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هدف البحث إلى دراسة العالقة بين التفاؤل األكاديمى وكل من المناخ المدرسي ونمميا
إدارة الفص ييل الد ارسي ي ل ييدر مع مي ي المبا يية البتداية يية صالم ييدار الح مة يية وال ا يية وكي ي ل

السييماا النىييمى ل منيياخ المدرسييى ونممييا إدارة الفصييل الد ارسييى ل ي التنم ي صالتفيياؤل األكيياديمى

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

المدرس ي وفعب ييي ماةييا

نممييا إدارة الفصييل الد ارس ي إبييداد

Djigic & Stojiljkovic

) (2012والتحقق من خصايصمم الىة متب ة فم فطميق المقايةس ب ى بينة البحيث األساسيةة

وب ييددهم ( )367مع ًم ييا ومع م يية صالمبا يية البتداية يية صالم ييدار الح مة يية وال ا يية و اس ييت داا
فح يل التبياين ي التصيمةم العيام ( )3×2ومعاميل ارفبيا بيبسي ت وفح ييل المحيدار ون يار
إاصايةا لكل من م ع المدرسة ومىيت ر ال ميبة والتفابيل
متايج البحث إلى نمه ل ي جد فأثيب دال
ً
يايةا
بينمما ب ى التفاؤل األكاديم ونمما إدارة الفصل الد ارسي و جيد ارفبيا م جيي دال إاص ً

بنييد مىييت ر ( )0.01بييين نصعيياد التفيياؤل األكيياديم ونصعيياد المنيياخ المدرس ي

كمييا ي جييد ارفبييا

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

المناخ المدرسى والنم /التفاب ى.
الكلمــــات املفتــــاحيــــة :التفاؤل األكاديم  -المناخ المدرس  -نمما إدارة الفصل الدراس .
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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
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ُيع ييد المع ييم البكيي يةة األساس ييةة التي ي فعتم ييد ب يم ييا فطي ي ب المند م يية التع ةمة يية لمي ي القاي ييد

والم جه والمب د األكاديم ال

يقو ب ى بافقه مىايبة التحديا الت لبضتما الق رة المع مافةية

ومىييل لةة مع ييم المبا يية البتدايةيية ففي ق ميييب ميين المع ميين لي الم اباييل األخييبر صابتبييار المىييل ل
بيين فع ييةم القابييدة العب ايية ميين التالمي ي و ي ثب ل ي بنيياء

صيييتمم ق ي لً ولع يالً ومدمي ًايب وس ي ًكا

وفنمةة ممارافمم ال غ ة والمعبفةة والحبكةة والى كةة واي التع م ل تف ق ل المباال التالةة.

مىمةا الت اهتم البيااق ت بد ارسيته لبتمياد
وُعد التفاؤل األكاديم من المفاهةم الحديقة ً
إلييى اييد كميييب ب ييى مد يبة المع ييم اإلي ابةيية لهاييدا ومعتقدافييه الت ي لمييا فييأثيب كميييب ب ييى دور

نكاديمةا واقمم ب ى العمل ال اد لتحقيق نهدالمم.
كمع م وما يق ا صه من نلعال لدبم التالمي
ً
وظمب مفم ا التفاؤل األكاديم  Academic optimismمن خالل مدب ة نر الميال

الجتميياب والندب يية المعبفة يية الجتماةةيية ورباي يية قييد ار األلي يباد ال ا يية وولًق ييا لبامييدو ار لي ي ت
التفاؤل ي در إلى خ ق إطار من التع م النش /و يلة ل تفكيب المادف المنياء & (Moghtadaie
)(Bakhshaee & Hejazi, 2017, 647) Hoveida, 2015, 185
ون ييار اصامييدوراا ل ي مدب تييه المعبفةيية الجتماةةيية ( )1986إلييى نت األل يباد لييديمم مديياا

ياف يىمح لمم صالتح م ل ففكيبهم ومشاببهم ونلعالمم و شمل ه ا النداا قدرفمم ب ى التفكيب

واف يياي اإلجي يباءا ولًق ييا ل م اق يين وال ييتع م م يين مت ييايج فصي يبلافمم وم يين ا خ ييب ن ووض ييو خط يي/
واسييتبافة ةا بدي يية لتحقيييق نهييدالممل وه ي ا التندييةم ال ي اف يم يين األل يباد ميين فغييييب بيلييافمم ميين

خالل فصبلافمم والنتايج المتبفبة ب يما ).(In: Anwar, 2016, 3

والتفيياؤل األكيياديم بنيياء كييامن يتك ي ت ميين ثالثيية ج اميييع ييع ر المع ييم صفعاليتييه وثقيية

المع ييم ل ي الطييال ونولةيياء األم ي ر وفبكييية المع ييم ب ييى خ ييق بيليية نكاديمةيية إي ابةيية ل طييال
(Woolfolk Hoy, Hoy & Kurz, 2008, 822).
لابتقيياد المع ييم صأمييه يمت ي القييدرة ب ييى التييأثيب ل ي فع ييم التالمي ي ي ع ييه ياييو ف قعييا
بالة يية و مي ي ل مة ييد م يين ال م ييد والمق يياببة لم اجم يية الص ييع ا

بالقا

و ى ييتطةو المع ييم الفع ييال فكي ي ن

فتمية صالصدق والققة مو فالمي )(Hejazi, Lavasani & Mazarei, 2011, 647

كميا نت معتقييدا

المع ييم فع ييس نلكييار وممارسييافه التدر ىييةة والم اقيين األخييبر المبفبطيية صعم ييه

والتفياؤل األكياديم هي ناييد هي المعتقيدا وُعييبف صأميه ثقية المع يم لي الطيال
اي ل د ارسييتمم ولعيياليتمم ال افةيية ل تغ ييي ب ييى الصييع ا التي في اجممم صصييفة باميية مييو التأكيييد

األكاديم لمىابدة الطال

ونولةياء نمي رهم

ب ى التف ق والن اح ).(Anwar, 2014, 10
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الطيال

و تع ق التفاؤل األكاديم صامتالك المع م ت س ًكا متفايالً لاالً بين إي يابيمم وفشي ةو
ب ييى المشيياركة والتعياوت والتفابييل و اةمي ت بالقييا

و كدوت ب ى ال امي األكاديم ل طال
الصع ا

طيبيية مييو الطييال

ونولةيياء نمي رهم

و من ت صقدرافمم و حق ممم ب ى المقاببة والتغ ي ب ى

والتعامل معما صمبومة ).(Hong, 2017, 2
و نبغ إلقاء الا ء ب ى نهمةة المنياخ المدرسي مين اييث بالقتيه صالتفياؤل األكياديم
م يياح العم ة يية التع ةمة يية و ت يين المن يياخ المدرسي ي م يين مدرس يية

فةع ييد المن يياخ المدرسي ي نس ييا
ُ
ألخييبر لي جييد لي صعيي /المييدار جي ميين الي د والتبايييي والييدبم واألمييات ولييى مييدار نخييبر
م ييد الشييع ر صاإلقصييايةة وبييدا األمييات (قطييي  .)323 2016وُشييار إلييى المشييابب والم اقيين
والممارسييا التع ةمةيية الت ي فى ي د داخييل المدرسيية وس ي كةا وففييابال العييام ين صالمدرسيية مييو
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
جمةو العام ين صالمدرسية والطيال

والىةاسيا

البسمةة وميب البسمةة الت ف ثب ب ى س كةا
)Haque & Anwar, 2014, 52
لينبو المناخ المدرسي مين ف يار األليباد خيالل اةيافمم المدرسيةة والتي فع يس الق ابيد
واألهييداف والاييةم والعالقييا

الش صييةة وممارسييا

(Anis-ul-

التع ييةم والييتع م والمة ييل التندةم ي ل مدرسيية

).(Oder & Eisenschmidt, 2018, 5
كمييا يشيييب المنيياخ المدرسي إلييى م ةةيية الحةيياة المدرسييةة وخصايصييما والاييةم والتفييابال
الجتماةةة والعم ةا

التندةمةة داخل المدرسة والت ف ثب ب ى س كةا

األلباد داخل المدرسة

وفط عافمم المىتقم ةة ).(Dimitrova, Ferrer-wreder & Ahlen, 2018, 645
وبيين بالقيية التفيياؤل األكيياديم ل مع ييم صالمنيياخ المدرسي ف ي إ متييايج صحي كييل ميين
)Alhendal, Alshatti & Vaux, (2015) ,Kilinc, (2013), Reeves, (2010
) Alnwaiem (2017إلى وج د بالقة اي ابةة بين التفاؤل األكاديم والمناخ المدرس .
و تاح مما سمق وج د ارفبا م جيي بيين المنياخ المدرسيى والتفياؤل األكياديم ل مع يمل
لالمن يياخ المدرس ييى ال ي ييد الي ي ر فىي ي د فة ييه بالق ييا

إمى ييامةة واي ابة يية و ابب ييى ااتةاج ييا

المع ييم

وطم اافييه ييينع س ب ييى بنا ييب العم ةيية التع ةمةيية صمييا ليمييا المع ييم والت ميي فة ي ت المع ييم نكقييب
اب ً ا ب ى بالقته بتالميي التي فىي دها مشيابب المحبية والققية والصيدق والمفتياح ب يى اليتع م
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والمشيياركة وفكييال الفييبص و بكيية المع ييم ب ييى األمشييطة التع ةمةيية والمميياا الت ي فنمييى الممييا ار
األكاديمةة والجتماةةة ل تالمي مو التأكيد ب ى دالعةة التالمي فةعميل المع يم ب يى فط يو هي ا
المناخ ل عمل ال اد لتحقيق األهداف التع ةمةة وم اجمة الصع ا .
و عتمب التفاؤل األكاديم ناد العنا ب األكقب نهمةة ل ممارسيا
الفصييل الد ارسي لن يياح المدرسيية لي ا في ثب الصييفا

الفعالية التي فيتم داخيل

اإلي ابةيية ل مع ييم المتفايييل ب ييى اليينم /الي ر

يىت دمه المع م إلدارة الفصل الدراس ).(Alhendal, Alshatti & Alnwaiem, 2017, 6
وفعتمييب نممييا إدارة الفصييل الد ارسي بم ةيية معقييدة فتاييمن ج امييي بديييدة مقييلع إدارة الم ييات
وال قيإ واألمشييطة والمي ارد وال مييد والعالقييا الجتماةةية وسي كةا الطييال

و تاييمن هي ا المفمي ا

خصايص المع م الش صةة وقدرافه وكفايافه وممارافه ).(Djigic & Stojiljkovic, 2012, 66
هامييا ل تييدر س
لقييدرة المع ييم ب ييى إدارة الفصييل الد ارس ي بققيية وفندييةم جيييد فُعييد بنصي ًا
يب ً
الفعييال .ميين خييالل دبييم المع ييم وربايتييه وف قعافييه العالةيية لييهداء المىييتقم ل طييال لييالمع مين
الي ي ين ل ييديمم ييع ر نكم ييب صفع يياليتمم ال افة يية ي ي ي ت ل ييديمم دال ييو قي ي ر إلدارة بيل يية ال ييتع م صفعالة يية
).(Shoulders & Krei, 2015, 52
كما نت معتقدا

كميب ب ى كفاءفه ونداؤ داخل الفصيل الد ارسي  .وفي ثب
فأثيب ًا
المع م لما ًا

ب ييى فع ييم التالميي وفحفيييةهم ودالعيييتمم ل تفي ق والن يياح والتغ ييي ب ييى الصييع ا

الد ارسييةة التي

ف اجممم لابتقياد المع مي ت صيأممم قيادروت ب يى التيأثيب لي فالميي هم ي ع ميم نكقيب ففياؤلً و مي ي ا
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

كيل مين )Wang, Abay & Raju, (2018). Moghtadaie & Hoveida, (2015
) (2018إلى وج د بالقة ارفباطةة بين التفاؤل األكاديم ل مع م ونمما إدارة الفصل الدراس .
وبن فأثيب سن ا ال ميبة ب يى المنياخ المدرسيى اففيق صحيث كيل مين )Anwar (2016, p.2
وال حة ييافى ( )89 2017إل ييى وجي ي د ل ييبوق يا دلل يية إاص ييايةة لي ي المن يياخ المدرس ييى طبًق ييا لمى ييت ر

ال م يبة لصييالح المع مييين مبففعييى ال م يبة .بينمييا اخت يين معمييم الط حييى ( )254 2018ال ي ر ف

يإ

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
الىياصقة لت

ي إ متيايج صحي

ال مبة ب يى التفياؤل األكياديم ل مع يم لقيد فباينيإ متيايج البحي
كيل مين ) Anwar (2016). Krug (2015سيماور وبييبو

واماد ( )515-511 2019إلى وج د لبوق ل سن ا
المع ميين مبففعييى ال ميبة .بينمييا اخت يين معمييم صحي

ال ميبة ليى التفياؤل األكياديم لصيالح

كييل ميين & Woolfolk Hoy, Hoy

) Makvandi et al, (2018). Mgidi (2012). Kurz (2008محمد ( )2019إلى نمه ل
ي جد فأثيب لمىت ر ال مبة لى التفاؤل األكاديم ل مع م.
و تاح مما سمق وج د بالقة ارفباطةة بين التفاؤل األكاديم والمناخ المدرس  .وك ل
وجي د بالقيية ارفباطةيية بييين التفيياؤل األكيياديم ونممييا إدارة الفصييل الد ارسي  .كمييا يتاييح فنيياق/
متييايج البحي

الىيياصقة التي اهتمييإ بد ارسيية فييأثيب ال ميبة ب ييى كييل ميين المنيياخ المدرسييى والتفيياؤل

األكاديمى ليدر المع ميين .وليى ايدود ميا فيم الطيالع ب ةيه مين نصحيا

ود ارسيا

سياصقة ل ي جيد

صح ييث بب ي ي نو نجنمي ي فن يياول د ارس يية العالق يية ب ييين المتغيي ي اب القالث يية م تمع يية .و ى ييعى البح ييث
الحال إلى صحث العالقة بيين المتغيي اب القالثية ود ارسية الفيبوق بيين المتغيي اب القالثية لي ضي ء
م ع المدرسة ومىت ر ال مبة.
مبعييإ مشي ة البحييث الحالةيية ميين إدراك البااقيية ألهمةيية بينيية البحييث وهييم مع مي المبا يية
البتدايةيية وخا يية لي ظييل مديياا التع ييةم الحييديث واهتميياا الي ارة بتييدر ي معديم المع مييين صالمبا يية
ومةىييب
البتدايةيية ب ييى المنيياهج ال ديييدة (المتعييدد) وامطالًقييا ميين دور المع ييم كقايييد وم جييه ومب ييد ُ
ل عم ةة التع ةمةة لم ال ر ي ط /ول يم ن فحقيق التف ق األكاديم إيا لم ي ين التفياؤل جيةء منيه

و التييال كييات ميين الاييبورة د ارسيية مفم ي ا التفيياؤل األكيياديم ل مع ييم صأصعيياد القالثيية (لعالةيية المع ييم
المتمق ة ل إيمات المع م صقدرفه ب ى الت طة /والتغ ي ب يى الصيع ا

وثقية المع يم لي الطيال

ونولة يياء األمي ي ر المتمق يية لي ي مش ييابب الص ييدق واألمام يية والمفت يياح والس ييتفادة م يين خمي ي اب المع ييم
والتأكيد األكاديم المتمقل ل دلو التالمي ل عميل ص يد ووضيو نهيداف بالةية قاب ية ل تحقيق) لنديبة
المع م وف قعافه اإلي ابةة بند ففاب ه مو التالمي يي در إليى ف قيو ايدو األ يةاء ال ييدة اإلي ابةية
نكاديمةا إلى التأثيب ل س ك التالمي ومقل ه ا التفاؤل إليمم.
ل التع م فةىعى المع م المتفايل
ً

166

العدد ( )121أبريل ج(2020 )1

جملة كلية الرتبية ببنها

و نبغ ف ليب المنياخ المدرسي اإلي ياب المشي و ب يى العميل والي
ا ييباع ااجييا

ي اببيى التي ا ت بيين

المع مييين صالمدرسيية ومتط بييا

المدرسيية واللتيةاا صالعمييل .ولييى اييدود مييا اط عييإ

ل إلى بدد من البح

الت فناولإ العالقة بين التفاؤل األكاديم ل مع م

ب ةه البااقة فم الت

والمنيياخ المدرس ي كمييا ل ي صحييث ) Kilinc (2013و حييث
) Alnwaiem (2017وف

& Alhendal, Alshatti

إ النتايج إلى وج د بالقة إي ابةة بينمميا وكي ل إم امةية التنمي

صالتفاؤل األكاديمى من المناخ المدرسى.
كمييا ل يم يين نت مغفييل دور المع ييم داخييل الفصييل الد ارسي لي خ ييق الييتع م الييديمقباط الي
يشعب فةه التالمي صاألمات والاتباا المتبادل والت ا ل والتفابل والمشاركة والتعاوت لتتطي ر مميارافمم
الجتماةةية ُليةىييب المع ييم بم ةيية فع يم فالميي ميين خييالل ممي /إدارة الفصييل الد ارسي الي

يىييت دمه

هي ا المع ييم (فييدخ  /ففيياب  /ميييب فييدخ ) كمييا نت قييدرة المع ييم ب ييى إدارة الفصييل الد ارس ي صطب قيية
يار لفاب يت ييه التع ةمة يية .ول ييم يحي ي م ضي ي ع التف يياؤل
جي ييدة ولعال يية بام ييل ه يياا لي ي م يياح المع ييم ومعة ي ًا

األكياديم ل مع ييم واألمميا الم ت فيية لي إدارة الفصيل الد ارسي صاهتمياا كميييب ميين قميل البييااقين صييالبمم
من نهميته .ولى إطار العالقة بينمما ف

إ متايج صح

كل من Moghtadaie & Hoveida,

) Wang, (2018), Abay & Raju, (2018). (2015إليى وجي د بالقية إي ابةية بيين التفياؤل
األكاديم ل مع م ونمما إدارة الفصيل الد ارسي  .وفتحيدد مشي ة البحيث الحيال لي د ارسية العالقية بيين
معييا وك ي ل إم امةيية التنم ي صالتفيياؤل األكيياديم (كمتغيييب فيياصو) ميين
ه ي المتغي ي اب القالثيية م تمعيية ً
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

