وك3×2فح ييييل التبييياين ي  التصيييمةم العيييام   ) يييحة هييي ا الفيييب  فيييم اسيييت داا  ولختبيييار
 (ع9النتايج كما ه  م ضحة صال دول التال  رقم )
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 حتليل التباين عند تأثري نوع املدرسة ومستوى ( نتائج 9جدول )
 اخلربة والتفاعل الثنائي بينهما على التفاؤل األكادميي

 مربع ايتا الداللة مستوى قيمة )ف( متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين أبعاد التفاؤل األكادميي

 فعالية املعلم
 

 0٫017 0٫01 6٫156 74٫973 1 74٫973 نوع املدرسة )أ(

 0٫016 0٫01 3٫007 36٫617 2 73٫234 مستوى اخلربة ) (

  غري دال 1٫214 14٫784 2 29٫568 مستوى اخلربة × ( نوع املدرسة×)أ

 ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ 12٫178 360 4384٫068 تباين اخللأ

ثقة املعلم يف اللال  
 وأولياء األمور

 غري دال 1٫787 35٫863 1 35٫863 نوع املدرسة )أ(

 
 غري دال 0٫417 8٫361 2 16٫722 مستوى اخلربة ) (

 غري دال 1٫361 27٫301 2 54٫602 مستوى اخلربة × ( نوع املدرسة×)أ
 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ 20٫067 360 7224٫057 تباين اخللأ

 التأكيد األكادميي

 غري دال 1٫810 29٫895 1 29٫895 نوع املدرسة )أ(

 
 غري دال 1٫124 18٫553 2 37٫106 مستوى اخلربة ) (

 غري دال 1٫260 20٫811 2 41٫622 مستوى اخلربة × ( نوع املدرسة×)أ

 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ 16٫512 360 5944٫427 تباين اخللأ

الدرجة الكلية ملقياس 
 التفاؤل األكادميى

 غري دال 0٫747 66٫223 1 66٫223 نوع املدرسة )أ(

 
 غري دال 0٫557 49٫389 2 98٫779 مستوى اخلربة ) (

 غري دال 1٫047 92٫863 2 185٫727 مستوى اخلربة × ( نوع املدرسة×)أ

 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ 88٫655 360 31915٫790 تباين اخللأ

 و م ن ففىيب النتايج كما ي ىع  ( فحقق الفب  القالث جةيًةا9رقم ) يتاح من ال دول الىابق
  //ل ي جد فأثيب دال إاصايًةا لن ع المدرسة )ا  م / خاص( ومىيت ر ال ميبة )مين ف

در ثقييية المع يييم لييي  الطيييال  ونولةييياء مت سييي// مبففيييو( والتفابيييل القنييياي  بينمميييا ب يييى صعييي
وفتفيق هي   النتة ية ميو ميا األم ر والتأكيد األكياديم  والدرجية الك ةية ل تفياؤل األكياديم . 

  Woolfolk Hoy, Hoy & Kurz (2008)ف  ييل إلةييه متييايج صحيي   كييل ميين
ل ي جيييد فيييأثيب لمىيييت ر ال ميييبة ب يييى ( إليييى نميييه 2019محميييد )و  Mgidi (2012)و

 . ديم  لدر المع مينالتفاؤل األكا
 ( 0٫01بينمييا ي جييد فييأثيب دال إاصييايًةا بنييد مىييت ر )( لنيي ع المدرسيية )ا يي م / خيياص

 ب ى صعد لعالةة المع م لصالح مع م  المبا ة البتدايةة صالمدار  الح  مةة. 

 ( 0٫01و  جد فأثيب دال إاصايًةا بند مىت ر )( لمىيت ر ال ميبة )مين ف// مت سي// مبففيو
وفتفيق هي   النتة ية  ةة المع م لصيالح مع مي  المبا ية البتدايةية مبففعي  ال ميبة.ب ى صعد لعال

 & Shouldersو Krug, (2015)و Anwar, (2016)متايج صح   مو ما ف   إ إلةه 

Krei (2015)  ( إليييى وجييي د ليييبوق بيييين المع ميييين لييي  2019سيييماو  وبييييبو  وامييياد )
 الح المع مين مبففع  ال مبة. التفاؤل األكاديم  ولًقا لعدد سن ا  ال مبة لص
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 وجححود تحح ث ة ل ححوع السدر ححة و سححتوي ت الخ ححةا علححى  عححد  ع ل ححة الححكات ويسكححا    قعححة
لصييالح مع مييي  الميييدار  الح  مةييية ولصيييالح المع مييين مبففعييي  ال ميييبة صالمبا ييية البتدايةييية إليييى نت 

قدرافيييه وكفاءافيييه الن ييياح ل يتط يييي معيييارف ومع  ميييا  لحىييييل وامميييا يحتييياج إليييى إيميييات المع يييم ص
ومين منط يق نت المع يم هي  المىيل ل بين فنفيي  المينمج   التدر ىةة ل    ل إليى األهيداف المنشي دة

وف ظةفه لتم ن المع م من مادفه الع مةة وادها لم يعد كافًةا ل  ظل التغيبا  التكن ل جةة والمناهج 
فبًعيا ل ت صيص التي  فم نيه مين  لال بد نت ي تىي المع م م م بة من الكفايا  التدر ىيةة. الحديقة

 التح م صالم اقن واألادا  التع ةمةة والتغ ي ب ى الصع  ا  ل    ل إلى األهداف المنش دة.
كميييا نت لعالةييية الييي ا  فتةاييييد ميييو   يييادة سييين ا  ال ميييبة التدر ىيييةة لميييا ُيتييياح ل مع يييم مييين ليييبص 

   ىيييتفادوا مييين خميييبا  اليييةمالءوم يييد نت المع ميييين ي تىيييم ا خميييبا  بدييييدة و   ل ييي   الت يييار  العم ةييية
ومالادة إم ا ا   ماليمم صالعمل والتع م والستفادة منميا يعية  الفعالةية ال افةية ليديمم و  ع ميم يمت كي ت 

 الطاقة الكامنة ل ن اح ليم ل ت قصارر جمدهم لتحقيق األهداف التع ةمةة والنم   ب اقو التع ةم.
لنيي ع المدرسيية )ا يي م / خيياص(  صحح ئً  كسحح  يسكححا    قعححة أنححه ا يوجححد تحح ث ة دان إث