 -1هل ي ت ن المناخ المدرسى صاختالف كيل مين مي ع المدرسية (ا ي م  /خياص) ومىيت ر
ال مبة (من ف //مت س //مبففو) والتفابل بينمما لدر مع م المبا ة البتدايةة؟
 -2هييل ف ت يين نممييا إدارة الفصييل الد ارسييى صيياختالف كييل ميين مي ع المدرسيية (ا ي م  /خيياص)
ومىت ر ال مبة (من ف //مت س //مبففو) والتفابل بينمما لدر مع م المبا ة البتدايةة؟
 -3هل ي ت ن التفاؤل األكاديم صاختالف كل من م ع المدرسة (ا م  /خاص) ومىت ر
ال مبة (من ف //مت س //مبففو) والتفابل بينمما لدر مع م المبا ة البتدايةة؟
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يايةا بييين المنيياخ المدرسييى والتفيياؤل األكيياديم لييدر
 -4هييل ف جييد بالقيية ارفباطةيية داليية إاصي ً
مع م المبا ة البتدايةة صالمدار الح مةة وال ا ة؟
يايةا ب ييين نمم ييا إدارة الفص ييل الد ارسي ي (ف ييدخ ى/
 -5ه ييل ف ج ييد بالق يية ارفباطة يية دال يية إاص ي ً
فف يياب ى /مي ييب ف ييدخ ى) والتف يياؤل األك يياديم ل ييدر مع مي ي المبا يية البتداية يية صالم ييدار
الح مةة وال ا ة؟
 -6هييل يم يين التنمي صالتفيياؤل األكيياديم ميين المنيياخ المدرسي ونممييا إدارة الفصييل الد ارسي
لدر مع م المبا ة البتدايةة؟
فتحدد نهداف البحث الحال لىع
 -1الكشيين بيين نثييب كييل ميين م ي ع المدرسيية (ا ي م  /خيياص) ومىييت ر ال م يبة (ميين ف//
مت س يي //مبفف ييو) والتفاب ييل بينمم ييا لي ي درج ييا

ك ييل م يين المن يياخ المدرس ييى ونمم ييا إدارة

الفصل الدراس والتفاؤل األكاديمى لدر مع م المبا ة البتدايةة.
 -2المنيياخ المدرس ي ونمم يا إدارة الفص ييل الد ارس ي ل ي بالقتمم ييا صالتفيياؤل األكيياديم ل ييدر
مع م المبا ة البتدايةة صالمدار الح مةة وال ا ة.
 -3إم امةيية التنمي صالتفيياؤل األكيياديم (كمتغيييب فيياصو) ميين المنيياخ المدرسي (متغيييب مىييتقل)
وامما إدارة الفصل الدراس (متغيب مىتقل).
فتمقل نهمةة البحث فةما ي ىع
 -1إلقيياء الا ي ء ب ييى نهمةيية المنيياخ المدرس ي ل ي فييأثيب ب ييى كفيياءة المع مييين ممييا ييينع س
صش ل إي اب ب ى العم ةة التع ةمةة.
 -2لفإ مدب المع مين والقايمين ب ى العم ةة التع ةمةة صألايل نمميا إدارة الفصيل الد ارسي
اتييى يتغيييب دور الت مي ي ميين مت قييى س ي م ل معبليية إلييى مشييارك مشيي /ل ي بنيياء المعبليية.
وك ل األمما المبفبطة صالتفاؤل األكاديم ل مع م.
 -3إلقيياء الاي ء ب ييى مفمي ا التفيياؤل األكيياديم ل مع ييم ونهميتييه لي إاييدا
فع م التالمي والتعبف ب ى نصعاد .
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 -4فنبييو نهمةيية البحييث ميين بينيية البحييث وهييم مع م ي ت المبا يية البتدايةيية لمييا لمييم ميين دور
اي

ولعال لالرفقاء صالعم ةة التع ةمةة وخا ة ل ظل مداا التع ةم الحديث.

 -5الستفادة من متايج البحث ل
يتاييمن ج امييي

ادة وبى المع ميين صأهمةية التفياؤل األكياديم اييث نميه

صييةة وه ي لاب ةيية المع ييم وج امييي وجدامةيية وه ي ثقيية المع ييم ل ي

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

أوالً :املنــــاخ املــــدرســــي

School Climate

ه إدراك المع م لميلة العميل المحةطية صيه والتي فع يس العالقيا التفاب ةية المتبادلية بيين المع يم

وكييل ميين إدارة المدرسيية والمع مييين والعييام ين صالمدرسيية والتالمي ي ونولةيياء األم ي ر والت جةييه الفن ي

ومييدر

ف الب اإلم امةا والت ميي اة الماديية مين معاميل ووسيايل فع ةمةية وميبهيا وايبص المدرسية ب يى في ليب
لييبص النمي الممني ل مع مييين .وُقييا

صالدرجيية التي يحصييل ب يمييا المع ييم لي ماةييا

ت
بناء ب ى متايج التح يل العام
والم من خمىة نصعاد ً

المنيياخ المدرسي

الستكشال يتبعه الت كيد .

ثانيًا :أمناط إدارة الفصل الدراسي Classroom Management styles

ببلميا ) Djigic & Stojiljkovic (2012, 66صأممييا فصيبلا المع ييم داخيل الفصييل

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 .وُقيا

صالدرجية التي يحصيل ب يميا المع يم لي ماةيا

نمما إدارة الفصل الدراس والم ت من ثالثة نمما (التدخ ى /التفاب  /ميب التدخ ى).
ثالثًا :التفــــاؤل األكــــادميــــي Academic Optimism

يتمقل لى ف قعا

المع م اإلي ابةة لحدو األ ةاء ال يدة لي اليتع م و تكي ت مين ثالثية

نصعادع لعاليته ال افةة وايمامه صقدرفه ب ى التأثيب ل فع يم التالميي وفحفييةهم ل ن ياح ومىيابدفمم
لتحقيييق مىييت ا

نكاديمةيية مبففعيية ميين خييالل بنيياء الققيية والتعيياوت بينييه و ييين التالمي ي ونولةيياء

نم رهم والتأكيد ب ى نهمةة التع م والتأثيب لي الىي ك األكياديم ل تالميي  .وُقيا
يحصل ب يما المع م ل ماةا

صالدرجية التي

التفاؤل األكاديم والم ت من ثالثة نصعاد.
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اقتصي ييب البحي ييث ب ي ييى بيني يية مي يين مع م ي ي المبا ي يية البتدايةي يية صالمي ييدار الح مةي يية وال ا ي يية
صمحالدة الشبقةة وفم اجباء البحث ل بداية الفصل الدراس القام ل عاا ال امع 2021/2020ا.

أوالً :املنـــــاخ املـــــدرســـــي
إت مفم ا المناخ المدرس يغطى م م بة متن بة من من ج اميي الحةياة المدرسيةة مقيل
التص ار ال افةة لهلباد بن المدرسة ومشياببهم ف اهميا والعالقيا

الش صيةة داخيل المدرسية

والحاليية المادييية لممنييى المدرسيية وا ييم الفصي ل الد ارسييةة والق ابييد واإلجيباءا
ومداا التقيةم المتبول مما ي عل المع مين والعام ين والطال

التي فييندم العمييل

يشعبوت ببوح إي ابةة ل المدرسية

(Chirkina & khavenson, 2018, 135).
و عبف المناخ المدرس صأمه بيلة التع م الت فنشأ من خالل التفابيل بيين العالقيا البشيب ة
والم ارد المادية وال

النفى صالمدرسة ).(Anis-ul-Haque & Anwar, 2014, 52

كما يعبله قطي ( )316 2016صأمه محص ة ال

العاا الم ج د داخل المدرسة متة ة

التفابل اإلمىام بين إدارة المدرسة والعام ين واللتيةاا صالق ابيد والممارسيا

واإلجيباءا

البسيمةة

من جمة و ين التفابل اإلمىام والميلة المدرسةة المادية من جمة نخبر.
ونوضح ) Chirkina & Hkavenson (2018, 141نت هناك ثمامةية ب اميل مىيل لة
بيين م ي اب المنيياخ المدرسييى وهييىع العالقييا
ل مع م والعالقا

مييو مييديب المدرسيية ومىييت ر البضييا ال ي ظةفى

مو الةمالء ومىت ر ال ادة والتعاوت بين المع مين وفبادل األلكار ميو ميديب

المدرسة والمع مين والنم /الاةادر ال ر يمارسه المديب وم قن الميديب المحتيبا ف يا الطيال
ومدر بةلة المديب وامفباد صاف اي القبار.
كما فتمقل ل ايد المناخ المدرس اإلي اب ل البضا بن العمل والحفاظ ب ى السيتقبار
ال ظةفى والعالقا

ال يدة بيين المدرسية ونولةياء األمي ر والشيع ر صالكفياءة ال افةية ل مشياركة لي

اف يياي الق ي اب ار المدرسييةة والنم ي الش صييى ل مع ييم والت مي ي والتييأثيب الي ييابى ل مع ييم ل ي فع ييم
الت مي (Orzea, 2016, 147).
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لالمن يياخ المدرسي ي ال ييدابم ي ع ييل المع م ييين والط ييال واإلدارة يتع يياوم ا م يين نج ييل فحقي ييق ه ييدف

مش ييتبك و ييادة لعالة يية المدرس يية و ع يية النمي ي الممني ي والعالق ييا الش ص ييةة ب ييين المع م ييين و ع يية

استبافة ةا المع مين لتحىين متايج الطال )(Alhendal, Alshatti & Alnwaiem, 2017, 22
ول ييق منيياخ مدرس ي محفيية ل مع مييين والتالمي ي ب ييى اييد س ي اء ي ييي نت يشييمل بمييل

المع مين الي مى ب ى نمشطة مقل التعاوت مو الةمالء صما ل يل فبادل ال م اب ميو المع ميين
والمشاركة ل اف اي الق اب ار

والت طة /ليتع م التالميي ودبيم المدرسية ل تنمةية الممنةية ل مع ميين

 (Oder & Eisenschmidt, 2018, 5).فةشيعب المع مي ت األقيل خميبة صيأت المنياخ المدرسي

نقل مالءمة من المع مين األكقب خمبة لميم ييبوت نمفىيمم نقيل خميبة وكفياءة مين مييبهم كميا نمميم

ل يت ق ت الدبم الكاف ل بم مم .وه ا قد ي ثب ب ى صع /ب امل المناخ المدرس وب ى متايج

التالمي ل المدرسة ).(Orzea, 2016, 152

ونوضيح كيل مين ) Oder & Eisenschmidt (2018, 13نميه لي االية وجي د منياخ

مدرس ييى ق ييايم ب ييى التع يياوت وبالق ييا

ق يية مي يو ال ييةمالء يى ييت دا المع مي ي ت ممارس ييا

فع ةمة يية

فكام ة يية و الت ييال مى ييابدة التالميي ي ب ييى اس ييت داا المعبل يية والمم ييا ار الم تى ييبة م يين المق ييب ار
الم ت فة وف ار الحةاة ال اقعةة وه ا ي در إلى استقاللةة التع م.
ويتضحححم سححح

ححح

نت المن يياخ المدرسي ي يي ي ثب صشي ي ل كمي ييب ب ييى جمة ييو بنا ييب المدرس يية

لالمناخ المدرس اإلي اب يي لب الميلية المشي عة ب يى العميل والتميية والبيداع و عية الشيع ر صالمتمياء
واإلخ ييالص لي ي العم ييل والنش ييا والحم ييا

والتع يياوت والمش يياركة والعم ييل ال م يياب

المعن يية واب يية التعميييب بيين الي نب وفطي ب الي ا

و ة ييد م يين ال ييبوح

وهي ا يعي د صاإلي ييا ب ييى لعالةيية وامتاجةيية المدرسيية

و ثب ب ى العام ين صالمدرسة ومىت ر التالمي وفقدممم األكاديم و التال فحقيق ال دة التع ةمةة.
مكـــــونـــــات المنـــــاخ المـــــدرســـــي

ن ييار نب ي الفاييل ( )235 2003إلييى نت المنيياخ المدرس ي يتك ي ت ميين ثمامةيية نصعييادع
الات يباا والققيية والمميية العالةيية والمشيياركة والنم ي األكيياديم والممن ي والجتميياب
والتماس

وفحديث المدرسة والهتماا.

والمتميياء

ول يص كيل مين ) Anis-ul-Haque & Anwar (2014, 55نصعياد المنياخ المدرسيى

لي ي ع العالق ييا

ب ييين المع م ييين والتفاب ييل م ييو ال ييةمالء والط ييال

ونولة يياء األمي ي ر وال ييدبم المق ييدا

ل مع مييين ل ي ن ي اله الم ت فيية (دبييم مييديب المدرسيية -دبييم التييدر ي والنم ي الممنييى -اسييتقاللةة
المع م) والعابا

الت ي اجمما المع م ت نثناء التدر س وبدا ف الب الم ارد وبيء العمل.
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كم ي ييا ا ي ييدد قط ي ييي ( )371-370 2016ثالث ي يية نصع ي يياد ل من ي يياخ المدرسي ي ي وه ي ييمع اإلدارة
المدرس ييةة وفتمق ييل لي ي ا ييبص المدرس يية ب ييى إلي يةاا المع ييم ص ييأداء واجباف ييه وففعي ييل المش يياركة م ييو
الم تم ييو المح ييى ومش يياركتة لي ي اف يياي القي يبار وفب ييادل ال ميي اب وففي ي  /الىي ي طا
اإلمىييامةة و تمقييل ل ي
والط ييال
واألثا

والعالق ييا

ييي ع روح األلفيية والمحبيية بييين جمةييو العييام ين صالمدرسيية و ييين المع مييين
والت ميي ي اة و تمق ييل لي ي

والم امة ييا

ي ي ل الممن ييى وم ييدر في ي الب ال س ييايل التع ةمة يية

وبدد الفص ل الدراسةة وكقالة الطال .
ونوضيح ) Orzea (2016, 147نت المنياخ المدرسي يتكي ت مين نصعياد وهيمع العالقية بيين

المع م والت مي والعالقة بين المع م و مالء العمل والعالقة بين المع م واإلدارة والهتماا الممن .
و نن ) Wang & Degol (2016, 317م ما

المناخ المدرسى إلى نر عية نصعيادع

المنياخ األكياديمى  Academic climateو شيمل ال ي دة الشيام ة ل ي األكياديمى صميا لي يلي
المني ي يياهج وطي ي ييبق التي ي ييدر س ونممي ي ييا الي ي ييتع م وفي ي ييدر ي المع مي ي ييين والتط ي ي ي ب الممني ي ييى والم تمي ي ييو
 Communityو ش ييمل جي ي دة العالق ييا

الش ص ييةة داخ ييل المدرس يية والقق يية الاتي يباا والت ا ييل

والشيع ر صالمتمياء والىيالمة  Safetyو تمقيل لي درجيية األميات ال ىيد والعياطف التي ف لبهييا
المدرسة والممارسا

التأديمةة الفعالة والشيع ر صياألمن واألميات وفحميل الم ياطب وام فيا

العنيين والعييدوات و ييادة النديياا والماييبا

مىيبة

والميليية التندةمةيية Institutional environment

وفتامن هة ل المدرسة وا م الفص ل والم ارد المتااة و ةامة المدرسة.
وف

ي ييل ال حةي ييافى ( )89 2017إلي ييى نت المني يياخ المدرسي ييى لمع مي ييى المبا ي يية القام ي يية

يتك ت من ستة نصعاد همع اإلدارة المدرسةة والعالقا

اإلمىامةة وام امةا

المدرسة وف ميةافميا

وال ايح ونمدمة العمل والتحفية ل عمل والعمل ال مابى.
ومية ) Chirkina & Hkavenson (2018, 141بين نر عة نصعاد ل مناخ المدرس وهمع
 -1الخص ئص الس دية للسدر ةع وفشمل خصايص الممنى وا م المدرسة وف مية الفص ل
الدراسةة وبدد الفص ل وكقالتما.

 -2العوا حححل اليةديحححةع وفش ييملل المع م ييين (خمي ي اب العم ييل -البض ييا الي ي ظةف  -فقي ييةم كف يياءة
األل يباد) والطييال
الطييال

(اف اهييافمم مح ي المدرسيية والفص ي ل -مشيياركتمم ل ي الييتع م -م قيين

ميين الييتع م) واإلدارة (مىييت ر المت ي اب ل معيياييب األكاديمةيية -طمةعيية التقييار ب

بن المع مين -مداا التقيةم المتبو).
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 -3العالقا

بين المع مين والطال

ونولةاء األم ر والمىل لين.

 -4العوا حححل الفي حححةع وفش ييمل ف قع ييا
األكاديم ل طال

وف قعا

الطال

الم ييديب والمع م ييين ونولة يياء األمي ي ر ب يين التحص يييل
بن ام ا افمم وطبق التقيةم.

كميا يكيب ) Oder & Eisenschmidt (2018, 8ثالثية نصعياد ل منياخ المدرسي ال ييد
وهمل الاةادة الشيام ة Inclusive leadershipع ن المشياركة الفعالية لي بم ةية اف ياي القي اب ار
صالمدرسيية و ييتم البت يباف صعمييل المع مييين الفعييال وادارة المدرسيية ب ييى اسييتعداد مىييتمب لمىييابدة
التالمي ي ب ييى اييل مشيياك مم المحتم يية والمنيياخ التعيياوم Cooperative climateع و تمييية
الق ة بيين اليةمالء والعالقيا

صالعالقا

التعاومةية بيينمم والمنياخ الم ميم Inspiring climateع

وفتمية المدار الم ممة بدبم التع ةم اإلبداب وفحفية المع مين واماسمم ل عمل.
وهيدف صحيث ) Dimitrova, Ferrer-wreder & Ahlen (2018, 650إليى د ارسية
فصي ي ار المع مي ي ت ب يين من يياخ مدرس ييتمم فةم ييا يتع ييق صالتحص يييل األك يياديم وطم ا ييا الط ييال
المع مين ونولةاء األم ر التع ةمةة وفط عافمم ل منياخ المدرسي اإلي ياب

وفط عا

المناخ المدرس يتك ت من نر عة م ما

وهىع األهداف والاةم والت قعا

وف

يل إليى نت

والنداا المة

.

بينما ادد الط حى ( )266 2018ثمامةة نصعاد ل مناخ المدرسى وهمع الاتيباا والققية
والممة العالةة والمشاركة والنم األكاديمى والممنى والجتمابى والمتماء والتماسي

وفحيديث

المدرسة والهتماا.
ويتضححم سح
طمةع يية ومي ي ع العالق ييا

ح

نت المنيياخ المدرسي مفمي ا متعييدد األصعيياد لالمنيياخ المدرسييى يع ييس

المتبادل يية صالمدرس يية وال ييبوح الى ييايدة صالمدرس يية و ييتم الند ييب إل ييى المن يياخ

المدرس ييى م يين وجم يية مد ييب المع م ييين صأم ييه م م ب يية ال ص ييايص التي ي فمي يية المدرس يية والق اب ييد
والممارسييا

الت ي فييندم سيييب العمييل صالمدرسيية والعالقييا

اإلمىييامةة والجتماةةيية بييين العييام ين

صالمدرسيية ميين إدارة المدرسيية والمع مييين والتالمي ي والعييام ين صالمدرسيية ومييدر ف ي الب اإلم امةييا
والت مي اة المادية صالمدرسة.
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ثانيًا :أنمـــــاط إدارة الفصـــــل الـــــدراســـــي
تعريف أنماط إدارة الفصل الدراسي
فشيب نمما إدارة الفصل الدراس إلى جمةو جم د المع م المم ولة لإل باف ب ى نمشطة
الفصييل الد ارس ي صمييا ل ي يل ي الييتع م والتفابييل الجتميياب وس ي ك الطالييي وفميليية بيليية فع ةمةيية
مقالةة (Martin & Baldwin, 1993b).
ون ار كل من ) Djigic & Stojiljkovic (2012, p.70إليى نت نمميا إدارة الفصيل
الدراس واادة من نهم ب امل التدر س الفعيال لي الميليا

التع ةمةية الم ت فية لمين المميم معبلية

يلي وفقييديب مميي /إدارة الفصييل الد ارسي المناسييي لتحقيييق نهييداف الييتع م وب ييى المع ييم بي ل ال مييد
لتحىين لعاليته مو األخ ل البتبار م هال

المع مين وكفاءفمم.