ومىت ر ال مبة )من ف// مت س// مبففو( والتفابل القناي  بينمميا ب يى ثقية المع يم لي  الطيال  
إليييى نت ثقييية المع يييم لييي    ونولةييياء األمييي ر والتأكييييد األكييياديم  والدرجييية الك ةييية ل تفييياؤل األكييياديم 

لققتمم فةه يعة  األداء األكاديم  ل تالميي   مىت  ا  التالمي  و ع ر  بدبم وفعاوت نولةاء األم ر
و ة يييد مييين مىيييت  افمم الدراسيييةةل فةشيييعب التالميييي  بة يييادة قيييدرفمم ب يييى اليييتع م وارففييياع كفييياءافمم 
  األكاديمةة لتة د دالعيتمم ل عمل ص د واجتماد و حقق ت مىت  ا  مبففعة مين اإلم يا  األكياديم 

ن الققة لى قدرافمم وس  كةافمم اإلي ابةة و او معاييب و التال  يمنحمم المع م مىت  ا  بالةة م
 نكاديمةة بالةة يم نمم فحاةقما.

كميييا نت مشيييابب الققييية المتبادلييية بيييين المع يييم وفالميييي   والصيييدق والمفتييياح ب يييى ال ميييبا  
والتىامح يعة  الن اح األكاديم  ل تالمي  واستفادة التالمي  مين خميبا  المع يم ونخطيايمم الىياصقة 

لققيية التالمييي  ليي  المع ييم ومشييابب الصييدق واألمييات محيي     ين مىييت  ا  ندايمييم األكاديمةييةوفحىيي
ف ع مم يقم  ا النقد المنياء مين المع يم والتغ يية الباجعية مين المع يم ليمي ل ا جميد مايابن إلرضياء 
المع مين وج   امتباهمم و عيم جي  مين اليدفء واأللفية داخيل الفصيل و نيتدم الت ميي  لي  الي ها  

  المدرسة لتع قه صمع مه و   ت الاتباا متبادل بين الطبلين والى  كةا  مقم لة وجيدة. إلى
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 نتائج الفرضني الرابع واخلامس وتفسريهما ومناقشتهما:  
لييييي ابيبسيييي تا  التتيييياصع فييييم اسييييت داا معامييييل الرفبييييا   ينالفبضيييي ين ييييحة هيييي  ولختبييييار
 عكالتال كامإ النتايج و   (SPSS16) صاست داا ببمامج
 على أنه: الةا ع  اليةبي ص 

المنيياخ المدرسيي  والتفيياؤل  بيين (0٫05)بنييد مىييت ر  ااصيايةً إاي جيد ارفبييا  م جييي دال 
  األكاديم  لدر مع م  المبا ة البتدايةة صالمدار  الح  مةةا.

 املناخ املدرسي والتفاؤل ( نتائج معامل ارتباط بريسون بني 10جدول )
 (224االبتدائية باملدارس احلكومية ن= ) األكادميي لدى معلمي املرحلة

 للتفاؤل الدرجة الكلية التأكيد األكادميي ثقة املعلم فعالية املعلم التفاؤل األكادمييدرجات 

 درجات
 املناخ املدرسي

 **0٫502 **0٫474 **0٫396 **0٫266 اجتماعي وتنظيمي
 **0٫360 **0٫338 **0٫359 0٫087 خدمات مادية

 **0٫556 **0٫532 **0٫320 **0٫456 مهين

 **0٫433 **0٫415 **0٫355 **0٫258 وجداني

 **0٫539 **0٫576 **0٫264 **0٫434 تفاعل مع التالميذ

 **0٫568 **0٫548 **0٫431 **0٫312 درجة كلية مناخ

 على أنه: الخ  س  اليةبي ص 
مدرسيي  والتفيياؤل المنيياخ البيين  (0٫05)بنييد مىييت ر  ااصيايةً إاي جيد ارفبييا  م جييي دال 

 األكاديمى لدر مع م  المبا ة البتدايةة صالمدار  ال ا ةا.
 املناخ املدرسي والتفاؤل  ( نتائج معامل ارتباط بريسون بني11جدول )

 (143األكادميى لدى معلمي املرحلة االبتدائية باملدارس اخلاصة ن= )
 للتفاؤل الدرجة الكلية د األكادمييالتأكي ثقة املعلم فعالية املعلم التفاؤل األكادمييدرجات 

 درجات
 املناخ املدرسي

 **0٫515 **0٫569 **0٫396 **0٫247 اجتماعي وتنظيمي
 **0٫331 **0٫318 **0٫318 0٫143 خدمات مادية

 **0٫488 **0٫480 **0٫388 **0٫284 مهين

 **0٫350 **0٫331 **0٫370 0٫117 وجداني

 **0٫450 **0٫553 **0٫249 **0٫264 تفاعل مع التالميذ

 **0٫521 **0٫547 **0٫425 **0٫255 درجة كلية مناخ
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( فحقييييق الفبضييييين الباصييييو 11( ورقييييم )10يتاييييح ميييين متييييايج ال ييييدولين الىيييياصقين رقييييم )
 ايث يتاحع  وال امس
  بيييين جمةيييو نصعييياد  (0٫01 وجييي د بالقييية ارفباطةييية م جبييية دالييية إاصيييايًةا بنيييد مىيييت ر

والتأكييييد   وثقييية المع يييم لييي  الطيييال  ونولةييياء األمييي ر  لةييية المع يييمالتفييياؤل األكييياديم  )لعا
األكييييياديم ( والدرجييييية الك ةييييية ل تفييييياؤل و يييييين جمةيييييو نصعييييياد المنييييياخ المدرسييييي  )ال امييييييي 

  وال اميي ال جيدام   وال اميي الممني   وجاميي ال يدما  الماديية  الجتماب  والتندةم 
ويلي  لي  الميدار  الح  مةية وال ا ية. والتفابال  مو التالمي ( والدرجية الك ةية ل منياخ 

 ,Reeves (2010), Kilinc (2013) مين كيل وفتفيق هي   النتة ية ميو متيايج صحي  

Vaux (2015), Alhendal, Alshatti & Alnwaiem (2017 )بالقية وج د إلى 
  .المدرس  والمناخ األكاديم  التفاؤل بين اي ابةة

 اد نصعاد التفاؤل األكاديم  وال يدما  الماديية ل  اين ل ف جد بالقة بين لعالةة المع م كأ
 كأاد نصعاد المناخ المدرس  لدر مع م  المبا ة البتدايةة صالمدار  الح  مةة وال ا ة.

  ول ف جييد بالقيية بييين لعالةيية المع ييم وال امييي ال جييدام  كأاييد نصعيياد المنيياخ المدرسيي  لييدر
 مع م  المبا ة البتدايةة صالمدار  ال ا ة.

وجي د بالقيية ارفباطةية م جبيية بيين نصعيياد  نت جححة اليةضح ا الةا ححع والخحح  س ويتضحم  ححا
التفيياؤل األكيياديم  ودرجتييه الك ةيية ونصعيياد المنيياخ المدرسيي  ودرجتييه الك ةيية لييدر مع ميي  ومع مييا  
المبا ة البتدايةة صالميدار  الح  مةية وال ا ية. وفعيد هي   النتة ية منطاةية و م ين مناقشية يلي  

لعنيييدما ي ييي ت المنييياخ .   يييي ثب صشييي ل كمييييب ب يييى جمةيييو بنا يييب المدرسيييةالمنييياخ المدرسيييصيييأت 
المدرس  جيد ومتىق مو اهتماما  المع م ومىت ر إدراك المع م وفصي ر  ليهل يعميل المع يم ب يى 
بيي ل جمييد لبلييو المىييت ر الع ميي  والفكييب  والققييال  ل طييال  وفحقيييق نهييداف الييتع م و التييال  يييةداد 

المدرسييي  اإلي ييياب  اليييديمقباط  القيييايم ب يييى التعييياوت  كميييا نت المنييياخ التفييياؤل األكييياديم  ل مع يييم.
والمشاركة واي العمل يق ل من مىت ر الاغ   الممنةة والنفىيةة ل مع ميين و بليو مين الكفاييا  

 الممنةة ل مع مين و ة د من التحصيل الدراس  ل تالمي .
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ليدر المع ميين  ت الس ديحةوقد يةجع أنه ا توجد علقة   ا  ع ل حة السعلحم وج نح  الخحد  
صالميييدار  الح  مةييية وال ا ييية إليييى نت لعالةييية المع يييم فييي ثب صشييي ل مبا يييب ب يييى نلعيييال المع ميييين 

فةىيعى المع مي ت إليى   وفصبلافمم وجم دهم المم ولية وقيدرفمم ب يى فحميل ظيبوف العميل الصيعبة
تحصيييييل ودبييييم ال  التييييأثيب ليييي  سيييي  ك فالمييييي هم وفع ممييييم صغيييي/ الندييييب بيييين الدييييبوف المحةطيييية

لابتقياد المع ميين وايمياممم صقيدرفمم ب يى   األكاديم  ل تالمي  صصبف الندب بن الم ثبا  ال ارجةة
إادا  التغيب والفارق اإلي اب  ل  فحصيل التالمي  ي عل المع مي ت ل يمتمي ت صال يدما  الماديية 

و فكيييبوت لييي  التيي  فقيييدمما المدرسييية و حييياول ت ف  ييييل المع  مييية ل تالمييي  صأسييي    س ىيييل و ىييية/ 
وفن  و طيبق التيدر س ونسياليي الشيبح لايمات ف  ييل . وسايل فع ةمةة صىةطة فىابدهم ب ى يل 

المع  ميية لكييل التالمييي . وهيي   النتة يية فتفييق مييو متييايج الفبضييين الباصييو وال ييامس صييأت صعييد ال ييدما  
 ل ا ة.المادية جاء ل  التبفيي األخيب من نصعاد المناخ المدرس  صالمدار  الح  مةة وا

كميييا نت المع يييم الكييينء ل يميييتم صقيييدرة المدرسييية ب يييى فييي ليب ال سيييايل التع ةمةييية نو بيييدا 
وقيييد يط يييي مييين   فةىيييعى لتصيييمةم وسيييايل وندوا  فع ةمةييية فم نيييه مييين نداء بم يييه صفعالةييية. قدرفيييه

التالمي  مشا  فةشبكمم ل  إبداد ال سيايل التع ةمةية واألدوا  و شيبف ب ييمم لتةىييب لميم المقيبر 
  كاديم  وفع  / ما فعام  منه المدرسة من قص ر ل  اإلم امةا .األ

لدر مع م  المبا ية  وقد يةجع أنه ا توجد علقة   ا  ع ل ة السعلم والج ن  الوجداني
البتدايةة صالميدار  ال ا ية إليى نت المع ميين صالميدار  ال ا ية ل يتيأثب مىيت ر ندايميم ل عميل 

 ةمةيية ودالعيييتمم ل عمييل واب ييمم ب ييى فحقيييق يافمييم وفميييةهم وقييدرفمم ب ييى فحقيييق األهييداف التع
وفف ق فالمي هم متة ة ال مد الكميب ال ر يم له المع م ت صمشاببهم ف ا  المدرسة والعام ين ليما 

والبضيييا بييين نداء   وال اميييي ال جيييدام  ليييديمم والمتمقيييل لييي  ال ييي  النفىييي  المحييية/ لييي  المدرسييية
وفقيديم اليدبم لميم   ورضاهم بن العمل واألجب ال ر يتقاض مه  المدرسة وس  كةا  العام ين بما

 .م ةوامصاف إدارة المدرسة لمم وبدا التفبقة ل  المعا  و ي ع روح العمل ال ماب  نا ل  نو ل

 نتائج الفرضني السادس والسابع وتفسريهما ومناقشتهما:  
لييييي ابيبسيييي تا  التتيييياصع فييييم اسييييت داا معامييييل الرفبييييا   ينالفبضيييي ين ييييحة هيييي  ولختبييييار
 عكالتال كامإ النتايج و   (SPSS16) صاست داا ببمامج
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 على أنه:  الس د  ي ص اليةب
نمميييييا  إدارة الفصيييييل  بيييييين (0٫05)بنيييييد مىيييييت ر  ااصيييييايةً إاي جييييد ارفبيييييا  م جيييييي دال 