لأممييا إدارة الفصي ل الد ارسييةة فُعنييى طييبق التييدر س التي يييتم افبابمييا واإلجيباءا
يىييت دمما المع ييم ل حفيياظ ب ييى النديياا .وكةفةيية فحفييية الطييال ومشيياركتمم والم ي اد الت ي ي ييي
التي

است دامما وكةفةة التعامل مو الى كةا

الى مةة وميب الاليقة ).(Ergin, 2019, 251

هاميا لي التع يةم الفعيال لالقيدرة ب يى إدارة
كما ف در نمميا إدارة الفصي ل الد ارسيةة ًا
دور ً
الفص ييل صطب ق يية جي ييدة وامش يياء بيل يية فع ةمة يية مقالة يية ل ييةس صالممم يية الى ييم ة وخا يية نت ال ييدو ار
التدر مةيية المقدميية ل مع ييم فبكيية ب ييى إبييداد المع ييم والمنيياهج وطييبق التييدر س الحديقيية وف طيية/
الدرو

ص دة بالةة ولم فمتم ه الدو ار التدر مةة صأمما إدارة الفص ل الفعالة الت يىت دمما

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

ل ي بم ةيية الييتع م ميين خييالل فندييةم الميليية المادييية ووضييو الق ابييد واإلج يباءا

لتىي ييميل الي ييتع م بي ييين الطي ييال
والجتماةةيية ل طييال

والحفي يياظ ب ي ييى امتبي ييا الطي ييال

وفط ي ي ب الممي ييا ار األكاديمةي يية

والحفيياظ ب ييى بم ةيية الييتع م ل ي ظييل بيليية إي ابةيية خالةيية ميين المش ي ال

الى كةة (Hoon, Nasaruddin & Singh, 2017, 68).

كميا ببلميا كيل مين ) Aloe, Amo & Shanahan (2014, 105صأمميا ميدر يع ر

المع ييم صالكف ياءة ل ي فندييةم الفص ي ل الد ارسييةة والحفيياظ ب ييى النديياا ومشيياركة جمةييو الطييال
والحفياظ ب ييى الاتيباا والندياا وفشي ةو المشيياركة واليتع م التعيياوم

والمييدف منميا الحفيياظ ب ييى

بيلة فع ةمةة فىمح صالتفابل اإلي اب والتبكية ب ى التع م وفعة ة فحصيل الطال .
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ويكيب ) Abay & Raju (2018, p.6نت المع يم لي الفصيل الد ارسيى هي الي ر يعية
العالقييا

الش صييةة بينييه و ييين الطييال

و ييين الطييال

و عاييممل و التييال يشي و الطييال

ب ييى

المابا والتندةم ال اف والمفتاح والمبومة والتفاهم واف اي القبار.
لييالمع مين الفعييالين هييم قييادة نق يياء ل ي إدارة الى ي ك والتع ييةم ونكقييب م اببيياة اهتمامييا
وااجييا

التالمي ي وه ي لء المع م ي ت لييديمم مديياا مباقبيية ومتاصعيية جيييد ل ق ابييد واإلج يباءا

لييبدع

الى ك ميب الماليم نو ال ارج بن المممة ).(Aloe, Amo & Shanahan, 2014, 105
ولتحقيق إدارة الفص ل الدراسةة ص دة بالةة ي ي ب يى المع ميينل فقيديم الببايية واليدبم
ل ط ييال

والتند ييةم لا ييمات و ي ي ل ال ييتع م إل ييى الط ييال

وفشي ي ةو الط ييال

ب ييى المش يياركة لي ي

األمش ييطة والمم يياا األكاديمة يية صاس ييت داا نمم ييا إدارة الم م ب يية وفشي ي ةو الط ييال

ب ييى فطي ي ب

مم ييارافمم الجتماةة يية والتند ييةم الي ي اف  .والت ييدخل لي ي ال ق ييإ المناس ييي لمى ييابدة الط ييال
يعام ت من مش ال
ونسححت م س ح

الي ي ين

س كةة (Ergin, 2019, 250).
ح

نت نممييا إدارة الفصييل الد ارسي جي نة ل يت ي نة ميين العم ةيية التع ةمةيية

وليين ي ي ت التع ييةم لعييال مييا لييم يييتم إدارة الفصييل الد ارس ي صطب قيية جيييدة ميين قمييل المع ييم .لي ي در
صةة التالمي وفةو دهم صالمع ما

والققالة وفشي ةعمم ب يى

ثب ل بناء
هاما وم ًا
المع م ًا
دور ً
المشيياركة ل ي األمشييطة والييتع م النشيي /ويل ي ميين خييالل األممييا الت ي يتبعمييا ل ي إدارة الفصييل
والت فعمل ب ى خ ق بيلة فع ةمةة م يلية صاليدفء والاتي اء والتنديةم والمشياركة والبيداع وفحميل
الم اطب وفحدر الصع ا .
أنمـــاط إدارة الفصـــول الـــدراسيــــة:
نوضح ) (Martin & Baldwin, 1993a, 5نت نمما إدارة الفصل الدراس فنط

ب يى

ثالث يية نصع ييادع الشي ي ص  Personوهي ي م ييا يعتق ييد المع مي ي ت محي ي التالميي ي كأ ي ي اص وم ييا ي ييتم لع ييه
لتحىي ييين ق ي ييدرافمم كي ييألباد وم ابب ي يياة س ي ييمافمم الش صي ييةة والهتم ي يياا الش ص ي ي ول ي ييبص الن ي يياح وروح
الم م بة ومناخ الصن وال د والم ام ة والاتباا والتيدر س  Instructionوهي ميا يفع يه المع مي ت
لتم ييين التالميي ميين الييتع م واقاميية بالقييا طيبيية والحفيياظ ب ييى ال قييإ واىيين إدارفييه وفندييةم الفصييل
وردود األلعي ي ييال ب ي ي ييى الممي ي يياا وطب قي ي يية اختةارهي ي ييا وف ضي ي ييةح المي ي ييدف مي ي يين ال اجبي ي ييا

والماي ي ييبا

 Disciplineوه ما يفع ه المع م ت من س كةا ووضو الق ابد والففاق ب يما والق ا والعقا .
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كميا ايدد ) Djigic & Stojiljkovic (2012, p.66نت نمميا إدارة الفصيل الد ارسي
بناء متعدد ال امي يتك ت من ثالثة ج اميع الش صةة  Personalityوهى معتقيدا
ب يين طمةع يية

خا يية ق ييدرافمم ودالعي ييتمم واف اه ييا

ص ييةة الط ييال

الشامل وك ل فحديد فصبلا
 Teachingن فصبلا

المع م ييين ل من يياخ النفىي ي

المع مين بمدف دبم النم الش ص والفبد ل طال

والتدر س

المع مين بمدف المحالدة ب ى نمشطة التع م ل الفصل الدراس مقل
اليتع م والمي ارد وطيبق التيدر س والفنةيا

إدارة الم ات وال قإ ومحت يا
 Disciplineن اإلجباءا
الصن ب ى نسا

المع ميين

المىيت دمة والمايبا

الت يت ها المع م ل ضو المعاييب المناسبة لى كةا

الطال

ل

مبادئ المابا اإلي اب .

وقىيم ) Roache & Lewis (2011, p.133نمميا إدارة الفصيل الد ارسي إليى ثالثية
نممييا ع مميي /م جييه مح ي المع ييم و نطي ر ب ييى م م بيية ميين الت قعييا
م م بة من الم الأ

والعق ا

و نطي ر ب يى نت الطيال

المناسبة لتعة ة ه الت قعا

لىي ك الطالييي واسييت داا

ومم /م جه محي دبيم الطيال

يم ينمم لقي /فطي ب سي كمم وهيم وايدهم المىيل ل ت بين هي ا الىي ك

م يين خ ييالل التند ييةم الي ي اف ل ييديمم ول ييةس ب يين طب ييق الطاب يية العمة يياء ومم يي /م ج ييه محي ي دب ييم
الم م با
الطال

و نط ر ب ى مشاركة الطال

ل بم ةة

ينو القيبار ميو المع يم الي ر يقي ا بت جةيه

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

الد ارسيى إليى ثالثية نمميا ع الينم /التيدخ ى  Interventionist styleيىيت دمه المع يم ميو بدايية
الفصييل الد ارسي فةفييب

م م بيية ميين الق ابييد وال ي ايح ي تييةا بمييا الط بيية و ىييت دا المع ييم سي طته

ل حفاظ ب ى ه الق ابد لمنو ادو مشاكل داخل الفصل الدراسى ولتعة ة الى كةا
ميب ليقية والينم /التفياب

المبم ة

اجتماةةا ومنو ادو س كةا
والمقم لة
ً
و عتمب المع م المش ال الت فحد داخل الفصل الد ارسيى متة ية طمةعةية ونميب مت قيو لحاي ر

Interactionist style

الط بة ليتم ا ما صطب قة فعاومةة ومن خالل المشاركة ل األمشطة والنم /ميب التدخ ى Non-
 Interventionist styleولى ه ا النم /المع م لديه س طة نقل ومة د من الدبم لتق ة العالقية
بينه و ين الطالي لقد يشارك المع م ل ال المش ال
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كميا ن يار كيل مين ) Djigic & Stojiljkovic (2012, 66إليى الينم /التيدخ ى صأميه

ابتقيياد المع ييم صييأت فنمةيية الطييال

فتييأثب صالميليية ال ارجةيية صش ي ل كميييب لييالمع م يت ي لى الىييةطبة

الكام ة ل الم اقن التدر ىةة ل الفصل الدراسى والنم /ميب التدخ ى ه معتقدا
الطال

لديمم ااتةاجافمم ال ا ة و ي التعميب بنما وام ا ها لالمع م يمت

المع م صأت

الحد األدميى مين

الى ييةطبة داخ ييل الفص ييل الد ارس ييى وال يينم /التف يياب ى ي م ييو ب ييين النمط ييين الى يياصقين لي ييتم الت ييأثيب
المتبادل بين الطالي والمع م ل الم اقن التدر ىةة ل الفصل الدراسى صطب قة فعاومةة.

واففيق معميم ) Wang (2018, p.670لي نت نمميا إدارة الفصيل الد ارسي فتكي ت مين

ثالثة نمما همل النم /التدخ ىع و عتقد المع م نمه ي ي ب ةه اف ياي القيبار اتيى ل ف جيد مشي ة

لي الفصييل الد ارسي وب ييى المع ييم وضيو الق ابييد والنديياا لي بداييية العيياا الد ارسي وب ييى الطييال

افبابم ييا لق يي/ل ل ييالمع م لدي ييه الىيي طة المط ق يية التي ي فى ييابد ب ييى إدارة الفص ييل الد ارسي ي وفحم ييل

مىييل لةة الطييال  .واليينم /التفيياب ع و ب ييد المع ييم فنمةيية
ولكيين فحييإ ا يباف وفع ةمييا

المع م والطال

صييةة الطييال

المع ييم وسييةطبفهل لم ي ا اليينم /يىييابد ب ييى فحىييين العالقيية بييين

والنم /ميب التيدخ ىع و عتميب المع يم الىي كةا

ل ممارستمم وسيتم ال المش ال

وميينحمم اق ًقييا كافةيية

الىييلة ل طيال

متة ية طمةعةية

نثناء األمشطة الصفةةل ليالمع م ب يى يقيين مين مبيادرة الطيال

وفحمل مىل لةة فع ممم وضب /س كمم.
ويتضم سح

ح

نت نمميا إدارة الفصيل الد ارسي مفمي ا متعيدد األصعياد يتكي ت مين ثالثية

نمما يىت دمما المع يم إلدارة الفصيل الد ارسي والتعاميل ميو التالميي وهيمع الينم /التيدخ ى و ميار

فةيه المع مي ت سييةطبة نكميب واب يية نقييل ميين الت ميي واليينم /ميييب التييدخ ى وفةيه يمييار المع ييم الحييد
األدمى من الىةطبة و عطى ل ت مي نكمب قدر من الحب ة والتح م ل س كه ولى منتصن الطب ق

بين النمطين ي جد الينم /التفياب

وفةيه يبكية المع يم ب يى ميا يفع يه الت ميي لتعيديل الميلية ال ارجةية

واي يياد ا ي ل مشييتبكة ميين الط يبلين .ولكييى يتحقييق الييتع م لبييد نت يىييبقه النديياا والماييبا ال ي ر

يعتمييد ب ييى

ص ييةة المع ييم .لأمم ييا إدارة الفص ييل الد ارسي ي (التييدخ ى /التف يياب ى /مي ييب الت ييدخ ى)

يمنةاع  -1الش صييةة ن مييا يعتقييد المع ييم مح ي
فتاييمن ضي ً
واف اهافمم مح العمل والتع م فةحاول المع م مباباة ااتةاجا التالمي والفبوق الفبدية بينمم ودبيم
مم هم الش ص والفكيب

صييةة فالمي ي وقييدرافمم ودالعيييتمم

 -2التيدر س ن الممياا واألمشيطة التي يىيت دمما المع يم داخيل الفصيل

ومشي يياركة التالميي ي ي والمحالد ي يية ب ي ييى الندي يياا وال ق ي ييإ وفشي ي ي يل الم م ب ي ييا

اإلجباءا

 -3الما ي ييبا ن

المناسبة الت يت ها المع م ل ضو ق ابد لاب /س كةا التالمي داخل الفصل.
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ثالثًا :التفـــــاؤل األكـــــاديمـــــي للمعلـــــم
إت التفاؤل ميبفب /صاألميل والمىيل لةة والتصيبف صشي ل إي ياب
كامن مبفب /صالتحصيل األكاديم ل طال
ل األداء األكاديم ل طال
والط ييال

والتفياؤل األكياديم بنياء

وه إيمات المع م اإلي اب صقدرفه ب يى إايدا

لبًقيا

من خالل التبكية ب ى التع م ومين خيالل الققية لي نولةياء األمي ر

ل مش يياركة لي ي العم ة يية التع ةمة يية واإليم ييات صقد ارف ييه ال ا يية ل تغ ييي ب ييى الص ييع ا

(Akhavan & Tracz, 2016, 40).
وقيد ن يار ) Hejazi, Lavasani & Mazarei (2011, 646إليى نت مفمي ا التفياؤل
األكاديم ه ابتقاد لبدر ليدر المع يم يتكي ت مين ثالثية بنا يب هي ع إاىيا
وثقته ل الطال

المع يم صفعاليتيه.

ونولةاء األم ر والتأكيد األكاديم من خالل خ ق بيلة فع ةمةة مشطة واي ابةة

ف در إلى التقدا األكاديمى وم اح الطال .
وبييبف ) Moghtadaie & Hoveida (2015, 185التفيياؤل األكيياديم صأم ييه
البتقي يياد الش ص ي ي ل مع ي ييم وقدرفي ييه ب ي ييى فحقيي ييق الن ي يياح األكي يياديم ل ط بي يية مي يين خي ييالل خ ي ييق
بيلة فع ةمةة مشطة واي ابةة.
كمييا نت التفيياؤل األكيياديم ل مع ييم ه ي طب قيية ل تفكيييب اإلي يياب ل صمعنييى نمييه لييةس لقيي/
الطب قيية الت ي يتصييبف بمييا المع ييم نثنيياء م اجمتييه

ييع ا

نياييا بنييدما يييبر الت مي ي نت
ولكيين ً

مع مييه م ي من صقد ارفييه فةشييعب الت مي ي صفعاليتييه ال افةيية الت ي فة ييد ال م ي د األكاديمةيية والمقيياببة بنييد
الت مي ي ي و التي ييال رلي ييو مىي ييت ر التحصي يييل األكي يياديم ل تالمي ي ي

Lavasani,

(Moghari,

Bagherian & Afshari, 2011, 2329).
ونوضييح ) Woolfolk Hoy, Hoy & Kurz (2008, 831نت المع ييم المتفايييل
نكاديمةا يتصن صالتىامح والمفتاح والمبومة والاميب واإلمىيامةة والققية و عميل جاه ًيدا لمشياركة
ً
الطييال معييه لي العم ةيية التع ةمةيية ميين ف طيية /وفقيييةم و حيياول إبطيياء مة ييد ميين ال قييإ وال مييد
لمىابدة الطال

وفحىين مىت اهم الدراس ل ويل مين خيالل المشياركة والتعياوت والت ا يل بيدلً

من است داا الاغ

والعق ا .

و مدف التفاؤل األكاديم إلى اكتشاف وو ين الميليا التع ةمةية المبمي

ليميال والقايمية

ب ى فكال الفبص واإليقار والققة بين الط بة (Moghtadaie & Hoveida, 2015, 185).
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ويكيب كيل مين ) Bakhshaee & Hejazi (2017, 647و )Wang (2018, 669
إلى نت التفاؤل األكاديم ه المعتقدا

اإلي ابةة ل مع م ل قدرفه ب ى فحقيق التقدا األكياديم

ل ط بة ومىابدفمم ب ى التع م صش ل نلال .وفم ينمم من التغ ي ب ى التحديا

الت في اجممم

مو مة د من ال مد والمقاببة وف قو مشاركة نولةاء األم ر الط بة.
كمييا ن ييار ) Abay & Raju (2018, 5إلييى نت التفيياؤل األكيياديم هي المعتقييدا
لييبوق لي األداء األكيياديم ل طييال

اإلي ابةيية ل مع ييم إلاييدا

ب ى التغ ي ب ى الصع ا

ميين خييالل اإليمييات صقييدرة الطييال

الت ف اجممم صالصم د والمقاببة والتأكيد األكياديم والتبكيية ب يى

التع م والققة ل نولةاء األم ر والطال

ل تعاوت ل العم ةة التع ةمةة.

ويكييب محمييد ( )424 2019نت التف يياؤل األكيياديم ل مع ييم بنة يية متفاب يية ثالثةيية األصع يياد
فتمقييل ل ي معتقييدا المع ييم ا ي ل لعاليتييه وقدرفييه ب يى التغ ييي ب ييى الصييع ا التدر ىييةة وثقتييه
صأداء فالمي ودور ولى األمب اإلي اب ل التع م وفبكية ب ى رلو المىت ر األكاديم ل تالمي .
ويتضحم سح
وبيين فالمي ي

ح

نت التفياؤل األكياديم ل مع ييم هي معتقيدا

ل ي يا كامييإ معتقييدا

المع ييم بين مفىيه وقد ارفييه

المع ييم لعاليية وق يية س ي ف ي ي ت إي يياب ل ي ففكيييب و ىييعى

ل تيأثيب لي سي ك فالميي و ييدبممم لتحقييق مىييت ا

بالةية ميين التفي ق األكياديم

وهي مفمي ا

متعييدد األصعيياد يتكي ت ميين ثالثيية ج اميييع لعالةيية المع ييم (جامييي معبلي ) والققيية لي نولةيياء األمي ر
والتالمي (جامي وجدام ) والتأكيد األكاديم (جامي س ك ).
مكـــونـــات التفـــاؤل األكـــاديمـــي للمعلـــم
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
 -1فعـــاليـــة المعلـــم Teacher efficacy
فييم فعب ييا لعالةيية المع ييم صابتقيياد صييأت لديييه القييدرة ب ييى التييأثيب لي فع ييم الطييال
النتييايج و ي ل مة ييد ميين ال مييد لم اجميية الصييع ا

(Woolfolk Hoy, Hoy & Kurz,

) .2008, 822كما فتامن الفعالةة ايمات المع م بنفىه و أمه قادر ب يى
فع م الطال

وف قييو

ينو ليبق إي ياب لي

(Gurol & Kerimmgil, 2010, 930).