  الدراس  والتفاؤل األكاديمى لدر مع م  المبا ة البتدايةة صالمدار  الح  مةةا.
 أمناط إدارة الفصل الدراسي ل ارتباط بريسون بني ( نتائج معام12جدول )

 (224والتفاؤل األكادميى لدى معلمي املرحلة االبتدائية باملدارس احلكومية ن= )
 الدرجة الكلية للتفاؤل التأكيد األكادميي ثقة املعلم فعالية املعلم درجات التفاؤل األكادميي

أمناط إدارة  درجات
 الفصل الدراسي

 0٫023 0٫006 0٫001 0٫069 التدخلى
**0٫393 التفاعلي  0٫213**  0٫480**  0٫456**  

*0٫133 غري التدخلى - 0٫013 0٫152* - 0٫119 

 ( فحقق الفب  الىاد  جةيًةاع12رقم ) ال دول الىابقمتايج يتاح من 
  بييييين جمةييييو نصعيييياد التفيييياؤل  (0٫01 وجيييي د بالقيييية م جبيييية داليييية إاصييييايًةا بنييييد مىييييت ر

الك ةية و يين ممي/ إدارة الفصيل الدراسي  التفياب  . وفتفيق هي   النتة ية  األكاديم  ودرجته
 , (Moghtadaie & Hoveida, 2015) مين كيل صحي   إلةيه متيايج ف  ي إ ميو ميا

(Abay & Raju, 2018) , Wang, 2018) )م جبة دالية إاصيايًةا بالقة وج د إلى 
 .الدراس  الفصل إدارة ونمما  ل مع م األكاديم  التفاؤل بين

  بيين صعيدر لعالةية المع يم والتأكييد  (0٫05 ف جد بالقة سالبة دالة إاصايًةا بنيد مىيت ر
 األكاديم  و ين مم/ إدارة الفصل الدراس  ميب التدخ ى. 

  ل ف جييد بالقيية داليية إاصييايًةا بييين جمةييو نصعيياد التفيياؤل األكيياديم  ودرجتييه الك ةيية و ييين
 مم/ إدارة الفصل الدراس  التدخ ى. 

 على أنه:  الس  ع بي ص الية 
نمميييييا  إدارة الفصيييييل بيييييين  (0٫05)بنيييييد مىيييييت ر  ااصيييييايةً إاي جييييد ارفبيييييا  م جيييييي دال 

  الدراس  والتفاؤل األكاديمى لدر مع م  المبا ة البتدايةة صالمدار  ال ا ةا.
 أمناط إدارة الفصل الدراسي ( نتائج معامل ارتباط بريسون بني 13جدول )

 (143لمي املرحلة االبتدائية باملدارس اخلاصة ن= )والتفاؤل األكادميي لدى مع
 الدرجة الكلية للتفاؤل التأكيد األكادميي ثقة املعلم فعالية املعلم درجات التفاؤل األكادميي

أمناط إدارة  درجات
 الفصل الدراسي

 0٫064 *0٫171 0٫081 0٫064 التدخلى
 **0٫391 **0٫469 *0٫205 **0٫253 التفاعلي

 0٫113 -**0٫275 0٫049 0٫043 لىغري التدخ
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 ( فحقق الفب  الىاصو جةيًةاع13رقم ) ال دول الىابقمتايج يتاح من 
  وج د بالقة م جبة دالة إاصايًةا بين جمةو نصعاد التفاؤل األكاديم  ودرجته الك ةة و ين

 مم/ إدارة الفصل الدراس  التفاب  .

  بييين التأكيييد األكيياديم  كأاييد  (0٫05 ف جييد بالقيية م جبيية داليية إاصييايًةا بنييد مىييت ر
 نصعاد التفاؤل األكاديمى و ين مم/ إدارة الفصل الدراس  التدخ ى.

  بين التأكييد األكياديم  و يين ممي/  (0٫01 ف جد بالقة سالبة دالة إاصايًةا بند مىت ر
 إدارة الفصل الدراس  ميب التدخ ى. 

جبحة دالحة إثصح ئً    ح ا الس د  والس  ع وجود علقحة  و  ويتضم  ا نت جة اليةض ا
لييدر المع مييين والمع مييا  صالمييدار   الحح سط التيحح علي وأ عحح د التيحح ؤن األكحح ديسي ودرجتححه اللل ححة

الح  مةيية وال ا ييةل وفييبر البااقيية نت هيي   النتة يية منطاةيية لييالمع م اليي ر لديييه ففيياؤل نكيياديم  
و ىيعى المع يم إليى . تالميي يفايل الينم/ التفياب   القيايم ب يى المشياركة والتفابيل والتعياوت ميو ال

. ففابيل التالميي  ومشيياركتمم معيه ليي  العم ةية التع ةمةية والت ا ييل معميم و تحييد  معميم و ناقشييمم
 وفن  و المماا واألمشطة بين التالمي  لامات مشاركتمم جمةًعا. و ىعى إلى التن  و ل  الشبح

إلى نت المع يم التفياؤل نكاديمًةيا وقد يبجو ارفبا  التفاؤل األكاديم  إي ابًةا صالنم/ التفاب   
يتصن صالمبومة والمفتاح ولديه الفعالةة ال افةة الت  فىيابد  ب يى خ يق بيلية فع ةمةية مقميبة و  ي ت 
لدييية ففيياؤل وامييا  ومشييا  لمشيياركة التالمييي  والتعيياوت معمييم ليي  المميياا واألمشييطة و تعامييل معمييم 

  بنييد اييدو  مشيياكل ليت ا ييل معمييم لقتييباح و  يييد التعامييل مييو التالمييي  صطب قيية إمىييامةة مم صيية
 و شبك التالمي  معه لتحىين س  كةافمم.. ا  ل بدًل من است داا التمديد والعق  ا 

كما نت التفاؤل األكاديم  يتامن بالقا  المع م صالتالمي  نثنياء إدارفيه ل فصيل الدراسي  
التفياب   المتمقيل لي  فقميل األلكيار  كأاد م  با  الفعالةة ال افةة ل مع م فةميل المع يم إليى الينم/

وااتباا   صةة الت مي  وادارة الفصل صش ل يىابد ب ى الح ار والتفابل والعميل لي  م م بيا  
 ومشاركة التالمي  ل  المناقشا .

ليدر مع ميى المبا يية  وجحود علقحة  ح لبة  ح ا  ع ل حة السعلحم والح سط د حة التحدللى كسح  أ 
فعييد متة يية منطاةيية ايييث نت لعالةيية المع ييم فقييل مييو إدارة الفصييل ميييب  البتدايةيية صالمييدار  الح  مةيية

التدخ ىل وقد يبجو يل  إلى طمةعة الينم/ مييب فيدخ ى الي ر يعطيى ل مع يم الحيد األدميى مين الىيةطبة 
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ول ت مييي  الحب يية الكام يية ميييب المقننيية لبتقيياد المع ييم نت الت مييي  لديييه ااتةاجافييه و نبغييى التعميييب بنمييا 
التييال  فةشييعب المع ييم بتييدمى لعاليتييه ال افةيية وضييعن   صيييته متة يية بييدا قدرفييه ب ييى إدارة و   صحب يية

. الفصل الدراس  صش ل لعال لتنتشب الف ضى داخل الفصل وفة د ال الليا  والمشي ال  بيين التالميي 
وهيي ا بييدور  ييي ثب ب ييى التحصيييل الدراسيي  وبييدا القييدرة  و شييعب المع ييم صعييدا قدرفييه ب ييى ضييب/ النديياا

وفتفيق هي   النتة ية ميو متة ية الفبضيين ال يامس والىياد  ومتيايج البحي     ى فحقيق نهيداف اليتع مب
 الىاصقة صأت النم/ ميب التدخ ى ه  نقل نمما  إدارة الفصل الدراسى است داًما من قمل المع م.

كمييا نت ليي  اليينم/ ميييب التييدخ ى ل يمييتم المع ييم صشيي وت التالمييي  لييالمع م لديييه يقييين صييأت 
تالمييي  ي ييي نت يتحم يي ا مىييل لةة فع ممييم وضييب/ سيي  كممل و التييال  ل يىييتطةو ضييب/ الفصييل ال

الدراسييى والنديياا صطب قيية جيييدة فةعتقيييد بتييدمى لعاليتييه ال افةيية و عتقييد صيييأت لييةس لديييه القييدرة ب يييى 
 التأثيب ل  فع م التالمي .

ببضييييه  وام فييييا  قييييدرة المع ييييم ب ييييى إدارة الفصييييل الدراسيييي  صشيييي ل جيييييد ف ع ييييه نكقييييب
لتقيل قدرفيه ب يى اليتح م لي  إدارة الفصيل   لمشابب التعي والرهاق والشع ر صعدا كفايتيه ال افةية

والت طة/ لههداف التع ةمةة وفحفية التالمي  وفقل دالعيته لمشاركتمم ل  األمشيطة والممياا وهي ا 
 ينع س ب ى التالمي  لتن ف/ دالعيتمم وكفاءفمم ال افةة األكاديمةة. 

ال ت جححة السحح  ية  حح   الت ك ححد األكحح ديسي يححةتبط إيج  ً حح   حح ل سط التححدللى ويححةتبط كسحح  أ  
ليدر المع ميين والمع ميا  صالمبا ية البتدايةية صالميدار  ال ا ية متة ية   ل ً     ل سط د ة التدللى

 إليى نت الينم/ ويسكا    قعة ارتب إ الح سط التحدللى إيج  ً ح    لت ك حد األكح ديسي  منطاةة ومت قعة
التدخ ى ه  ابتقاد المع م صأت فنمةة سي  كةا  التالميي  فتيأثب صالميلية ال ارجةية صشي ل كمييب و التيال  

.  (Djigic & Stojiljkovic, 2012, 60)لالمع م يت لى الىةطبة الكام ة ل  الم اقين التدر ىيةة 
بق لييدمج التالمييي  و التييال  يبكيية المع ييم ب ييى بم ةيية الييتع م واألمشييطة والمميياا األكاديمةيية واي يياد طيي

وا يباكمم لي  هي   الممياا واألمشيطة لتحقييق التمييية األكياديم  ليتيدخل المع يم لي  كيل  ي ء خيياص 
فةاييييو المع ييييم نهييييداف   صالعم ةيييية التع ةمةيييية وسيييي  كةا  التالمييييي  لتحقيييييق نهييييداف العم ةيييية التع ةمةيييية

 ألهداف ل تف ق األكاديم . نكاديمةة قاب ة ل تحقيق و عمل ص د لة ادة دالعةة التالمي  لتحقيق ف   ا
إليى طمةعية إبيداد المع يم  كس  قد يةجع ارتب إ ال سط التدللى إيج  ً     لت ك حد األكح ديسي

و  صييته التي  فبكية ب يى الايب/ الىي  ك  والمايبا  ل تالميي  داخيل الفصيل ك سيي ة لتحقيييق 
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عمييل والندياا لة يادة فبكيييةهم ليالمع م هيي  القاييد و  ميب التالمييي  ب يى افبياع ق ابيد ال. اليتع م الفعيال
األكييياديم  ومشييياركتمم ودم ميييم لييي  األمشيييطة األكاديمةيييةل ليتيييدخل لييي  كيييل  يييغيبة وكمييييبة لييي  

و ت يييي  القييييبارا  صطب قيييية لبدييييية ولييييب  الييييبن  وا ييييدار األوامييييب األمشييييطة والمميييياا األكاديمةيييية 
ن وال يييي ايح التيييي  و ييييبر نت فمىيييي ه صييييالق امي  والتع ةمييييا  صصييييبامة واجبييييار التالمييييي  ب ييييى فنفييييي ها

 وسي ة لعالة لتحقيق التع م ال يد وضمات فع م التالمي  واستفادفمم.وضعتما ال  ارة 
إليى نت التأكييد  كس  يسكا    قعة ارتب إ ال سط د ة التدللي  حل ً     لت ك حد األكح ديسي

اديمةة إليى األكاديم  ُيعبف صأمه قدرة المع م ب ى الحفاظ ب ى فبكية التالمي  ب ى األمشطة األك
لالتأكييد األكياديم  يع يس   (Anwar, 2011, 11)جاميي المشياركة لي  األمشيطة الجتماةةية 

و التيال  ليالمع م الي ر   نلعال المع مين وسي  كةافمم داخيل الفصيل الدراسي  لايمات فع يم التالميي 
ديييه اليي ر يي من صييالنم/ مييب التييدخ ى و فايي ه لي  فعام ييه مييو التالميي  يتييدمى التأكيييد األكياديم  ل