179

د .يسرا شعبان إبراهيم بلبل

وف ييم فحدي ييد الفعالة يية ال افةي يية ل مع ييم م يين خ ييالل قدرف ييه ب ييى الت ط يية /والتند ييةم وفنفي ي ي
اإلجباءا

الال مة لتحقيق األهداف التع ةمةة المط ة وفبفب /لعالةة المع يم صالعدييد مين النتيايج

التع ةمةيية مقييل اسييتمبار المع ييم والحمييا
المتع قيية صيالطال
ل طال

واللتيةاا والمقيياببة والى ي كةا

التع ةمةيية وكي ل النتييايج

مقييل ادراكمييم إلم ييا افمم و ييادة دالعيييتمم واماسييمم ل ييتع م ورلييو الكفيياءة ال افةيية

)(Anwar, 2014, 10
و نبييو ييع ر المع مييين صفعيياليتمم ميين خييالل معتقييدافمم فةمييا يتع ييق صقييدرفمم ب ييى لعييل

األ ةاء وف قعما وفندةمما ).(Anwar, 2016, 4
وفتمقل لعالةة المع م ل الح م ب ى قدرافه ل حص ل ب ى متيايج فع يم الطيال
ليما وهل قدرافه كافةة ل

الطال

ل تع م والمشاركة وقدرفه ب ى وضو ف قعا

مة د من ال مد ووضو ا ل جيدة بند م اجمة المش ال

المبمي
بالةية و ي ل

).(Wang, 2018, 670

و م ن الح م ب ى لعالةة المع م من خالل قدرفه ب ى فحقيق النتيايج المبجي ة مين اليتع م
ودمييج الطييال

ومشيياركتمم لييى األمشييطة التع ةمةيية اتييى الطييال

ال ي ين لييةس لييديمم دالييو ولييديمم

يع ا نكاديمةية ومييب متحمىيين ل يتع م (Woolfolk Hoy, Hoy & Kurz, 2008,
822), (Hejazi, Lavasani & Mazarei, 2011, 646).
نت لعالةة المع م ال افةة مبفبطة صقدرفه ب يى التيأثيب لي فع يم التالميي
ويتضم س
و التال فحىن مىت افمم األكاديمةة لابتقاد المع م صأممم يم نه التأثيب لى فع م فالمي ل ي ع ه
ياو ف قعا

بالةية لمىيت افمم وندايميم األكياديم

وفحفيةهم ب ى المقاببة وم اجمة الصيع ا

فةىيعى لمي ل جميد نكميب والت طية /لتحاةقميا

األكاديمةية والتغ يي ب يميا لتشييب لعالةية المع يم إليى

ال امي المعبل من التفاؤل األكاديم .
 -2ثقة المعلم في الطالب وأولياء األمور Teacher trust in parents and students
الققيية ه ي العنص ييب األساس ي لتعة يية العالق ييا اإلي ابةيية بييين المع ييم والتالمي ي فة ش يين
التالمي بن قدرافمم وااتةاجافمم و بحقي ت بين اليتع م بنيدما ي ي ت ليديمم بالقيا جيديبة صالققية ميو
مع ميمم صاإلضالة إلى دبم نولةاء نم رهم ).(Hejazi, Lavasani & Mazarei, 2011, 647
وفنبو ثقة المع مين ل الطال
واألمام يية والمفت يياح ل ييتع م و فت ييب

من خالل قدرفمم ب ى لمم واسيتةعا

المفياهةم والصيدق

بالة يية م يين الط ييال

الي ي ين يققي ي ت بم ييم

المع مي ي ت ف قع ييا

و عتمدوت ب ى نولةاء األم ر لدبممم ).( Woolfolk Hoy, Hoy & Kurz, 2008, 822

180

العدد ( )121أبريل ج(2020 )1

جملة كلية الرتبية ببنها
لققة المع م ت ل الطال

ف يق بيلية يشيعب ليميا جمةيو الطيال

صاليدبم ليتع م المميا ار

الال مة لمم وافقامما).(Anwar, 2016, 4
لالققيية ف ع ييل الطال ييي يم ي ل قص ييارر جم ييد ل ي

امتب ييا المع ييم وف مةيية ااتةاجاف ييه ويلي ي

صىمي وج د ج إمىام بين وجمى التع م ن المع م والمتع م وابطاء الطاليي المة يد مين الهتمياا
لكتشيياف م اهبييه و ييع ر صالىييعادة لم قيين المع ييم اإلي يياب ي عييل الطالييي يشييعب ص فاءفييه ال افةيية
و م ل الكقيب من ال مد ال ر ي در إلى الن اح ).(Moghari et al., 2011, 2332
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 الد ارسي صصي رة

نكقب لعالةة ).(Alhendal, Alshatti & Alnwaiem, 2017, 8
كمييا نت الققيية ل ي العالقييا

المع يم نت الطييال

فشييمل مشييابب التىييامح والصييدق والمفتيياح وال يييب و عتقييد

لييديمم السييتعداد ل ييتع م ولييديمم القيدرة ب ييى لمييم المعييارف والمع مييا

استعداد نولةاء األم ر ل تعاوت مو المدرسة والمع مين ).(Wang, 2018, 670
ويتضم س

وفالمي فعة العالقا

ح

نت الققية مين العنا يب األساسيةة لن ياح العالقيا

وكي ل

لالققية بيين المع يم

اإلي ابةة واإلمىامةة بيين الطيبلين لققية المع يم لي فالميي فىيابد ب يى

فميليية بيليية إي ابةيية فتييةح الفب يية ل تالمي ي ل ييتع م ميين نخطييايمم الىيياصقة والسييتفادة منمييا وفحىييين
ار لتحيدر قيدرافمم والشيع ر صياألمن والمفتياح
استعدادا وا بًا
ندايمم الحال فةصبح التالمي نكقب
ً
نياييا ل ي مييا يقدمييه المع ييم لمييم ميين
ب ييى الييتع م والسييتفادة ميين ال م ي اب الىيياصقة وثقيية التالمي ي ً
مع ما

وخم اب وف ار اةافةة ور  /التع م ونهميته صحاجا

فحقيق مىت ا

واهتماما

التالمي وفبكيية ب يى

مبففعة من التقدا األكاديم والتحصيل الدراس .

 -3التـــأكيـــد األكـــاديمـــي Academic emphasis
التأكيييد األكيياديم ه ي معتقييدا المع مييين ا ي ل الن يياح األكيياديم  .وفبكيييةهم ب ييى المميياا
األكاديمةيية و ييادة ال قييإ الي ر يقايةه الطييال لي المشيياركة لي األمشييطة والمميياا األكاديمةيية والتي
ابةيا صيالتع م ) .( Woolfolk Hoy, Hoy & Kurz, 2008, 822ليالمع م ت يايغط ت
فيبفب /إي ً
ب ييى الط ييال ل عم ييل ص ييد لتحقي ييق إم ييا ا بالة يية و شي ي عمم ب ييى التع يياوت والمش يياركة والاتي يباا

المتبادل لةماليمم ال ين يحص ت ب ى درجا مبففعة ).(Smith & Hoy, 2007, 562
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و مقل التأكيد األكاديم إيمات المع يم ص م يا ا

وفبكيية ب يى الممياا األكاديمةية

الطيال

نياييا إلييى المييدة الةمنةيية ل مميياا األكاديمةيية التي يشييارك ليمييا الطييال
و ً

لييبفب /مبا يبة بييتع ممم

) (Hejazi, Lavasani & Mazarei, 2011, 647كميا يمقيل نلعيال المع ميين وسي كةافمم
).(Anwar, 2016, 4

داخل المدرسة والفص ل الدراسةة لامات فع م الطال

و شيب التأكيد األكاديم إلى ال امي الىي ك ل تفياؤل األكياديم
يىييت دمما المع ييم إلي يياد الطييبق المناسييبة لييدمج الطييال

وهي اإلجيباءا

التي

ل ي المميياا األكاديمةيية (Alhendal,

)Alshatti & Alnwaiem, 2017, 7
و تع ي ييق التأكيي ييد األكي يياديم صمي ييدر قةي ييادة المدرسي يية مي يين خي ييالل الىي ييع لتحقيي ييق التميي يية
األكيياديمى وهي المييدر الي ر فت ي بيليية المدرسيية كمييدف مبكييةر وهي التحصيييل الد ارسييى ليييتم
فحديييد نهييداف بالةيية ولكيين يم يين فحاةقمييا ميين خييالل فش ي ةو الطييال

لبلييو مىييت اهم األكيياديمى

)(Gurol & Kerimgil, 2010, 930
كم ييا ف ييم الند ييب إل ييى التأكي ييد األك يياديمى صابتب ييار ق ييدرة المع ييم ب ييى الحف يياظ ب ييى فبكي يية
الطال

ب ى األمشيطة األكاديمةية إليى جاميي المشياركة لي األمشيطة الجتماةةية و تىيم التأكييد

األكيياديم ب ضييو نهييداف نكاديمةيية قاب يية ل تحقييق وفي ليب بيليية فع ييم مندميية ومشييطة ل مشيياركة لي
الممياا األكاديمةيية و يادة دالعةيية الطييال

ل عميل ص ييد والحفياظ ب ييى ال قييإ الي ر يقاييةه الطييال

ل المماا ).(Anwar, 2014, 11
ليبكة المع م ب ى المماا واألمشطة األكاديمةة والنتايج األكاديمةة ل طال

و ميتم ص يق بيلية

إي ابةة م يلة صالتحديا لمىابدفمم وفش ةعمم ب ى الن اح ل دراستمم ).(Wang, 2018, 670
ويسكححا اليححون ح
الطبق واألمميا والتع ةميا

التأكيييد األكيياديم هي الىي كةا
لايمات ففابيل الطيال

الم جميية ميين المع ييم والمتمق يية لي

ومشياركتمم لي األمشيطة والممياا األكاديمةية

الم ت فة لتحقيق مىت ر مبففو من التحصيل األكاديم .
وفتاح العالقة بين م ما
وفتفابل ه الم ما
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التــــأكيــــد األكــــادميــــي (جــانــب سلــوكــي)
الثقة يف اللال وأباءهم (جانب وجداني)

فعالية املعلم (جانب معريف)

شكل ( )1العالقة بني مكونات التفاؤل األكادميي للمعلم
وظةفةييا ب ييى
وفعمييل نصعيياد التفيياؤل األكيياديم كم م بيية ثالثةيية التفييابال لكييل صعييد يعتمييد
ً

البعييد ا خييب لققيية المع ييم ل ي الطييال واولةيياء األم ي ر فعيية

ييع ر المع ييم صفعاليتييه و ييع ر المع ييم

صفعاليته يعة الققة لعندما يقيق المع يم لي نولةياء األمي ر ف ع يه يايو معياييب نكاديمةية بالةية وارففياع
المعاييب األكاديمةة فعة ثقة المع م والتأكيد األكاديم يعة صق ة ع ر المع يم صفعاليتيه وقدرفيه ب يى
التنديةم والتنفيي واف ياي اإلجيباءا ) .( WoolfolkHoy, Hoy & Kurz, 2008, 823وبنيدما
يعتقييد المع ييم نت لديييه القييدرة ب ييى التييأثيب صش ي ل اي ييابى ل ي فحصيييل الطييال ي كييد ب ييى مىييت ا
بالةي يية مي يين اإلم ي ييا األكي يياديمى ال ي ي ر بي ييدور يعي يية

ي ييع ر المع ي ييم صفعاليتي ييه لكي ييل م مي ييا التفي يياؤل

األكاديمى فتفابل مو صعاما البع /ل ق ع ر المع م صفعاليته ).(Anwar, 2014, 11
ونوضيحإ متيايج صحيث ) (Moghari et al., 2011, 2332وجي د بالقية م جبية بيين
لعالةيية المع ييم وثقيية المع ييم ل ي الط يال
التع ةمةيية ل مييه يقييق ل ي الطييال

ونولةيياء األم ي ر .لعنييدما يشييعب المع ييم صفعاليتييه ل ي الميليية

وه ي ا يى ييمل بم ةيية الييتع م .لك مييا اد فةىيييب فع ييم الط ييال

اد

قدرفمم ب ى التع م وفة د الكفاءة ال افةة لديمم.
ويتضححم سح

ح

نت هي األصعيياد القالثيية (المعبفةيية وال جدامةيية والىي كةة) فتفابييل مييو

صعاييما الييبع /لع ييى سييميل المقييال لعالةيية المع ييم وف قعافييه ألداء الطييال

وابتقادافييه صييأت جم ي د

المع مين لي المدرسية سية ت لميا فيأثيب إي ياب ب يى التحصييل فة يد مين المىيت ا
ل طال

و التال منحمم مىت ا

بالةة من الققة التع ةمةة.

التحصيي ةة

الفرق بين التفاؤل األكايمى للمعلم والتفاؤل األكاديمى المدرسى
والتف يياؤل األك يياديمى ل مع ييم والتف يياؤل األك يياديمى المدرس ييى مفم م ييات مى ييتقالت إل نممم ييا

طيا وثةًقيا فةمقيل التفياؤل األكياديمى ل مع يم نايد خصايصيه الش صيةة بينميا التفياؤل
يبفبطات إرفبا ً
األكاديمى المدرسى ه جةء من ثقالة المدرسة وكالهما يتايمن ثالثية نصعياد الفعالةية والققية لي
الطال

ونولةاء األم ر والتأكيد األكاديمى ).(Hong, 2017, 4
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لعييبف كييل ميين )Beard, Hoy & Woolfolk Hoy (2010, 1136التفيياؤل
األكيياديم المدرسي  Academic optimism of schoolصأمييه بنيياء جميياب يشييمل لعالةيية
ال امي المعبفةة والعاطفةة والى كةة.
و تكي ت التفيياؤل األكيياديم المدرسي ميين ثالثيية نصعييادع الفعالةيية الم معيية Collective
 efficacyوهى ف قعا

ومعتقدا

المع م صأت ال مد المم ول ل المدرسة ك ل سة ت ليه فيأثيب

إي يياب ب ييى نداء الط بيية وثقيية المدرسيية ل ي الطييال

ونولةيياء نم ي رهم

Faculty trust in

 student and parentsوفشييمل مشييابب الط بيية ونولةيياء نم ي رهم وال م يبة والم ث قةيية والكفيياءة
والص ييدق .والتأكي ييد األك يياديم  Academic emphasisوهي ي التبكي يية ب ييى ال ييتع م واكتى ييا
جيدة ل المدرسة (Beard, Hoy & Woolfolk Hoy, 2010, 1136).

س كةا

فييةم ن الق ي ل صييأت التفيياؤل األكيياديم المدرس ي مفم ي ا بيياا ي ي ثب ل ي التفيياؤل األكيياديم
ل مع ييم لالفعالةيية ال ماةةيية الت ي فتمقييل ل ي جم ي د المع مييين ك ييل الت ي فع ييس نلكييار الم م بيية
وفىييابد ب ييى فبييادل ال م ي اب والققاليية والمع مييا

بييين المع مييين و التييال رلييو مىييت ر ييع ر

المع م صفعاليته الت بدورها فعة التحصيل األكاديم ل تالمي وفحىن من ام ا افمم.
العـــالقـــة بيـــن متغـــيرات البحـــث
ن ييار ) Hejazi, Lavasani & Mazarei (2011, 646إلييى نت مفمي ا التفيياؤل
األكاديم ه ابتقياد ليبدر ليدر المع يم يتكي ت مين ثالثية بنا يب إاىيا
لي الطييال

المع يم صفعاليتيه وثقتيه

ونولةيياء األمي ر والتأكيييد األكيياديم ميين خييالل قدرفييه ب ييى خ ييق بيليية فع ةمةيية مشييطة

واي ابةية في در إليى التقيدا األكياديم وم ياح الطيال  .و تفيق معيه كيل مين & Moghtadaie
) Hoveida (2015, 185صييأت التفيياؤل األكيياديم ه ي ابتقيياد

ص ي ل مع ييم وقدرفييه ب ييى

فحقيق الن اح األكاديم ل ط بة من خالل خ ق بيلة فع ةمةة مشطة واي ابةة.
كما نت المناخ المدرس الدابم ي عل المع مين والطال واإلدارة يتعاوم ا من نجل فحقيق هدف
مشييتبك و ييادة لعالةيية المدرسيية و عيية النم ي الممن ي والش صييى بييين المع مييين و عيية اسييتبافة ةا
المع مين لتحىين متايج الطال )(Alhendal, Alshatti & Alnwaiem, 2017, 22
ونمما إدارة الفصيل الد ارسي بم ةية معقيدة فتايمن خصيايص المع يم الش صيةة وقد ارفيه
وكفايافه وممارافه ).(Djigic & Stojiljkovic, 2012, 66
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هامييا ل تييدر س
لقييدرة المع ييم ب ييى إدارة الفصييل الد ارس ي بققيية وفندييةم جيييد فُعييد بنصي ًا
يب ً
الفعييال ميين خييالل دبييم المع ييم وربايتييه وف قعافييه العالةيية لييهداء المىييتقم ل طييال لييالمع مين
الي ين لييديمم ييع ر نكمييب صفعيياليتمم ال افةيية ي ي ت لييديمم دالييو ق ي ر إلدارة الفصييل الد ارسييى صفعالةيية
).(Shoulders & Krei, 2015, 52
ون ار كل من ) Djigic & Stojiljkovic (2012, p.70إليى نت نمميا إدارة الفصيل
الدراس واادة من نهم ب امل التدر س الفعيال لي الميليا

التع ةمةية الم ت فية لمين المميم معبلية

يلي وفقييديب مميي /إدارة الفصييل الد ارسي المناسييي لتحقيييق نهييداف الييتع م وب ييى المع ييم بي ل ال مييد
لتحىين لعاليته مو األخ ل البتبار كفاءا
و ححا لححلن العححةب السح

يم يين التي اب

المع مين.
نميه ف جييد بالقيية ارفباطةيية بييين المنيياخ المدرسييى

والتفاؤل األكاديمى ل مع مل لعندما ي ت المناخ المدرسى جيد ومتىيق ميو اهتماميا المع ميين و اببيى
متط ب ييافمم يمي ي ل المع ييم مة ييد م يين ال م ييد لبل ييو المى ييت ر الع م ييى ل تالميي ي و ييدبممم لتحقي ييق نه ييدالمم
و التييال يييةداد التفيياؤل األكيياديمى ل مع ييم كمييا نت المنيياخ المدرسييى يي ثب ب ييى بنا ييب المدرسيية ك ييل
صمييا ليمييا المع ييم فةعيية المنيياخ ال يييد العالقييا اإلمىييامةة الطيبيية و اببييى ااجييا المع مييين و ة ييد ميين
التعاوت والمشاركة وفبادل ال م اب والستفادة من قد ار المع مين وطاقافمم وهي ا يينع س ب يى بالقية
المع م بتالمي وففاب ه معمم ودبم المع م األكاديم لتالمي وثقته صمىت افمم.
كم ييا يم يين التي ي اب

وجي ي د بالق يية ارفباطة يية ب ييين نمم ييا إدارة الفص ييل الد ارس ييى والتف يياؤل

األكاديم ل مع يم ليالمع م الي ر يفايل الينم /التفياب ى لي إدارة الفصيل الد ارسيى قيد ي ي ت نكقيب
نكاديمةييا لم ي ي ي من صقييد ار فالمي ي و اببييى ااتةاجييافمم و ىييعى لتحاةقمييا و حييبص ب ييى
ففيياؤلً
ً
ييادة دالعيييتمم مح ي الييتع م ولعيياليتمم ومشيياركتمم والتعميييب بيين نرايمييم و نمييى روح الفب ييق لييديمم
و ق ييل الشييع ر صييال ف والق ييق والرفبيياك بنييد فالمي ي  .صمعنييى نت العالقيية بييين ه ي المتغي ي اب
بالقة منطاةة من النااةة الندب ة لكل منما يبفب /صا خب وه ا ما يحياول البحيث الحيال صحقيه.
البحوث الس ية السةتبطة سوضوع البحث :ت يسم إلى حوريا هس :
هدف حث ) Reeves, (2010إليى التعيبف ب يى طمةعية العالقية بيين التفياؤل األكياديم
ل مع م والمناخ التندةم

صاإلضالة إلى بالقة كل منمما صفعالةة المدرسة وفك مإ العينة مين بيدد
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مين المع ميين لييى ( )67مدرسية ابتدايةيية .وفيم فطمييق ماةاسي التفياؤل األكيياديم والمنياخ التندةمي
ب ى المع مين كما فم قةا

لعالةة المدرسة من خالل الختبا ار التحصيي ةة ل طيال

مع ييامال الرفب ييا وفح ي ييل المح ييدار ف

و اسيت داا

ي ي إ النت ييايج إل ييى وجي ي د بالق يية ارفباطة يية م جب يية دال يية

يايةا بنييد مىييت ر ( )0.01بييين التفيياؤل األكيياديم والمنيياخ التندةمي
ااصي ً
األكاديم منمئ نق ر لتحصيل الطال كما نت المناخ التندةم منمئ ق ر صفعالةة المدرسة.

وكي ل وجييد نت التفيياؤل

وت حححح ون حححححث )(2013
المدرس ي

 Kilinc,العالق يية ب ييين التف يياؤل األك يياديم ل مع ييم والمن يياخ

وك ي ل إم امةيية التنم ي صالتفيياؤل األكيياديم ميين المنيياخ المدرس ي

وفك مييإ العينيية ميين

( )302مع ي ييم ومع مي يية صالمبا ي يية البتدايةي يية وفي ييم فطميي ييق ماةاس ي ي التفي يياؤل األكي يياديم والمني يياخ
المدرس ب ى بينة البحث و است داا معيامال

الرفبيا وفح ييل المحيدار نسيفب النتيايج بين

إاصايةا بيين التفياؤل األكياديم والمنياخ المدرسي
وج د بالقة م جبة دالة
ً
صالتفاؤل األكاديم ل مع م من المناخ المدرس .

وكي ل يم ين التنمي

كس اهتم حث ) Vaux, (2015صفحص العالقة بين التفاؤل األكياديم ل مع يم والمنياخ
التندةمي ي

وفحدي ييد إم امة يية التنمي ي صالتحص يييل الد ارسي ي ل ط ييال

ولعالة يية المدرس يية م يين التف يياؤل

وفك مإ العينة من مع مين وطال

صالمبا ة البتدايةة وفم فطميق

األكاديم والمناخ التندةم
ماة ييا

التف يياؤل األك يياديم وم ييب المن يياخ التندةمي ي ودلي ييل لعالة يية المدرس يية واس ييتمارة ال ض ييو

الجتمي يياب والقتصي يياد ل طي ييال
و است داا معامال

وفي ييم الحص ي ي ل ب ي ييى درجي ييا

ااصايةا
الرفبا وفح يل المحدار نظمب النتايج وج د بالقة م جبة دالة
ً

بنييد مىييت ر ( )0.01بييين التفيياؤل األكيياديم والمنيياخ التندةمي
الدراس ل طال

التحصي يييل الد ارس ي ي ل طي ييال
وكي ل يم يين التنمي صالتحصيييل

ولعالةة المدرسة من التفاؤل األكاديم والمناخ التندةم .

وت حح ون حححث ) Anwar, (2016العالقيية بييين التفيياؤل األكيياديم والمنيياخ المدرس ي
والبض ييا الي ي ظةف

وفك م ييإ العين يية م يين ( )243مع ييم ومع م يية صالمبا يية البتداية يية وف ييم فطمي ييق

مقايةس البحث المتمق ة ل ماةيا
ال ي ظةف

التفياؤل األكياديم وماةيا

المنياخ المدرسي وماةيا

ونوضييحإ النتييايج نت التفيياؤل األكيياديم ل مع ييم يت سيي /العالقيية بييين المنيياخ المدرس ي

المييدرك ل مع ييم والبضييا ال ي ظةف

كمييا ف جييد بالقيية م جبيية بييين (العمييب وال م يبة ومىييت ر التع ييةم

والبافي الشمب ل مع م) وكل من التفاؤل األكاديم والمناخ المدرس والبضا ال ظةف .
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وهحدف ححث حل حا )Alhendal, Alshatti & Alnwaiem, (2017إليى معبلية
العالقة بين التفياؤل األكياديم والمنياخ المدرسي
المدرسي

وام امةية التنمي صالتفياؤل األكياديم مين المنياخ

وفك مييإ العينيية ميين ( )3مييدار صالمبا يية البتدايةيية ب اقييو ( )236مع ييم ومع ميية وفييم

فطميق ماةاس التفاؤل األكاديم والمناخ المدرس و است داا معامل الرفبيا وفح ييل المحيدار
إاصايةا بنيد مىيت ر ( )0.01بيين التفياؤل
المتعدد ف إ النتايج إلى وج د بالقة م جبة دالة
ً
األكاديم والمناخ المدرس و م ن التنم صالتفاؤل األكاديم من المناخ المدرس .
وأجحة

حل حا ) Bakhshaee & Hejazi, (2017صحقًيا لتحدييد العالقية بيين التفياؤل

األكاديم والمناخ المدرس ل مع مين وفأثيبهميا ب يى الميدماج األكياديم ل طيال

وفك ميإ العينية

من ( )48مع م ومع مة و( )1200طالبة .وفم فطميق ماةاس التفاؤل األكاديم والمنياخ المدرسي
ب ييى المع مييين وماةييا

المييدماج األكيياديم ب ييى الطالبييا  .و اسييت داا فح يييل المحييدار One

يايةا بنيد مىيت ر ( )0.01بيين صعيدر
 way ANOVAنسفب النتايج بن وج د بالقة دالية إاص ً
التفاؤل األكاديم (لعالةة المع م والتأكيد األكاديم ) والمدماج األكاديم كما ف جيد بالقية م جبية

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

هحدف ححث ) Moghtadaie & Hoveida, (2015إليى التعيبف ب يى العالقية بيين
التفاؤل األكاديم ل مع م ونمما إدارة الفصي ل الد ارسيةة ليديمم وفك ميإ العينية مين ( )384مع يم
ومع مة صالمبا ة البتدايةة وفم فطمييق ماةاسي التفياؤل األكياديم ونمميا إدارة الفصيل الد ارسي

ب ييى بينيية البحييث و اسييت داا معامييل ارفبييا بيبس ي ت نظمييب النتييايج وج ي د بالقيية ارفباطةيية

يايةا بنيد مىيت ر ( )0.01بيين التفياؤل األكياديم ونمميا إدارة الفصيل الد ارسي
م جبية دالية إاص ً
لدر مع م المبا ة البتدايةة.

واهتم حث ) Shoulders & Krei, (2015صمعبلة الفبوق بين لعالةة المع م (كأاد

نصعاد التفياؤل األكياديم ) وكيل مين اميدماج الطيال

والممارسيا

التع ةمةية وادارة الفصيل الد ارسي

ل ي ض ي ء (الن ي ع ومىييت ر التع ييةم وال م يبة) وفك مييإ العينيية ميين ( )256مع ييم ومع ميية صالمبا يية
القام ة مينمم ( )165مع مية و( )91مع يم و عيد فطمييق ندوا
 Anovaنسفب النتايج بن وج د لبوق لي سين ا
وادارة الفصل الدراس لصالح مبففع ال مبة.

البحيث و اسيت داا فح ييل التبياين

التيدر س (ال ميبة) لي الممارسيا

التع ةمةية
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كسح ت ح ون ححث ) Abay & Raju, (2018د ارسية العالقية بيين التفياؤل األكيياديم
ونمما إدارة الفصل الدراس لدر مع م المبا ة القام ة ل المدار الح مةة .وفك مإ العينية
من ( )540منمم ( )216مع مة و( )324مع م وفم فطمييق اسيتمةات فقب يب يافي لاةيا
األكياديم ونمميا إدارة الفصيل الد ارسي  .و اسيت داا معاميل ارفبيا بيبسي ت ف

التفياؤل

ي إ النتيايج إليى

يايةا بنييد مىييت ر ( )0.01بييين نصعيياد التفيياؤل األكيياديم
وجي د بالقيية ارفباطةيية م جبيية داليية إاصي ً
ونمما إدارة الفصل الدراس ون ار النتايج إلى ام فا مىت ر التفاؤل األكاديمى ل مع مين.
وأجححة ) Wang (2018صحقًييا بمييدف د ارسيية مىييت ر التفيياؤل األكيياديم ونممييا إدارة

الفصل الدراس لدر المع مين وك ل دراسة العالقة بين التفاؤل األكياديم ونمميا إدارة الفصيل
الدراس

وفك ميإ العينية مين ( )138مع يم وفيم فطمييق ماةاسي التفياؤل األكياديم ونمميا إدارة

الفصل الدراس ب ى بينة البحث ونظمب النتايج نت المع مين لديمم مىت ر مبففو من التفاؤل
األكيياديم ل وكييات فبفيييي األصعيياد لعالةيية المع ييم ي ةييه التأكيييد األكيياديم ثييم ثقيية المع ييم ولاييل
المع مي ي ت اس ييت داا مم يي /إدارة الفص ييل الد ارسي ي التف يياب

بنى ييبة %58.70ي ة ييه ال يينم /الت ييدخ ى

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

البح ي

الىيياصقة مالا ي نت منمييا مييا فنيياول علقححة الس ح م السدر ححى

والتي ؤن األك ديسي للسعلم كبحث ) Kilinc (2013و حث كل من & Alhendal, Alshatti
يايةا بنييد
) Alnwaiem (2017وف ي إ متييايج ه ي البح ي وج ي د بالقيية م جبيية داليية إاصي ً
مىت ر ( )0.01بين المناخ المدرس والتفاؤل األكاديمى وك ل يم ن التنم صالتفاؤل األكاديم
ل مع ييم ميين المنيياخ المدرس ي  .و ححكلا اهححتم حفححى ححل ححا ) . Reeves (2010و

Vaux

) (2015بدراسة العالقة بين المناخ التندةمى والتفاؤل األكاديمى ونوضحإ النتايج وج د بالقية
ااصايةا بند مىت ر ( )0.01بين المناخ التندةم والتفاؤل األكاديمى.
م جبة دالة
ً
كسح أ عححب البحححوث تطةقححع لللعححة عححا العلقححة ح ا أنسح إ إدارا اليصححل الد ار ححى
والتي ؤن األك ديسى كما ل صحث ) ،Moghtadaie & Hoveida, (2015و حث & Abay
) ،Raju, (2018و حييث ) Wang (2018وف

ي إ متييايج ه ي البح ي

إلييى وج ي د بالقيية

إاصايةا بين التفاؤل األكاديم ل مع م ونمما إدارة الفصل الدراسى.
ارفباطةة م جبة دالة
ً
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وعا ت ث ة
لقد ف

وات الخ حةا ب يى نمميا إدارة الفصيل الد ارسيى والتفياؤل األكياديم ل مع يم.

إ متايج صحث كل من ) Anwar (2016و حث ) Shoulders & Krei (2015إلى

وجي ي د ل ييبوق يا

فبع ييا
دلل يية إاص ييايةة ل ييى التف يياؤل األك يياديمى ونمم ييا إدارة الفص ييل الد ارس ييى ً

لمىت ر ال مبة لصالح المع مين مبففع ال مبة.

امطالًق ييا م يين مشي ي ة البح ييث ونهدال ييه وب ييب

ةامة لبو

اإلط ييار الند ييب والبحي ي

الى يياصقة يم يين

البحث الحال ب ى النح التال ع

يايةا لني ع المدرسيية (ا ي م  /خيياص) ومىييت ر ال ميبة (ميين ف//
 -1ل ي جييد فييأثيب دال ااصي ً
مت س //مبففو) والتفابل القناي بينمما ب ى المناخ المدرسى لمع م المبا ة البتدايةة.

ااصايةا لن ع المدرسة (ا م  /خياص) ومىيت ر ال ميبة (مين ف//
 -2ل ي جد فأثيب دال
ً
مت س يي //مبفف ييو) والتفاب ييل القن يياي بينمم ييا ب ييى نمم ييا إدارة الفص ييل الد ارس ييى لمع مي ي
المبا ة البتدايةة.
يايةا لن ي ع المدرسيية (ا ي م  /خيياص) ومىييت ر ال م يبة (ميين ف//
 -3ل ي جييد فييأثيب دال ااصي ً
مت س //مبففو) والتفابل القناي بينمما ب ى التفاؤل األكاديم لمع م المبا ة البتدايةة.

يايةا بنييد مىييت ر ( )0٫05بييين المنيياخ المدرسييى والتفيياؤل
 -4ي جييد ارفبييا م جييي دال إاصي ً
األكاديم لدر مع م المبا ة البتدايةة صالمدار الح مةة.
يايةا بنييد مىييت ر ( )0٫05بييين المنيياخ المدرس ي والتفيياؤل
 -5ي جييد ارفبييا م جييي دال إاصي ً
األكاديمى لدر مع م المبا ة البتدايةة صالمدار ال ا ة.
اصايةا بند مىت ر ( )0٫05بين نمما إدارة الفصيل الد ارسي
 -6ي جد ارفبا م جي دال إ
ً
والتفاؤل األكاديمى لدر مع م المبا ة البتدايةة صالمدار الح مةة.
اصايةا بند مىت ر ( )0٫05بين نمما إدارة الفصيل الد ارسي
 -7ي جد ارفبا م جي دال إ
ً
والتفاؤل األكاديمى لدر مع م المبا ة البتدايةة صالمدار ال ا ة.
 -8يم ين التنمي صالتفياؤل األكياديم مين المنيياخ المدرسي ونمميا إدارة الفصيل الد ارسي لييدر
مع م المبا ة البتدايةة.
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أوالً :منهـــــج البحـــــث:

است دمإ البااقة المنمج ال

ف (الرفباط والىمم المقارت) لماليمته ألهداف البحث.

ثانيًا :عينـــة البحـــث:
عينة حساب الخصائص السيكومترية ألدوات البحث:
فك ميإ ميين ( )150مع ًمييا ومع ميية صالمبا يية البتدايةية ميين المييدار ال ا يية والح مةيية
صمحالدة الشبقةة وقد است دمإ بةاما ه العينة لى التحقق من دق وثبا ندوا البحث.
عينـــة البحـــث األســـاسيـــة:
فك م ييإ م يين ( )367مع ييم ومع م يية م يين مع مي ي المبا يية البتداية يية (ا ي ي م  /خ يياص)
صمحالدة الشبقةة ويل صمباكة (نب اماد /الةقا ق /ب مةس) كما صال دول التال ع
جدول ( )1التوصيف العددي لعينة البحث األساسية
نوع املدرسة

مستـــــــــــــوى اخلـــــــــــــربة

جمموع

منخفض أقل من ( )5سنوات

متوسط ( 5إىل  )10سنوات

مرتفع أكثر من ( )10سنوات

حكومي

38

64

122

224

خاص

63

44

36

143

جمموع

101

108

158

367

ثالثًا :أدوات البحــــــث
فمق ييإ ندوا

(إبداد البااقة) وماةا

البحييث الحييال ل ي ثالثيية مقييايةس ه ي ع ماةييا

التفيياؤل األكيياديم ل مع ييم

المناخ المدرس (إبيداد البااقية) وماةيا

نمميا إدارة الفصيل (فبجمية

وفعب ي البااقة).
 -1مقياس التفاؤل األكاديمي للمعلم (إعداد الباحثة)
يميدف إلييى قةيا
ب ييدد م يين البحي ي

التفيياؤل األكيياديم لمع مي المبا يية البتدايةيية وإلعححداد فيم الطييالع ب ييى

والد ارس ييا الى يياصقة الت ييى فناول ييإ التف يياؤل األك يياديم ل مع ييم والتف يياؤل األك يياديم

المدرس ي ل جييد البااقيية نت معدييم ه ي البح ي

فناولييإ التفيياؤل األكيياديم ل ي ض ي ء ثالثيية نصعيياد

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

Woolfolk Hoy,

) Hoy & Kurz (2008والم ت من ( )24مفيبدة فيم فقىيةممم إليى  12مفيبدة فايةس لعالةية المع يم

و 6مفييبدا فاييةس ثقيية المع ييم و 6مفييبدا فاييةس التأكيييد األك يياديم وفييم السييت اصة ب يييمم بت ييدر ج

لة يب الىداسي

و حيث ) Smith & Hoy (2007الي ر ف

ك ييامن يتكي ي ت م يين ثالث يية نصع يياد وماة ييا

يل إليى نت التفياؤل األكياديمى بنياء

التف يياؤل األك يياديمى ل مع ييم إب ييداد

) Woolfolk Hoy (2010ال ر قاا صالتحقق من المنةة العام ةة لماةيا

& Beard, Hoy
التفياؤل األكياديم الم ي ت

من ( )12مفبدة ب ى بينة م مة من ( )260من مع مى المبا ية البتدايةية ونظميب التح ييل العيام ى
الستكشييالى نت التفيياؤل األكيياديمى بامييل يتشييبو ب ييى ثالثيية نصعيياد الفعالةيية والققيية والتأكيييد األكيياديمى
وماةييا

التفيياؤل األكيياديمى المدرسييى  School academic optimismإبييداد Mc Kinnon

) (2012, 98-99و تك ت الماةيا

مين ( )20مفيبدة مينمم  12مفيبدة لاةيا

ثقة المدرسة ل الطال ونولةاء األم ر و 8مفبدا ل تأكيد األكاديم .
وفم إبداد ماةا
القالثة وقد فم
ببع /المفبدا
نت فك ت المفبدا

الفعالةية الم معية و10

التفاؤل األكاديم لمع مى المبا ة البتدايةية معتم ًيدا ب يى هي األصعياد

ةامة مفبدا

الماةا

صحيث فتناسي مو بينة البحث (المع ميين) والسيتعامة

من المقايةس الىاصقة مو فعديل ل

ةامتما لتتناسي مو بينة البحث وروبيى

واضحة ومحددة المعنى.