صالحيد األدميى مين الىيةطبة صمعنى نت ل  النم/ ميب التدخ ى يعتقد المع م   ينع س ب ى التالمي 
لمنيا يت  يى   لديه والحب ة األكميب ل تالميي  لع يى التالميي  فحميل مىيل لةة فع مميم وضيب/ سي  كمم

ل يةس   مي  وفقيةمممالمع م بن الاةاا بدور  من قةادة وف جةه وفحمل المىل لةة ومتاصعة فع م التال
لديه نهداف نكاديمةة واضيحة ول يىيعى لتحاةقميا ميو التالميي ل ليتىياهل لي  قبارافيه وفقيل دالعةية 

 التالمي  ل عمل والتف ق وم اجمة التحديا .
لن د المع م يمينح   كما نت النم/ ميب التدخ ى ي ثب س ًبا ل  الى  ك األكاديم  ل تالمي 

ة ل تالمي  فةفعل التالمي  ما يب دوت و تصبل ت داخل الفصل كما يح   الحب ة الكام ة ميب المقنن
لالتالمي  يتنق  ت ل  الفصل و غيبوا نمياكنمم دوت إيت منيه لي    لمم دوت فدخل ي كب من المع م

و اةم ا نااديث جاممةة و تك م ا دوت استل ات فةفقد المع م الىةطبة ب ى التالمي ل و  در . الغالي
. الماييبا  وهييدر وقييإ الحصيية الدراسييةة والتىيييي وا ييابة الف ضييى ليي  الفصييليليي  إلييى بييدا 

و التييال  يقييل فبكييية التالمييي  ب ييى األمشييطة األكاديمةيية و يين ف/ الييتع م والسييتفادة ميين خمييبا  
وفقل دالعةة التالمي  ل عمل ص يد ليال يشي عمم المع يم ب يى   المع م وبدا فحقيق األهداف المبج ة

 وااتباا ا خب.التعاوت والمشاركة 
 نتائج الفرض الثامن وتفسريه ومناقشته:  

 على أنه:  الف  ا ي ص اليةب
يم ييين التنميييي  صالتفيييياؤل األكييياديم  ميييين درجييييا  المنييياخ المدرسييييى ودرجييييا  نممييييا  إدارة ا

ولختبيار  يحة هي ا الفيب  فيم اسيت داا فح ييل  الفصل الدراس  لدر مع م  المبا ة البتدايةيةا.



2020 (1ج) أبريل (121)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 219 

ا  اييث ييتم إدراج المتغييبا  Enter Multiple Regression Analysisا المحيدار المتعيدد
الفب  القاليث نسيفب  ومدبًا ألت متايج   المىتق ة لى معادلة المحدار المتعدد لى اخط ة واادةا

ل ي جد فأثيب دال إاصايًةا لن ع المدرسة )ا  م / خياص( ومىيت ر ال ميبة )مين ف// بن نمه 
القنيياي  بينممييا ب ييى صعييدر ثقيية المع ييم ليي  الطييال  والتأكيييد األكيياديم   مت سيي// مبففييو( والتفابييل

فييم القتصييار ب ييى اختبييار  ييحة هيي ا الفييب  لييدر العينيية  لقييد والدرجيية الك ةيية ل تفيياؤل األكيياديم 
 . وكامإ النتايج م ضحة كما لى ال دولين التالينع الك ةة

 د املناخ ألبعا( نتائج حتليل التباين االحندار املتعدد 14جدول )
 (367التفاؤل األكادميى )ن= يف  وأمناط إدارة الفصل املؤثرةاملدرسى 

 R² التحديدمعامل  توى الداللةسم قيمة )ف( متوسط املربعات د.ح جمموع املربعات مصدر التباين املتغري التابع

التفاؤل 
 األكادميى

 1590٫870 8 12726٫964 املنسو  اىل االحندار
29٫002 0٫001 0٫395 

 54٫853 355 19472٫891 )البواقى(االحندار  املنحرف عن
    ــــــــــــــــــــــ 363 32199٫854 التباين الكلى

( 0.01بنييد مىييت ر )وجيي د فييأثيب دال إاصييايةًا ( 14رقييم )يتاييح ميين ال ييدول الىييابق 
. فييياؤل األكييياديمىل تب يييى الدرجييية الك ةييية  ألصعييياد المنييياخ المدرسيييى ونمميييا  إدارة الفصيييل الدراسيييى

نصعيياد المنيياخ  نت (0.395اليي ر يىيياور ) R2و شيييب مىييبة السييماا نو معامييل الرفبييا  المتعييدد 
درجيييا  المتغييييب التييياصو % مييين التبييياين ليييى 40المدرسيييى ونمميييا  إدارة الفصيييل الدراسيييى لىيييب  

 تق ين.التفاؤل األكاديمى وهى كمةة معق لة من التباين المفىب ب اسطة ه ين المتغيب ن المى
 وقيمة )ت( وداللتها  Bمعامالت معادلة االحندار املتعدد وقيمة املعامل البائى ( 15جـــــــــدول )

 (367)ن= األكادمييعلى التفاؤل  وأمناط إدارة الفصل الدراسىاإلحصائية عند حبث تأثري املناخ املدرسى 
 املتغري املستقل ملعامل البائيا اخللأ املعياري للمعامل البائي Bبيتا  قيمة ت مستوى الداللة

 ثابت االحندار 41.323 5.738  7.201 0.01
 العالقات االجتماعية والتنظيمية 0.516 0.145 0.228 3.556 0.01
 اجلانب املهين 0.705 0.245 0.185 2.873 0.01
 التفاعالت مع التالميذ 1.029 0.277 0.208 3.715 0.01
 النمط التفاعلى 0.246 0.068 0.193 3.621 0.01
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( 0.01بنييد مىييت ر )( وجيي د فييأثيب دال إاصييايةًا 15رقييم )ميين ال ييدول الىييابق يتاييح 
والتفيييابال  ميييو   وال اميييي الممنيييى  ألصعييياد المنييياخ المدرسيييى )العالقيييا  الجتماةةييية والتندةمةييية

ليدر بينية ل تفاؤل األكاديمى ب ى الدرجة الك ةة  التالمي ( ومم/ إدارة الفصل الدراسى )التفاب ى(
والدرجية الك ةية ل منياخ   وال اميي ال جيدامى  البحث. نما بن معيامال  امحيدار )ال يدما  الماديية

 وفشيب النتايج إلىع  والنم/ ميب التدخ ى( لمى ميب دالة إاصايًةا  والن/ التدخ ى  المدرسى
 قييا  إم امةيية التنميي  صالتفيياؤل األكيياديمى ميين خييالل درجييا  نصعيياد المنيياخ المدرسيي  )العال

والتفييابال  مييو التالمييي ( ومميي/ إدارة الفصييل   وال امييي الممنييى  الجتماةةيية والتندةمةيية
 الدراسى )التفاب ى(.