وصـــــف المقيـــــاس:
جمةعيا صشي ل إي ياب
ي رفه الممديةية مين ( )30مفيبدة فيم يةامتما
فك ت الماةا ل
ً
م بيية صالتىيياو ب ييى األصعيياد القالثيية وهييى (لعالةيية المع ييم -الققيية ل ي الطييال ونولةيياء األم ي ر-
التأكيد األكاديم ) ونماا كل مفبدة فدر ج خماس ولًقا لماةا

لة ب ال ماسي (م اليق صشيدة-

م الييق -محايييد -ميييب م الييق -ميييب م الييق صشييدة) وفأخ ي التقييدي اب ( )1 -2 -3 -4 -5ب ييى

التبفيييي ايييث فشيييب الدرجيية المبففعيية إلييى مى ييت ر مبففييو ميين التفيياؤل األكيياديم بينمييا فش يييب
الدرجة المن فاة إلى مىت ر من ف /من التفاؤل األكاديم ول ماةا
وفييم بييب

درجة ك ةة.

ه ي الص ي رة الممديةيية ب ييى صعيي /نسيياف ة قىييم ب ييم اليينفس التب ي

صالك ةيية وط ييي

منمم إبداء نراءهم ا ل مدر امتماء كل مفبدة ل بعد ال ر فنتميى إلةيه وميدر وضي ح المفيبدا وماليمتميا
لعينة البحث الحال

وفم فعديل

ةامة بدد ق يل من المفبدا ولًقا لما ن ار إلةه المح مين.
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ولحىي ييا

صاإلجباءا

ا فةةع

صعييي /ال صي ييايص الىييية متب ة لماةي ييا

التفييياؤل األكييياديم قام ييإ البااقييية

حساب صدق مقياس التفاؤل األكاديمي :وذلك عن طريق
أ) صـــــدق المفـــــردات:
دق مفبدا

فم اىا

ماةيا

معاميل الرفبيا

التفياؤل األكياديم بين طب يق اىيا

بين درجة المفبدة والدرجة الك ةة ل بعد ال ر فنتمى إلةه المفبدة ل االة اي ف درجية المفيبدة مين

الدرج يية الك ة يية ل بع ييد التي ي فنتم ييى إلة ييه وق ييد امحص ييب ق ييةم مع ييامال

الرفب ييا ب ييين (0٫226

يايةا ولي ل فيم
يايةا مابيدا المفيبدة رقيم ( )20كاميإ مييب دالية ااص ً
و )0٫524وجمةعما دالة إاص ً
ا لما .وكامإ ادود دللة معامل الرفبيا ال دولةية بنيد مىيت ر ( )0٫05هي ( )0٫159وبنيد

مىي ييت ر ( )0٫01ه ي ي (( )0٫208الىي يييد  )170 1973وكامي ييإ جمةي ييو معي ييامال

ااصايةا بند مىت ر (.)0٫01
لهصعاد الفبةةة دالة
ً
ب) الصدق العاملي التوكيدي لمقياس التفاؤل األكاديمي:
معامال

فييم التحقييق ميين

يدق الماةييا

الرفبا بين نصعاد ماةا

العيياا ايييث التييب

الرفبي ييا

بيين طب ييق إج يباء التح يييل العييام

الت كيييد لمصييف لة

التفيياؤل األكيياديم

فنييتدم اي ل بامييل

التفاؤل األكاديم وبن طب ق اختبار ممي يج العاميل الكيامن

نت جمةييو الع امييل المشيياهدة لماةييا

كامن وااد ونسفب النتايج ب ى ا ف ع

شكل ( )1املسار التخليلى لنموذج التحليل العاملى التوكيدى للمتغريات
املشاهدة الثالثة ملقياس التفاؤل األكادميى التى تشبعت بعامل كامن واحد
يتاييح ميين الش ي ل الىييابق نت قةميية كييا 2فىيياور ( ييفب) وهييى ميييب داليية إاصييايةاً ممييا

يشيب إلى مطاصقة النم يج ال يدة ل مةاما  .كما نت قةم صاةة م ي اب المطاصقية وقعيإ ليى الميدر
المقالى لكل م يب مميا ي كيد قمي ل هي ا النمي يج .وال يدول التيالى ي ضيح متيايج التح ييل العيام ى

الت كيدر ألصعاد ماةا
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جدول ( )2نتائج التحليل العاملى التوكيدى ألبعاد مقياس التفاؤل
األكادميى وتشبعات األبعاد بالعامل الكامن العام وقيمة "ت" واخللأ املعيارى
أبعاد مقياس التفاؤل األكادميي التشبع بالعامل الكامن الواحد اخللأ املعياري لتقدير التشبع

قيمة
(ت)

معامل الثبات مستوى الداللة

فعالية املعلم

0٫532

0٫0991

5٫364

0٫283

٫01

الثقة يف اللال وأولياء األمور

0٫538

0٫0995

5٫406

0٫289

٫01

التأكيد األكادميي

0٫826

0٫119

6٫923

0٫682

٫01

يتا ي ي ييح م ي ي يين ال ي ي ييدول الى ي ي ييابق رق ي ي ييم ( )2نت مع ي ي ييامال الص ي ي ييدق القالث ي ي يية (التش ي ي ييبعا )
دالي يية إاصي ييايةاً ممي ييا يي ييدل ب ي ييى

ي ييدق جمةي ييو األصعي يياد الم مي يية ل ماةي ييا

المشي ي يياهد القالي ي ييث (التأكيي ي ييد األكي ي يياديم ) ه ي ي ي نلاي ي ييل م ي ي ييب
األك ي يياديم ) اي ي ييث معام ي ييل
نت متي ييايج التح يي ييل العي ييام
لماة ي ييا

و الا ي ي نت المتغيي ييب

ي ي ييدق ل متغيي ي ييب الكي ي ييامن (التفي ي يياؤل

ي ييدقه نو فش ي ييبعه صالعام ي ييل الك ي ييامن يى ي يياور  0.826و م ي يين القي ي ي ل
ي ييدق المني يياء التحت ي ي نو الكي ييامن

الت كيي ييد قي ييدمإ دلي ييةالً ق ي ياً ب ي ييى

التف ي يياؤل األك ي يياديم وهي ي ي ةب ي ييارة ب ي يين بام ي ييل ك ي ييامن ب ي يياا واا ي ييد فن ي ييتدم ا ل ي ييه الع ام ي ييل

الفبةةة القالثة المشاهدة (اىن .)122 2016
حساب ثبات مقياس التفاؤل األكاديمي :وتم حساب الثبات بعدة طرق وهى:
أ) ثبـــــات المفــــردات
بيين طب ييق معامييل القبييا
معامييل نلفييا لي ي اكبومبيياخا لمفييبدا

نلفييا كبومبيياخع فييم اىييا

ثبييا

مفييبدا

الماةييا

صاسييت داا

كييل صعييد ب ييى اييد ويل ي ل ي االيية ا ي ف درجيية المفييبدة ميين

الدرجة الك ةة ل بعد الي ر فنتميى إلةيه  If-item deletedونوضيحإ النتيايج نت معاميل نلفيا لكيل
صعييد لببييى نقييل ميين نو يىيياور معامييل نلفييا العيياا ل بعييد ال ي ر فنتمييى إلةييه المفييبدة ل ي االيية وج ي د
جمةييو المفييبدا

وكامييإ قييةم معامييل نلفييا لهصعيياد القالثيية ( )0٫763-0٫443 -0٫658نر نت

جمةو المفبدا

ثابتة ويل صاستقناء المفبدة رقيم ( )3مين البعيد األول والمفيبدفين ( )20 .14مين

البعييد القييام ول ي ل لقييد فييم ا ي ف ه ي المفييبدا  .و بييادة اىييا

معامييل نلفييا ل مفييبدا

ن ييبح

معامل نلفا ل بعد األول ( )0٫659ول بعد القام (.)0٫667
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ب) ثبات األبعاد الفرعية والثبات الكلى لمقياس التفاؤل األكاديمي:
ف ي ييم اى ي ييا

ثب ي ييا

األصع ي يياد الفبةة ي يية صطب ق ي يية الت ةي ي يية النص ي ييفةة .وكام ي ييإ ق ي ييةم معام ي ييل

لهصعي ي ي يياد الفبةةي ي ي يية صطب قي ي ي يية اسي ي ي ييميبمات /ب ي ي ي يباوتا ( )0٫785-0٫741 -0٫665ب يي ي ييى

القب ي ي ييا

التبفي ي ييي وطب قي ي يية اجتم ي يياتا ( )0٫785-0٫740 -0٫654ب ي ي ييى التبفي ي ييي .كم ي ييا ف ي ييم اىيي ييا
الك ي ي ي ييى ل ماة ي ي ي ييا

القب ي ي ي ييا

صط ي ي ي ييب قتينع نلف ي ي ي ييا كبومب ي ي ي يياخ والت ةي ي ي ي يية النص ي ي ي ييفةة وكام ي ي ي ييإ الا ي ي ي ييةم

( )0٫823 -0٫821ب ى التبفيي.
االتساق الداخلي لمقياس التفاؤل األكاديمي:
فييم اىييا

ل ماةييا

الفىيياق الييداخ

ب يين طب يق اىييا

المفبدة والدرجية الك ةية ل بعيد الي ر فنتميى إلةيه المفيبدة .وامتيد
من ( )0٫650 -0٫280وكامإ جمةو معامال

معامييل الرفبييا بييين درج يية

قيةم معيامال

الرفبا بين درجيا

الرفبيا المحىي ة

كيل مفيبدة والدرجية الك ةية

يايةا بنيد مىييت ر دللية ( )0٫01ممييا ييدل ب ييى
ل بعيد الفببي الي ر فنتمييى إلةيه المفييبدة دالية ااصي ً
الفىاق الداخ

لمفبدا

ماةا

التفاؤل األكاديم .

ولييى ض ي ء مييا فييم ميين اإلج يباءا
بالةة من الصدق والقبا

الىيياصقة ل ي ت ماةييا

والفىاق الداخ

التفيياؤل األكيياديم يتمتييو بدرجيية

مما يص ح بتطمةقه ل

( )27مفبدة ب ى بينة البحث األساسةة لختبار لبو

رفه النمايةة الم مة مين

البحث الحال .

 -3مقيـــاس المنـــاخ المـــدرســـيِ (إعـــداد البـــاحثـــة)
يهدف هكا السق ح
والتفابال

إليى قةيا

المنياخ المدرسيى كميا يدركيه المع يم مين خيالل العالقيا

الت فى د بين المع م واأللباد الم ج دين صالمدرسة.

وإلعححداد قامييإ البااقيية صييالطالع ب ييى بييدد ميين البح ي
العب ةيية واألجنمةيية الت ي اهتمييإ صالمنيياخ المدرس ي ل ل جييد
فبعا لت جما
نصعاد من صحث خب ً

والد ارسييا

الىيياصقة ل ي الميليية

نمييه مفم ي ا متعييدد األصعيياد قييد ف ت يين

كل صااث والمدف من صحقه و عيد الطيالع ب يى بيدد مين

المق ييايةس التي ي فناول ييإ المن يياخ المدرسي ي وق ييد ف ييم اص ييب نصع يياد المن يياخ المدرسي ي وفك اب ارف ييه م يين
المقايةس الىاصقة كعم ةة استب اديه ألصعاد المناخ المدرس صالبحث الحال .
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فكي ت الماةييا

وصححة السق ح

لي

ي رفه األولةيية ميين ( )35مفييبدة فُعمييب بيين المنيياخ

ةامتما صش ل فقب بر وجمةعما إي ابةة ونمياا كيل مفيبدة ماةيا

المدرسى كما يدركه المع م فم

فماميا -م اليق -محاييد -مييب م اليق -مييب
متدرج من خمس مقيا ب يى ماةيا لة يب (م اليق ً
فمامييا) وفأخ ي التقييدي اب ( )1 -2 -3 -4 -5وفشيييب الدرجيية العالةيية إلييى منيياخ مدرسييى
م الييق ً
جيد وفشيب الدرجة المن فاة إلى مناخ مدرسى ميب جيد.
وفييم بييب

الماةييا

صقىييم ب ييم اليينفس التب ي

لي

ي رفه الممديةيية ب ييى بييدد ميين الىييادة نبايياء هيليية التييدر س

صالك ةيية لتح ةمييه ولييى ضي ء مقتباييافمم فييم اسييتبعاد بييدد ( )3مفييبدا

يب لتكبارهييا وألممييا فحمييل مفييس المعنييى فقب ًبييا مييو مفييبدا
مدي ًا
المفبدا اتى فك ت مبا بة ونكقب وض ًاا.
ولحس ب عب الخص ئص الس كو تةية لسق

نخييبر وفييم فعييديل

ييةامة صعيي/

الس م السدر ى تم الق م إلجةاءات اآلت ة:

صــــــدق مقيــــــاس المنــــــاخ المــــــدرســــــى
أ) التحليــل العــاملــى االستكشــافــى
فم إجباء التح يل العام

الستكشال ل تحقيق مين

يدق ماةيا

المنياخ المدرسي ومعبلية

نصعاد ب ى درجا ( )150مع ًما ومع مة و است داا طب قة الم ما األساسةة والتدو ب المتعاميد
 Varimaxلتحديد بدد الع امل صحيث يعد العامل ج هبًا ولًقا لمح كايةر إيا كامإ قةمة ال ي ر
الكييامن  Eigenvalueنكمييب ميين ال ااييد الصييحةح نو فىيياو ه وقييد اييدد معةييار التشييبو ال ي هبر
ل مفبدة صالع امل نو الم ما

ولق مح (نكمب مين نو يىياور  )0٫3ميو اي ف العاميل الي ر فشيبو

مفييبدا

خمىيية ب امييل ففىييب بنىييبة مقييدارها

ب ةييه نقييل ميين ثييال

وقييد مييتج بيين التح يييل العييام

( )%51٫614من التباين الك ى ل مفبدا

وهيى مىيبة مقم لية مين التبياين المفىيب .كميا قيدر قةمية

نياييا م ييب دال ب ييى
اختبييار اكييايةر ومييايب نولكيينا ( )0٫801وهييى ً

ييالاةة الماةييا

ومبابافييه

لش ييبو التح ي ييل الع ييام ى (اى يين  .)472 2016وال ييدول رق ييم ( )3ي ض ييح مص ييف لة الع ام ييل
وفشبعافما صعد التدو ب مو ا ف العامل ال ر فقل قةمة فشبعافه بن ثال

مفبدا .
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جدول ( )3مصفوفة العوامل ملقياس املناخ املدرسي بعد التدوير مع حذف التشبعات غري الدالة
املفردات

العوامل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

اجلذر الكامن
نسبة التباين
النسبة الرتاكمية للتباين املفسر

العامل األول

العامل الثاني العامل الثالث العامل الرابع

0.616

0.548

0.649
0.533
0.471
0.538

0.660

0.388
0.538
0.652

0.676
0.462
0.382
0.333

0.527

0.315
0.717

0.636

0.448

العامل اخلامس

0.659

0.582
0.644
0.372
0.353

0.603
0.755

0.845

0.424
0.210

0.205

0.227

0.246

3.686
12.285
12.285

3.500
11.668
23.953

2.904
9.679
33.632

2.891
9.636
43.268

يتاييح ميين ال ييدول رقييم ( )3فشييبو المفييبدا

0.243
0.514
2.504
8.347
51.614

ب ييى خمىيية ب امييل لقيي /ايييث نت العامييل

األخيب فشبعإ ب ةه المفبدفين رقم ( )32 .31ولي ا لقيد فيم اي ف العاميل الىياد

واألخييب كميا

نت المفبدة رقيم ( )29ليم فتشيبو ب يى ن باميل و تايح فشيبو بيدد ( )29مين المفيبدا
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ميين  0٫3ايييث فمقييل م ييب فشييبو مقمي ل .وقييد قيدر النىييبة التباكمةيية المفىيبة ل منيياخ المدرسي
ااصايةا ل التح يل العام .
 %51٫614وهى م ب مقم ل
ً
وقد فم فىمةة الع امل الم مة ل ماةا ل ض ء مايم ت المفيبدا
بامل ولى ض ء اإلطار الندب والبح

الىاصقة كما ي ع

المتشيبعة ب يى كيل

 -1العامل األول قيد فشيبو ب ةيه ثميات مفيبدا وهي ( )28-26-22-12-8-7-3-1وفيم فىيميته
صال امييي الجتميياب والتندةم ي

و تمقييل ل ي العالقييا المتبادليية بييين المع ييم وكييل ميين (إدارة

المدرسيية والييةمالء والت جةييه الفني ونولةيياء األمي ر والعييام ين صالمدرسيية) والقايميية ب ييى التعيياوت
والمشيياركة والييبوح ال ماةةيية والمىييامدة والققيية والات يباا وك ي ل اللت يةاا صالنديياا واإلج يباءا

المتبعة لتةىيب سيب العم ةة التع ةمةة والمشاركة ل اف اي الق اب ار ورسم سةاسة المدرسة.

 -2العاملللل اليلللا ق ييد فش ييبو ب ة ييه س ييإ مف ييبدا وه ييى ( )27-25-15-11-10-5وف ييم فى ييميته
صال دما الماديية و تمقيل لي ميدر في الب اإلم امةيا والت ميي اة مين لصي ل د ارسيةة ومعاميل
ووسايل فع ةمةة وم تبة ونماكن استبااة وال دما الصحةة ووسايل األمن والىالمة.

 -3العامللل الياللل وقييد فشييبو ب ةييه سييتة مفييبدا
صال امي الممن

وهييى ( )24-23-16-13-6-2وفييم فىييميته

و تمقل ل ف ليب لبص النم الممن والتغيييب والبتكيار ورليو المىيت ر

المعبل والممارر ل مع مين والطالع ب ى المىتحدثا

ال ديدة ل الت صص.

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

 -5العامل الخامس وقد فشيبو ب ةيه خميس مفيبدا
صالتف ييابال

وهيى ( )30-21-20-18-17وفيم فىيميته

م ييو التالميي ي و تمق ييل لي ي فشي ي ةو التالميي ي ب ييى التفاب ييل والمش يياركة لي ي

األمشييطة المدرسييةة والحييبص ب ييى فنمةيية ال امييي الش صي واألكيياديم واإلمىييام لييدر

التالمي وفنمةة قدرافمم ومباباة ااتةاجافمم.
ب) صـــــدق المفـــــردات:
ييدق مفييبدا ماةييا المنيياخ المدرسي بيين طب ييق اىييا معامييل الرفبييا
فييم اىييا
بين درجة المفبدة والدرجة الك ةة ل بعد ال ر فنتمى إلةه المفبدة ل االة اي ف درجية المفيبدة مين
يايةا وامحصيب
الدرجة الك ةة ل بعد التي فنتميى إلةيه وكاميإ جمةيو معيامال الرفبيا دالية ااص ً
بين (0٫163و.)0٫610
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ج) الصدق العاملي التوكيدي لمقياس المناخ المدرسي:
فيييم اىي ييا
معيامال

ي ييدق الماةي ييا

الرفبيا بيين نصعياد ماةيا

العاا ايث التب

بييين طب ي ييق إج ي يباء التح يي ييل العي ييام

الت كي ييد لمصي ييف لة

المنياخ المدرسي

بين طب يق اختبيار ممي يج العاميل الكيامن

نت جمةو الع امل المشاهدة لماةا

المناخ المدرس فنتدم ا ل بامل كيامن

وااد ونسفب النتايج ب ى ا ف ع

شكل ( )2املسار التخليلي لنموذج التحليل العاملي التوكيدي للمتغريات
املشاهدة اخلمسة ملقياس املناخ املدرسي اليت تشبعت بعامل كامن واحد
يتاح من الش ل الىابق نت قةمة كا 2فىياور ( )2٫49وهيى مييب دالية إاصيايةاً مميا يشييب
إليى مطاصقيية النمي يج ال يييدة ل مةاميا
التح يل العام

ممييا ييدبم قمي ل هي ا النمي يج وال يدول رقييم ( )4ي ضيح متييايج

الت كيد ألصعاد ماةا المناخ المدرس وفشبعا األصعاد صالعامل الكامن العااع
جدول ( )4نتائج التحليل العاملي التوكيدي ألبعاد مقياس املناخ
املدرسي وتشبعات األبعاد بالعامل الكامن العام وقيمة "ت" واخللأ املعياري

أبعاد مقياس املناخ املدرسي

التشبع بالعامل الكامن الواحد اخللأ املعياري لتقدير التشبع قيمة (ت) معامل الثبات مستوى الداللة

العالقات االجتماعية والتنظيمية

0٫827

0٫076

10٫932

0٫684

٫01

اخلدمات املادية

0٫767

0٫077

9٫961

0٫589

٫01

اجلانب املهنى

0٫470

0٫085

5٫557

0٫221

٫01

اجلانب الوجدانى

0٫599

0٫081

7٫360

0٫359

٫01

التفاعالت مع التالميذ

0٫557

0٫083

6٫748

0٫310

٫01

يتاح من ال دول الىابق رقم ( )4نت معامال
مىييت ر ( )0.01ممييا يييدل ب ييى
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الجتماةة يية والتندةمة يية) هي ي نلا ييل م ييب

المش يياهد األول (العالق ييا

(المنيياخ المدرسي ) ايييث معامييل
المشاهد القام (ال دما
ق ياً ب يى

ييدق ل متغي ييب الك ييامن

ييدقه نو فشييبعه صالعامييل الكييامن يىيياور  0.827ي ةييه المتغيييب

المادية) .و م ن الق ل نت متايج التح يل العام

يدق المنياء الكيامن لماةيا

الت كيد قدمإ دلةالً

المنياخ المدرسي وهي ةبيارة بين باميل كيامن بياا وااييد

فنتدم ا له الع امل الفبةةة ال مىة.
حساب ثبات مقياس المناخ المدرسي  :وتم حساب الثبات بعدة طرق وهى:
أ) ثبــــات المفــــردات
بيين طب ييق معامييل القبييا
معامييل نلفييا لي ي اكبومبيياخا لمفييبدا

نلفييا كبومبيياخع فييم اىييا

مفييبدا

ثبييا

الماةييا

صاسييت داا

كييل صعييد ب ييى اييد ويل ي ل ي االيية ا ي ف درجيية المفييبدة ميين

الدرجة الك ةة ل بعد وقد وجد نت معامل نلن لكل صعد ل االة غةا

المفبدة نقل مين نو يىياور
ونوضيحإ

معامل نلن ل بعيد الي ر فنتميى إلةيه المفيبدة لي االية وج دهيا ن نت فيدخل مفيبدا

النتييايج نت قييةم معامييل نلفييا لهصعيياد ال مىيية ()0٫585-0٫560 -0٫588-0٫788 -0٫809
نر نت جمةو المفبدا

ثابتة ويل صاستقناء المفبدة رقم ( )16من البعيد القاليث والمفيبدة رقيم ()4

من البعد الباصو والمفبدة رقم ( )30من البعد ال امس ول ل لقد فم ا ف هي المفيبدا
و بييادة اىييا

معامييل نلفييا ل مفييبدا

اليقال

ن ييبح معامييل نلفييا ل بعييد القالييث ( )0٫625ول بعييد ال ابصييو

( )0٫564ول بعد ال امس (.)0٫601
ب) ثبات األبعاد الفرعية والثبات الكلى لمقياس المناخ المدرسى:
فييم اىييا
القبي ييا

ثبييا

األصعيياد الفبةةيية ل ماةييا

صطب قيية الت ةييية النصييفةة وكامييإ قييةم معامييل

لهصعي يياد الفبةةي يية صطب قي يية اسي ييميبمات /ب ي يباوتا (-0٫587-0٫699 -0٫816 -0٫852

 )0٫671ب ي ييى التبفيي ييي وقي ييةم معامي ييل القبي ييا

ألصعي يياد صطب قي يية اجتمي يياتا (-0٫806 -0٫849

 )0٫666-0٫494-0٫680ب ى التبفيي .كما فم اىا

القبا

الك ى ل ماةيا

صطيب قتينع نلفيا

كبومباخ والت ةية النصفةة وكامإ الاةم ( )0٫899 -0٫897ب ى التبفيي.
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االتســـــاق الـــــداخلـــــي:
الفىيياق الييداخ ى ل ماةييا

فييم اىييا

ب يين طب ييق اىييا

المفبدة والدرجة الك ةية ل بعيد الي ر فنتميى إلةيه المفيبدة وامتيد

من ( )0٫761 -0٫215وكامإ جمةو معامال

معامييل الرفبييا بييين درج يية

قيةم معيامال

الرفبا بين درجيا

الرفبيا المحىي ة

كيل مفيبدة والدرجية الك ةية

يايةا بنيد مىييت ر دللية ( )0٫01ممييا ييدل ب ييى
ل بعيد الفببي الي ر فنتمييى إلةيه المفييبدة دالية ااصي ً
الفىاق الداخ لمفبدا ماةا المناخ المدرس .
ولى ض ء ما فم من اإلجباءا
والفىاق الداخ

من الصدق والقبا

الىاصقة ل ت ماةا

المناخ المدرس يتمتو بدرجية بالةية

مما يص ح بتطمةقه ل

مفبدة ب ى بينة البحث األساسةة لختبار لبو

البحث الحال .

رفه النمايةة الم مة من ()26

 -3مقياس أنماط إدارة الفصل الدراسي (ترجمة وتعريب الباحثة)
نبيد كييل مين ) Martin & Baldwin (1993aماةييا

وه ييدف الماة ييا

الماة ييا

إل ييى فحدي ييد سي ي كةا

م يين ( )24مف ييبدة ( )6مف ييبدا

التالمي كأ

وفصي يبلا

نمميا إدارة الفصييل الد ارسي

المع م ييين م ييو التالميي ي لي ي الفص ييل وفكي ي ت

فعم ييب ب يين الش ص ييةة ن م ييا يعتق ييد المع مي ي ت محي ي

اص و( )12مفبدة فعمب بين التيدر س ن ميا يفع يه المع مي ت لتم يين التالميي مين

الييتع م و( )6مفييبدا

فعمييب بيين الماييبا ن مييا يفع ييه المع م ي ت ميين س ي كةا

نم يياا ك ييل مف ييبدة وج م يين الم ييدايل (ن.

داخييل الفصييل

) وفعم ييب هي ي الم ييدايل ب يين األمم ييا القالث يية (ف ييدخ ى-

ففاب ى -ميب فدخ ى) ولتصحةحه فيم إبطياء درجية واايدة ل ميديل األقيل سيةطبة ودرجتيات ل ميديل

األكقب سةطبة من قمل المع م.

ونضياف كيل مين ) martin & Baldwin (1993bصعي /التعيديال

الىابق ون بح يتك ت الماةا

من ( )48مفبدة فم فصمةمما صش ل متصل يع س درجية المع يم

مح ي ممارسيية س ي طته ب ييى التالمي ي ونميياا كييل مفييبدة فييدر ج ر يياب

( )238مع م و غ معامل ثبا
الماةييا

نلفا كبومباخ ل ماةا

ال ي ر فييم فبجمتييه واسييت دامه ل ي البحييث الحييال  .و ع ييس ه ي ا الماةييا

اليي مى وفصيبلافه داخييل الفصييل الد ارسي ميين فصيبلا

وفعييامال

ب ييى

الىيابق وهي ا
س ي ك المع ييم

مييو التالميي وفك ييةفمم صالمميياا

وفىميل المماا والحفاظ ب ى ال قيإ والففياق ب يى الق ابيد واللتيةاا

بما وميبها ....وفةما ي ى و ن لم ا الماةا ع
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وصــــــــف المقيــــــــاس:
يتك ت الماةا من ( )20مفبدة وكل مفبدة نمامما ثال
يعمييب بيين مميي /ميين نممييا إدارة الفصييل الد ارس ي

بدايل ) (A, B, Cوكل بيديل

وب ييى المع ييم نت ي تييار بييديل وااييد لقيي /ميين

القالثيية وه ي ا المييديل يعمييب بيين اليينم /ال ي ر يىييت دمه داخييل الفصييل نثنيياء ففاب ييه مييو التالمي ي .

يمنةا ( )5مفييبدا
ومفييبدا الماةييا فتاييمن ل ي م م مييا ضي ً
ل تدر س و( )5مفبدا لالمابا داخل الفصل.
وقاا معدا الماةا

ب ى نت الماةا

صعبضه ب ى م م بة من نساف ة ب م الينفس التب ي

واففيق األسياف ة

يمية بين نمما إدارة الفصل القالثة وهى (النم /التدخ ى  Aوالنم /التفياب ى

 Bواليينم /ميييب التييدخ ى  .)Cوفييم فطميييق الماةييا
صع /ال صايص الىة متب ة وفمتو الماةا

ثبا

لش صييةة المع ييم و ( )10مفييبدا

ب ييى بييدد ( )269مع ييم ومع ميية لحىييا

ص صايص سية متب ة جييدة وفباوايإ معيامال

نلفا كبومباخ بين (  0٫627و  )0٫902وهى معامال
وق حع الب ثفحة تةجسحة السق ح

السح

ثبا

بالةة.

اعحداد )Djigic & Stojiljkovic (2012

فماما -نوالق – نوالق إلى اد ما -ميب م الق -مييب
وتحويله إلى تدريم ل كةت الخس ي (نوالق ً
ايث فم إبطاء الدرجا

( )1-2-3-4-5ب ى التبفيي ويل ع

فماما) ولتقديب الدرجا
م الق ً
ن) لىييم لة اىييا صعيي /ال صييايص الىيية متب ة ل ماةييا ل و مي ا ن ييبح الماةييا

يتكي ت

م يين ( )60مف ييبدة م ييو األخي ي لي ي البتب ييار نت يى ييت يي المع ييم /المع م يية ب ييى جمة ييو
مفبدا

الماةا ( .صمعنى نت كل مفبدة ل الماةا

األ

ى نمامميا ثيال

بيدايل وب يى

المع ييم اختةييار بييديل وااييد لقيي /ال ي ر يعمييب بيين مميي /وااييد ميين النمييا القالثييةل لقامييإ
البااقيية بتح ييل ه ي المييدايل الت ي فعمييب بيين نممييا إدارة الفصييل الد ارسييى إلييى مفييبدا

( 20مفييبدة ×  3بييدايل  60مفييبدة) و ييتم السييت اصة ب يمييا بتييدر ج لة ييب ال ماسييى،
و م ي ا ن ييبح الماةييا النميياي ال ي ر فييم فطمةقييه يتك ي ت ميين ( )60مفييبدة وكييل مميي /ميين
نمما إدارة الفصل الدراسى يتامن ( )20مفبدة صالتىاور.

) لىييم لة فصيينةا درجييا

المع مييين والمع مييا

ل ي ماةييا

نممييا إدارة الفصييل الد ارس ي

إلييى ثالثيية نممييا (فييدخ ى /ففيياب ى /ميييب فييدخ ى) وفييم يلي ميين خييالل لصييل المفييبدا

الت ي فمقييل اليينم /األول التييدخ ى .ولصييل المفييبدا
والمفيبدا

الت ي فمقييل اليينم /القييامى التفيياب ى.

التي فمقيل اليينم /القاليث مييب التييدخ ى .وسي ف ييتم التعامييل ميو المةاميا

بناء ب يى هي ا التصينةا الي ر يمقيل النميا القالثية ل ماةيا
البحث ً
ول ي جد ل ماةا درجة ك ةة.

لي

ب يى فيدر ج متصيل
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ي رفه الممديةية صعيد التبجمية والمباجعية ال غ ية ب يى بيدد ()3
وفم بب الماةا ل
من نساف ة ب م النفس التب والمناهج وطبق التدر س صالك ةة ل تحقق من دق التبجمية و عيد

يل فم بب

الماةا لتح ةمه ب ى م م بة من نساف ة قىم ب م النفس التب
جدول ( )5توزيع مفردات مقياس أمناط إدارة الفصل الدراسي على أبعاده

م أمناط إدارة الفصل الدراسي

صالك ةة.

أرقــــــام مفــــــردات كــــــل بعــــــد

58-55-52-49-46-44-40-37-36-32-29-25-24-19-16-15-11-8-4-3
التـــــدخلـــــى
1
59-57-54-50-48-45-41-39-35-31-28-26-22-21-17-13-10-7-5-1
التفـــــاعلـــــى
2
غـــــري التـــــدخلـــــى 60-56-53-51-47-43-42-38-34-33-30-27-23-20-18-14-12-9-6-2
3
جممــــوع مفــــردات مقيــــاس أمنــــاط إدارة الفصــــل الــــدراســــى

ولحس ب عب الخص ئص الس كو تةية لسق

حســـاب صـــدق مقيـــاس أنمـــاط إدارة الفصـــل

اجملمـــوع
20
20
20
60

أنس إ إدارا اليصل تم الق م آلتي:

أ) صـــــدق المفـــــردات:
دق مفبدا ماةا نمما إدارة الفصل الد ارسي بين طب يق اىيا معاميل
فم اىا
الرفبيا بييين درجيية المفييبدة والدرجيية الك ةيية ل بعييد الي فنتمي إلةييه المفييبدة لي االيية اي ف درجيية
المفييبدة ميين الدرجيية الك ةيية ل بعييد التي فنتمي إلةييه وكامييإ جمةييو معييامال الرفبييا لهصعيياد داليية
ااصايةا بند مىت ر ( )0٫05نو ( )0٫01وقد امحصب قةم معامال الرفبيا بيين (0٫184
ً
و )0٫735وقد فم ا ف المفبدا الت فقل قةممم بن  0٫159لعدا دللتما اإلاصايةة.
ب) الصدق العاملي التوكيدي لمقياس أنماط إدارة الفصل الدراسي:
فييم التحقييق ميين ييدق الماةييا بيين طب ييق إج يباء التح يييل العييام الت كيييد لمصييف لة
معييامال الرفبييا بييين نصعيياد الماةييا وبيين طب ييق اختبييار مم ي يج العامييل الكييامن العيياا ايييث
التب نت جمةو الع امل المشاهدة لماةا نمما إدارة الفصل الدراس فنتدم ا ل باميل كيامن
وااد ونسفب النتايج ب ى ا ف ع

شكل ( )3املسار التخليلي لنموذج التحليل العاملي التوكيدي للمتغريات
املشاهدة الثالثة ملقياس أمناط إدارة الفصل الدراسي اليت تشبعت بعامل كامن واحد
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يتاييح ميين الشي ل الىييابق رقييم ( )3نت قةميية كييا 2فىيياور ( ييفب) وهييى ميييب داليية إاصيايةاً

مما يشيب إلى مطاصقة النم يج ال يدة ل مةاما

كما نت قيةم صاةية م ي اب المطاصقية وقعيإ لي الميدر

المقييال لكييل م ييب ممييا ي كييد قم ي ل ه ي ا النم ي يج .وال ييدول التييال رقييم ( )6ي ضييح متييايج التح يييل
الت كيد ألصعاد ماةا نمما إدارة الفصل الدراس وفشبعا األصعاد صالعامل الكامن العااع
جدول ( )6نتائج التحليل العاملي التوكيدي ألبعاد مقياس أمناط إدارة الفصل
الدراسي وتشبعات األبعاد بالعامل الكامن العام وقيمة "ت" واخللأ املعياري

العام

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

0٫878

0٫139

6٫322

0٫771

٫01

التفــــاعلــــى

0٫782

0٫129

6٫042

0٫612

٫01

غــــري التــــدخلــــى

0٫281

0٫091

3٫078

0٫079

٫01

يتاي ييح مي يين ال ي ييدول الىي ييابق رقي ييم ( )6نت معي ييامال الصي ييدق القالثي يية (التشي ييبعا ) دالي يية
إاصييايةاً ممييا يييدل ب ييى
العام

ييدق جمةييو األصعيياد الم ميية ل ماةييا  .و م يين الق ي ل نت متييايج التح يييل

الت كيد قدمإ دلةالً ق اً ب ى

دق المناء التحتى نو الكامن لماةا

نمما إدارة الفصيل

الدراس وه ةبارة بن بامل كامن باا وااد فنتدم ا له الع امل الفبةةة القالثة المشاهدة.
حساب ثبات مقياس أنماط إدارة الفصل الدراسي :وتم حساب الثبات عن طريق:
أ) ثبـــــــات المفــــــردات:
فم اىا ثبا مفيبدا الماةيا

صاسيت داا معاميل نلفيا ل ي اكبومبياخا .لمفيبدا كيل صعيد ب يى

ا ييد ويلي ي لي ي اال يية اي ي ف درج يية المف ييبدة م يين الدرج يية الك ة يية ل بع ييد الي ي ر فنتم ييى إلة ييه

If-item

 deletedونوضحإ النتايج نت معامل نلفا لكل صعد لببى نقل من نو يىياور معاميل نلفيا العياا ل بعيد
ال ي ر فنتمييى إلةييه المفييبدة ل ي االيية وج ي د جمةييو المفييبدا

وكامييإ قييةم معامييل نلفييا لهصعيياد القالثيية

( )0٫905-0٫849 -0٫679نر نت جمةييو المفييبدا ثابتيية ويلي صاسييتقناء المفييبدا رقييم (16 8
 )58 49 32 29 19ميين اليينم /التييدخ ى وفييم اي ف المفييبدفين ( )17 13ميين اليينم /التفيياب
وك ل فم ا ف المفبدة ( )56من النم /ميب التيدخ ى و بيادة اىيا معاميل نلفيا ل مفيبدا ن يبح
معامل نلفا ل نم /التدخ ى ( )0٫756ول نم /التفاب ى ( )0٫859ول نم /ميب التدخ ى (.)0٫907
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ب) ثبات األبعاد الفرعية والثبات الكلى لمقياس أنماط إدارة الفصل الدراسي:
ثبييا

فييم اىييا

األصعيياد الفبةةيية صطب قيية الت ةييية النصييفةةع وكامييإ قييةم معامييل القبييا

لهصع يياد الفبةة يية صطب ق يية اس ييميبمات /بي يباوتا ( )0٫908-0٫866 -0٫771ب ييى التبفي ييي وق ييةم
معامييل القب ييا

لهصعيياد صطب ق يية اجتميياتا ( )0٫901-0٫863 -0٫770ب ييى التبفيييي .كم ييا ف ييم

القبا

صطب قتينع نلفا كبومباخ والت ةية النصفةة وكاميإ الايةم (-0٫875

اىا

الك ى ل ماةا

 )0٫898ب ى التبفيي.
االتســــــاق الــــــداخلــــــي:
فييم اىييا

الفىيياق الييداخ

ل ماةييا

ب يين طب ييق اىييا

المفبدة والدرجة الك ةية ل بعيد الي ر فنتميى إلةيه المفيبدة وامتيد
من ( )0٫671 -0٫294وكامإ جمةو معامال

معامييل الرفبييا بييين درج يية

قيةم معيامال

الرفبا بين درجيا

الرفبيا المحىي ة

كيل مفيبدة والدرجية الك ةية

ااصايةا بند مىيت ر دللية ( )0٫05نو ( )0٫01مميا
ل بعد الفبب ال ر فنتمى إلةه المفبدة دالة
ً
يدل ب ى الفىاق الداخ لمفبدا ماةا نمما إدارة الفصل الدراس .
ول ييى ضي ي ء م ييا ف ييم م يين اإلجي يباءا

الى يياصقة لي ي ت ماة ييا

نمم ييا إدارة الفص ييل الد ارسي ي

(التييدخ ى /التفيياب ى /ميييب التييدخ ى) يتمتييو بدرجيية بالةيية ميين الصييدق والقبييا
ممييا يص ي ح بتطمةقييه ل ي
لختبار لبو

والفىيياق الييداخ

ي رفه النمايةيية الم ميية ميين ( )50مفييبدة ب ييى بينيية البحييث األساسييةة

البحث الحال .