 وال اميييي ال جيييدامى  ل يم ييين التنييي  صالتفييياؤل األكييياديمى مييين خيييالل )ال يييدما  الماديييية  
 والنم/ ميب التدخ ى(.  والن/ التدخ ى  والدرجة الك ةة ل مناخ المدرسى

صالتفيياؤل األكيياديمى ليي  التنميي  ميين خاللمييا يم يين  التيي ةامة معادليية المحييدار  م يين  ييو 
 الص رة التالةةع

× ( 0.705)+ العالقييا  الجتماةةية والتندةمةيية × ( 0.516)+  41.323=  التيح ؤن األكحح ديسى
 النم/ التفاب ى.× ( 0.246)+ التفابال  مو التالمي   ×( 1.029) + ال امي الممنى
كييل صعييد ميين ابق لييى معادليية المحييدار يع ييس األهمةيية النىييمةة وقيي ة فييأثيب والتبفيييي الىيي

  (.األكاديم ب ى المتغيب التاصو )التفاؤل نصعاد المناخ المدرسى وامما  إدارة الفصل الدراسى 
صالتفييياؤل اييييث نم ييين التنمييي  جةيًةيييا  القيييامنالفيييب  النتيييايج الىييياصقة فحقيييق  تايييح مييين و 

المناخ المدرسى والنم/ التفاب ى. وفتفق ه   النتة ة ميو متيايج  األكاديمى من خالل صع/ نصعاد
ف  ي إ و  Alhendal, Alshatti & Alnwaiem (2017)و حيث  Kilinc (2013)صحيث 

 إلى إم امةة التنم  صالتفاؤل األكاديمى من المناخ المدرسى لدر المع مين. متايج ه   البح   

  والتفيييابال  ميييو التالميييي   ة والتندةمةيييةو م ييين مناقشييية نت نصعييياد )العالقيييا  الجتماةةييي
واليينم/ التفيياب ى( هيي  األكقييب اسييماًما ليي  التنميي  صالتفيياؤل األكيياديم    والهتميياا صال امييي الممنييى

واهتماا الم تميو صأكم يه صقايةة التع يةم   ابتبار المع م نت المدرسة ه  الميإ القام  ل تالمي إلى 
لقيد يعميل المع يم ب يى إقامية بالقيا    التنمةية المىيتدامة والنق ة الن ةةية ل تع يةم مين نجيل فحقييق

طيبيية فقيي ا ب ييى الميي دة والحييي والققيية والصييدق والاتييباا المتبييادل بينييه و ييين التالمييي  لمعال يية 
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وبييدا نداء   المشيي ال  التيي  ف اجييه التالمييي  مقييل بييدا مشيياركة التالمييي  وففيياب مم داخييل الفصييل
  والغةييا  المتكييبر وناةاًمييا المييبو  ميين المدرسيية  ب المقم لييةوالىيي  كةا  مييي  ال اجبييا  المنةلةيية

ليبر المع يم نت ف جةيه التالميي  وار يادهم مفىيًةا   والبتعاد بن المشاركة ل  األمشطة الالمنم ةة
وناةاًمييييا ي ييي ت المع ييييم ا قييية و ييييل   ومىيييابدفمم ليييي  ايييل مشيييي الفمم مييين ضييييمن اختصا يييافه

 ت ا ييل مييو نولةيياء األميي ر. و ييبر المع ييم نت فم نييه ليت ا ييل مييو اإلخصيياي  النفىيي  المدرسيي  و 
 ميين ف صصييه وفنمةيية كفايافييه الممنةيية وممارافييه التدر ىييةة وسييي ة لكىييي ثقيية التالمييي  وااتييباممم

 وج بمم ل مدرسة والمتماء لما وفحقيق مىت  ا  نكاديمةة مبففعة. 
وفتفيق   سيى التفياب ىكما نمه يم ن التنم  صالتفاؤل األكاديمى مين ممي/ إدارة الفصيل الدرا

هيي   النتة يية مييو متييايج الفبضييين الىيياد  والىيياصو ميين وجيي د ارفبييا  م جييي دال إاصييايًةا بييين 
ليديمم القيدرة ب يى إدارة الفصيل لالمع مين المتفاؤل ت نكاديمًةا   النم/ التفاب ى والتفاؤل األكاديمى

اسيييي  صأقييييل المشيييي ال  و ييييديبوا الفصييييل الدر   الدراسيييي  صطب قيييية لعاليييية وخ ييييق منيييياخ فع ةميييي  جيييييد
لف  النم/ التفياب   ييدب  المع يم التالميي  إليى المشياركة وطيبح األسيل ة   وال اللا  بين التالمي 

فةعييب  مميياا متن بيية و عطييى ل تالمييي  . و شيي عمم ب ييى التعيياوت والتعميييب بيين رنيمييم ص ييل اب يية
التالميييي  الييي ين و بابيييى ااتةاجيييا  التالميييي  و يييدبممم و قتيييب  مييين   لب ييية اختةيييار ميييا يناسيييممم

لتبففييو الييبوح المعن  يية ل تالمييي  و ييةداد التييةاممم و ىيي د روح الفب ييق وففايييل   يحتيياج ت مىييابدة
كميييا نميييه يىيييابد التالميييي  الييي ين يعيييام ت مييين  يييع  ا  نكاديمةييية و يييدم مم لييي    العمييل التعييياوم 

نيد  يدور سي  ك و قنى المع م ب يى الىي  كةا  ال ييدة وب. العمل ال ماب  لتعة ة ثقتمم صأمفىمم
سئ من ناد التالمي  يتحاور معه و حاول الت  ل إلى ال مناسي معيه لميا ي يي لع يه لتحقييق 

لمي ا الينم/ قيايم ب يى الديمقباطةية والتفياهم المتبيادل والمشياركة   المابا  والندياا داخيل الفصيل
  م.والح ار وله فأثيب مبا ب ب ى   ادة مىت ر التحصيل الدراس  وفحقيق نهداف التع

فة يي الهتمياا صاإلبيداد ال ييد   ايث جاء صعد الفاب ةة ال افةة ل مع م ل  التبفيي األول -1
ل مع مييييين وفيييي ليب الييييدورا  التدر مةيييية التيييي  فة ييييد ميييين كفايييييافمم التدر ىييييةة ك سييييي ة لعاليييية 

  د من دالعيتمم ل عمل والشع ر صالبضا.إلمدادهم صال مبا  وفبادلما بين الةمالء مما ية 
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. مدييًبا ل جيي د فييأثيب ل  مييبة ب ييى الفاب ةيية ال افةيية ل مع ييم لصييالح المع مييين مبففعيي  ال مييبة -2
فة ييي فقييديم مة ييد ميين الييدبم والتشيي ةو ل مع مييين اييديق  ال مييبة والهتميياا بمييم والثنيياء 

وفييي ليب . اليتمم ال افةيييةب يييى ندايميييم لتعة ييية ثقيييتمم صأمفىيييمم و  يييادة دالعييييتمم وفعة ييية لعييي
 الفبص لالستفادة من خمبا  وام ا ا   ماليمم ل  العمل.

مديييًبا ألت ثقييية المع يييم لييي  التالميييي  ونولةييياء نمييي رهم جييياء لييي  التبفييييي األخييييب مييين نصعييياد  -3
فة يييي   يييادة وبيييى المع يييم صايييبورة كىيييي ثقييية الت ميييي  ووليييى األميييب . التفييياؤل األكييياديمى

 ةمةة وفحقيق نهدالما.لة ادة لعالةة العم ةة التع 

فة يي سيعى و ارة التب ةية . مدًبا ألت المع مين يفاي  ت الينم/ التفياب ى ليى إدارة الفصيل -4
والتع يييةم إليييى إدخيييال الىيييم رة ال كةييية )اللة تبومةييية( التييي  ف يييةا المع يييم صالبحيييث والطيييالع 

 والت مي  صالتفابل مما ُيقبر العم ةة التع ةمةة. 

فة ييي نت فىييعى . بييين التفيياؤل األكيياديم  والمنيياخ المدرسيي  مدييًبا ل جيي د بالقيية إي ابةيية -5
إدارة المدار  الم ت فة ب ى ف ليب المناخ المدرس  ال ييد الي   يبابيى ااتةاجيا  المع يم 

 واهتماما  الت مي  لتحقيق التمية األكاديم  ل مدار . 

 

قييييييا  الىيييييممةة بييييييين التفييييياؤل األكيييييياديمى والمنييييياخ المدرسييييييى ليييييدر مع مييييييى مم جييييية العال -1
 المبا ة البتدايةة.

 التفاؤل األكاديمى وبالقته صالمناخ الدرسى لدر نمما  إدارة الفصل الدراسى ل مع مين. -2

 التفاؤل األكاديمى وبالقته صفعالةة المدرسة لدر مع مى المبا ة القام  ة. -3

 ى وبالقته صالمدماج األكاديمى لدر طال  المبا ة القام  ة.التفاؤل األكاديمى المدرس -4

  التنم  صالتفاؤل األكاديمى ل مع م من البضا ال ظةفى وس  كةا  الم اطنة التندةمةة. -5
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 أوًلا: املــــراجــــع العــــربيــــة:
سة البتدايةة وبالقته ص يل (. المناخ المدرس  ال يد ل  المدر 2003س  ات ي سن )  نب  الفال

جامعية   من البضا ال ظةفى والى  ك الم سىيى ل مع يم ادراسية ميدامةيةا. الم  ية التب   ية
 . 260-224  17  س هاج

(. اإلاصاء المتقدا ل ع ي ا التب   ية والنفىيةة والجتماةةيةع 2016بة  بمد الحميد محمد )  اىن
 دار الفكب العب ى.  القاهبة . LISREL 8.8فطمةقا  صاست داا ببمامج ليةرل 

(. التفاؤل األكياديمى 2019هبة إبباهةم )  مصطفى محمد واماد  لادر سع د وبيبو   سماور 
وبالقتييه صالاةييادة التشيياركةة لييدر مييديبر المييدار  ليي  األردت ميين وجميية مدييب المع مييين. 

 .520-498  (2) 46  ال امعة األردمةة  دراسا  الع  ا التب   ة
دار   القيياهبة  3(. ب يم اليينفس الاصيايى وقةيا  العقيل البشيبر.  19973المميى ) لي اد  الىييد

 الفكب العب ى.
(. المنيياخ المدرسييى وبالقتييه بدالعةيية اإلم ييا  لييدر المع مييين 2018ليي اد بيين ماييةا )  الط حييى

جامعية بيين   ل  المدار  التاصعة إلدارة فع ةم الطاين. م  ة البحيث الع ميى لي  التب ةية
 .303-253  (9) 19   مس

(. دور اإلدارة التع ةمةة ل  فحىين المناخ المدرسيى مين وجمية 2016س  ر محمد ب ى )  قطي
  المبكية العب يى ل تع يةم والتنمةية  مدب المع مين والمديب ن. م  ة مىتقمل التب ةة العب ةية

23 (104)  307-502. 
سييييى صىيييي  ك الم اطنيييية (. بالقيييية المنيييياخ المدر 2017سيييي طات بيييين محمييييد بيييين هييييالل )  ال حةييييافى

جامعية   التندةمى لمع ميى المبا ية القام  ية صمدينية م ية الم بمية. م  ية القيباءة والمعبلية
 .108-87  (185)  بين  مس

(. الةقديية العق ةيية ليي  التييدر س والتفيياؤل األكيياديم  لييدر مع ميي  2019نميييبة محمييد بييدر )  محمييد
 . 482-399  (117) 30  اجامعة بنم  المبا ة البتدايةة. م  ة ك ةة التب ةة
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