نتائج الفرض األول وتفسريه ومناقشته:
ي ص هكا اليةب على أنه:
ااصايةا لن ع المدرسة (ا م  /خاص) ومىت ر ال مبة (من ف//
ال ي جد فأثيب دال
ً
مت س يي //مبفف ييو) والتفاب ييل القن يياي بينمم ييا ب ييى المن يياخ المدرس ييى لمع مي ي المبا يية البتداية ييةا
ولختبييار

ييحة ه ي ا الفييب

فييم اسييت داا فح يييل التبيياين ي التصييمةم العييام

النتايج كما ه م ضحة صال دول التال رقم ()7ع
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جدول ( )7نتائج حتليل التباين عند تأثري نوع املدرسة
ومستوى اخلربة والتفاعل الثنائي بينهما على املناخ املدرسى
أبعاد املناخ املدرسى

جمموع املربعات درجات احلرية متوسط املربعات قيمة (ف) مستوى الداللة مربع ايتا

مصـــــــدر التبـــــــايـــــــن

68٫404

1

68٫404

4٫165

0٫05

0٫011

نوع املدرسة (أ)

131٫504

2

65٫752

4٫004

0٫05

0٫022

13٫541

2

6٫771

0٫412

غري دال

5928٫510

361

16٫422

ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

نوع املدرسة (أ)

31٫792

1

31٫792

1٫750

غري دال

مستوى اخلربة ( )

44٫974

2

22٫487

1٫238

غري دال

(أ× ) نوع املدرسة× مستوى اخلربة

68٫972

2

34٫486

1٫989

غري دال

تباين اخللأ

6559٫510

361

16٫422

ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

نوع املدرسة (أ)

48٫606

1

48٫606

8٫459

0٫01

مستوى اخلربة ( )

13٫463

2

6٫732

1٫172

غري دال

(أ× ) نوع املدرسة× مستوى اخلربة

59٫824

2

29٫912

5٫206

0٫01

2047٫246

361

5٫746

ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

نوع املدرسة (أ)

39٫265

1

39٫265

10٫388

0٫01

مستوى اخلربة ( )

17٫682

2

8٫841

2٫339

غري دال

(أ× ) نوع املدرسة× مستوى اخلربة

7٫996

2

3٫998

1٫058

غري دال

1364٫491

361

3٫780

ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

0٫045

1

0٫045

0٫013

غري دال

مستوى اخلربة ( )

15٫296

2

7٫648

2٫170

غري دال

(أ× ) نوع املدرسة× مستوى اخلربة

16٫207

2

8٫104

2٫299

غري دال

1272٫526

361

3٫525

ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

245٫195

1

245٫195

1٫747

غري دال

786٫062

2

393٫031

2٫801

غري دال

574٫712

2

287٫356

2٫048

غري دال

50658٫486

361

140٫328

ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

العالقات االجتماعية مستوى اخلربة ( )
والتنظيمية

(أ× ) نوع املدرسة× مستوى اخلربة
تباين اخللأ

اخلدمات املادية

اجلانب املهنى

تباين اخللأ

اجلانب الوجدانى

تباين اخللأ
نوع املدرسة (أ)
التفاعالت مع التالميذ

تباين اخللأ
نوع املدرسة (أ)
الدرجة الكلية للمناخ مستوى اخلربة ( )
املدرسى

(أ× ) نوع املدرسة× مستوى اخلربة
تباين اخللأ

0٫023
0٫028
0٫028

يتاح من ال دول الىابق رقم ( )7فحقق الفب األول جة ًيةا ايث يتاح ما ي ىع
إاصايةا لن ع المدرسة (ا م  /خاص) ومىيت ر ال ميبة (مين ف//
 ل ي جد فأثيب دال
ً
مت سيي //مبففييو) والتفابييل القنيياي بينممييا ب ييى صعييدر ال ييدما

المادييية والتفييابال

مييو

التالمي والدرجة الك ةة ل مناخ المدرسى .وفتفق ه النتة ة مو صحيث الط حيى (2018
 )254الي ي ر ف

ي ي إ مت ييايج صحق ييه إل ييى نم ييه ل ف ج ييد ل ييبوق ب ييين المع م ييين لي ي المن يياخ

المدرسى فبجو إلى سن ا

ال مبة.
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يايةا لن ي ع المدرسيية (ا ي م  /خيياص) ب ييى نصعيياد (العالقييا
 بينمييا ي جييد فييأثيب دال إاصي ً
الجتماةةة والتندةمةة .وال امي الممنى وال امي ال جيدامى) .و يالبج ع إليى المت سيطا
وجد الفبوق لصالح مع م المبا ة البتدايةة صالمدار الح مةة.
يايةا بنييد مىييت ر ( )0٫01لمىيت ر ال ميبة (ميين ف //مت سيي //مبففييو)
 ي جيد فييأثيب دال إاصي ً
ب ييى صعييد العالقييا الجتماةةيية والتندةمةيية .و عييد اج يباء اختةييار اختبييار ييةفةه وجييد الفييبوق

لصالح مع م المبا ة البتدايةة مبففعى ال مبة .وفتفق ه النتة ة مو ما ف

ل إلةه متيايج

صحقييى كييل ميين) Anwar (2016, p.2و ال حةييافى ( )89 .2017إلييى وج ي د لييبوق يا
دللة إاصايةة ل المناخ المدرسى طبًقا لمىت ر ال مبة لصالح المع مين مبففعى ال مبة.

يايةا بني ييد مىي ييت ر ( )0٫01ل تفابي ييل القني ييايى بي ييين م ي ي ع المدرسي يية
 ي جي ييد في ييأثيب دال إاصي ي ً
(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.
ويسكححا

قعححة وجححود تحح ث ة علححى أ عحح د العلقحح ت ااجتس ي ححة والت

السه ي والج ن الوجداني) لصح لم علسحي السةثلحة اا تدائ حة لسحدار

س ححة ،والج نحح

الحكو حة إليى نت وبيى

المع مين صأهمةة ف ليب المناخ ال يد صالمدرسة والمتمقل لي العالقيا الجتماةةية القايمية ب يى الي د
والاتباا المتبادل ومباباة ال امي ال جدامى ل مع ميين وفحقييق ليبص النمي الممنيى .وكي ل ايبص
إدارة المدرسة ب ى خ ق مناخ فع ةمى جيد لتغ ية البوح والعقل وفحقيق فط عا

ونهداف المع ميينل

وفعاوما فةشعب المع م ببضا بين العميل وبين
امتاجا ومشاركة
ً
لتصبح الميلة التع ةمةة نكقب اي ة و ً
مىت ر التع ةم و شعب نت جمد المم ول له قةمة وفتمقل ل ارففاع مىت ا التالمي .
يسكا تيس ة أنه ا يوجد ت ث ة دان إثص ئً ل حوع السدر حة ثكحو يا لح م) و سحتو
الخ ةا خيبا تو طا ةتيع) والتي عل الف ئي هس على الخد ت الس دية إليى اهتمياا كيل
من المدار الح مةة وال ا ة بتحىيين

ي رفما وفنمةية م اردهيا ال افةية وسيعيما ل حصي ل ب يى

ال ي ي دة وال ييى اف اه ييا الدول يية لتطي ي ب التع ييةم واهتم يياا هيل يية األبنة يية التع ةمة يية بتطي ي ب ال ييدما
المادييية المقدميية ل ي المييدار  .لن ييد الت مي ي اة والم امةييا المادييية والمعامييل واألدوا التع ةمةيية
المقدمة ل مع مين لتةىيب العم ةية التع ةمةية واايدة لي الميدار الح مةية وال ا ية كميا نت وسيايل
األمن والىالمة بند الم اطب وال دما
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ل ححوع السدر ححة و سححتو الخ ححةا والتي عححل الف ح ئي

هسح علححى التيح علت ححع التل ححك إلييى مديبة

المع م صالمدار الح مةة وال ا ة إلى نهمةة الم بج التع ةم المتمقيل لي الت ميي واهتماميه بمنياء
وثقافةييا والتييأثيب ل ي س ي كةافه فةحييبص المع ييم ب ييى الهتميياا نكقييب
مةييا ولكبًييا
ً
صييةة الت مي ي ب ً
صالت مي لالكل م ج د ل دمة ه ا الت مي فةحاول فك ن بالقة طيبة بينه و ين التالميي قايمية ب يى
الققيية والحييي والات يباا المتبييادل والتفابييل والمشيياركة والح ي ار ل ي المناقشييا الصييفةة واكتشيياف
مي لمم وفنمةة ممارافمم واكىابمم مما ار وقةم واف اها

فىابدهم ب ى الت اليق ميو ماليميم وميو

العالم ال ارج  .وال مةو يىعى ل النماية لتحقيق نهداف التع م ورلو أت المدرسة.
 )0٫01لسسحححتو الخ حححةا

ححح خيبا

كسححح يوجحححد تححح ث ة دان إثصححح ئً ع حححد سحححتو
تو طا ةتيع) على عد العلقح ت ااجتس ي حة والت س حة لصح لم علسحي السةثلحة اا تدائ حة

اكييا لف ىييفة المدرسيية وسةاسييتما
لممييا وادر ً
ةتيعححي الخ ححةا إلييى نت المع مييين مبففع ي ال م يبة نكقييب ً
وادارفمييا و تعيياوم ا مييو إدارة المدرسيية لتندييةم سيييب العمييل وبييدا قمي ل الف ضييى صالمدرسيية والتيةاا
ال مةو صالق ابد والممارسا

و ىع ا المع مين مبففعى ال مبة إلى إقامة بالقا

إمىيامةة فىي دها

ال ي ي د والمحبي يية بي ييين جمةي ييو األل ي يباد الم ج ي ي دين صالمدرسي يية وخا ي يية المع مي ييين من فا ي ي ال م ي يبة

فةىييابدوهم ب ييى اكتىييا

خميبافمم التدر ىييةة فةشييعب المع ييم صالمتميياء لمدرسييته و نييتدم و اظييي

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

 )0٫01للتي عل الف ئى ح ا نحوع السدر حة

كس يوجد ت ث ة دان إثص ئً ع د ستو
ثكححو يا ل ح م) و سححتو الخ ححةا ح خيبا تو ححطا ةتيححع) علححى عححد الج ن ح السه ححى

لصححح لم علسحححى السةثلحححة اا تدائ حححة لسحححدار

الحكو حححة

خيضحححى الخ حححةا إلييى نت المع مييين
المع ييارف والمع م ييا

دوم ييا إل ييى فطي ي ب ندايم ييم م يين خ ييالل اكتى ييا
من فا ييى ال مي يبة يى ييع ا ً
والطييالع ب ييى كييل مييا هي اييديث لي م ييال الت صييص كمييا نت إدارة المدرسيية قييد فىييابد ب ييى

رلييو الكفيياءا

المعبفةيية والممنةيية ل مع مييين لم اكبيية التغي ي اب الحديقيية ميين خييالل إفاايية الفييبص

ل مع مييين لحاي ر الييدو ار التدر مةيية والمشيياركة لي النييدوا

ل ي ي المي ييدار األخي ييبر والت ا ي ييل مي ييو الت جةي ييه الفن ي ي

لنقييل وفبييادل ال مي اب بييين المع مييين

كمي ييا نت ب ي يبامج النم ي ي الممن ي ي ل مع مي ييين

منص ص ب يما من قمل و ارة التب ةة والتع ةم ول ف ت ن صاختالف م ع المدرسة ل مةو ال يدما

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:

ااصايةا لن ع المدرسة (ا م  /خاص) ومىت ر ال مبة (من ف//
ال ي جد فأثيب دال
ً
مت س يي //مبفف ييو) والتفاب ييل القن يياي بينمم ييا ب ييى نمم ييا إدارة الفص ييل الد ارسي ي لمع مي ي المبا يية
البتدايةيةا ولختبيار

يحة هي ا الفيب

فيم اسيت داا فح ييل التبياين ي التصيمةم العيام

()3×2

وكامإ النتايج كما ه م ضحة صال دول التال رقم ()8ع
جدول ( )8نتائج حتليل التباين عند تأثري نوع املدرسة ومستوى
اخلربة والتفاعل الثنائي بينهما على أمناط إدارة الفصل الدراسي
أمناط إدارة الفصل الدراسي

النمط التدخلى

مصـــــــدر التبــــــايــــــن
نوع املدرسة (أ)

43٫630

1

43٫630

0٫941

غري دال

مستوى اخلربة ( )

154٫304

2

77٫152

1٫665

غري دال

(أ× ) نوع املدرسة× مستوى اخلربة

50٫155

2

25٫078

0٫541

غري دال

16637٫221

359

46٫343

ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

نوع املدرسة (أ)

92٫025

1

92٫025

1٫694

غري دال

مستوى اخلربة ( )

73٫886

2

36٫943

0٫680

غري دال

(أ× ) نوع املدرسة× مستوى اخلربة

172٫489

2

86٫245

1٫588

غري دال

تباين اخللأ

19502٫908

359

54٫326

ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

نوع املدرسة (أ)

88٫214

1

88٫214

0٫614

غري دال

مستوى اخلربة ( )

489٫906

2

244٫953

1٫705

غري دال

(أ× ) نوع املدرسة× مستوى اخلربة

51٫799

2

25٫900

0٫180

غري دال

51576٫681

359

143٫668

ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

تباين اخللأ

النمط التفاعلي

النمط غري التدخلى

جمموع املربعات درجات احلرية متوسط املربعات قيمة (ف) مستوى الداللة

تباين اخللأ

يتاح من متايج ال دول الىابق رقم ( )8فحقق الفب

القامى ايث يتاح ما ي ىع

يايةا لني ع المدرسيية (ا ي م  /خيياص) ومىييت ر ال ميبة (ميين ف//
 ل ي جييد فييأثيب دال إاصي ً
مت سييي //مبففيييو) والتفابي ييل القنييياي بينممي ييا ب يييى نمم ييا إدارة الفصي ييل الد ارس ي ي (في ييدخ ى/

ففيياب ى /ميييب فييدخ ى) .وفتفييق هي النتة يية مييو متييايج صحييث Martin & Baldwin
) (1993a, 17ال ر ف

ل إلى نمه ل ف جد لبوق لي ال ميبة بيين المع ميين لي اسيت داا

نممييا إدارة الفصييل .وف ت يين ه ي النتة يية مييو مييا ف

ي إ إلةييه متييايج صحييث

Anwar

) (2016ومتييايج صحييث ) Shoulders & Krei (2015, p.56إلييى وجي د لييبوق لي
نمما إدارة الفصل الدراس فبجو إلى بدد سن ا ال مبة لصالح المع مين مبففع ال مبة.
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ويسكححا

قعححة نت مميي /إدارة الفصييل ال ي ر يىييت دمه المع ييم بنييد فعام ييه مييو التالمي ي

داخييل الفصييل الد ارس ي ل يتييأثب بن ي ع المدرسيية (ا ي م  /خيياص) ول يتييأثب صعييدد سيين ا
الت يقايما المع م ل التدر س إليى دور المع يم صابتبيار قاييد فب ي

ال م يبة

والممياا الم قياة ب يى بافقيه

وااييدة ل ف ت يين صيياختالف م ي ع المدرسيية الت ي يعمييل بمييا المع ييم لييالمع م ت صيياختالف مىييت ا
خم يبفمم لييديمم

صيييتمم الت ي فىييابدهم ب ييى فندييةم بيليية الييتع م واف ي النديياا ومالاديية نداء

التالمي ومتاصعتمم واست داا نساليي فق م متن بة لت ليب بيلة فع ةمةة مناسبة فىابد ب ى التع م.
ل ي دارة الفصييل الد ارس ي ه ي نكقييب ميين م ييبد قييدرة المع ييم ب ييى جعييل التالمي ي يتص يبل ت صافبيياع
الق ابد والتع ةما

فحإ مد ة نمه فم الففاق ب يما ولكنما نصعد مين يلي لمي قيدرة المع يم ب يى

ف ي ليب الميليية التع ةمةيية الدابميية الت ي فعيية بم ةيية الييتع م صاإلضييالة إلييى فندييةم الفصييل الد ارس ي
والحفاظ ب ى النداا وفقديم البباية والدبم ل تالمي .
وقييد يبجييو يلي إلييى سييعى المييدار إلييى الحصي ل ب ييى ال ي دة وال يباف المىييتمب ميين
قمل المىل لين ومتاصعة نداء المع مين وفقيةممم صاستمبار واهتماا القايمين ب ى العم ةية التع ةمةية
بتنمةيية قييد ار المع مييين ميين خييالل فقييديم الييدو ار التدر مةيية واإللميياا ص ييل مييا هي اييديث صيياختالف
مىت ا

خمبة المع مين واختالف ف صصافمم واختالف مدارسمم ووبى المع م صابورة مباباة

ااتةاجا

التالمي وكىي اممم وثقتمم لتحقيق نهداف العم ةة التع ةمةة.

نتائج الفرض الثالث وتفسريه ومناقشته:
ي ص هكا اليةب على أنه:
ااصايةا لن ع المدرسة (ا م  /خاص) ومىت ر ال مبة (من ف//
ال ي جد فأثيب دال
ً
مت س يي //مبفف ييو) والتفاب ييل القن يياي بينمم ييا ب ييى التف يياؤل األك يياديم لمع مي ي المبا يية البتداية ييةا
ولختبييار

ييحة ه ي ا الفييب

فييم اسييت داا فح يييل التبيياين ي التصييمةم العييام

( )3×2وكامييإ

النتايج كما ه م ضحة صال دول التال رقم ()9ع
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جدول ( )9نتائج حتليل التباين عند تأثري نوع املدرسة ومستوى
اخلربة والتفاعل الثنائي بينهما على التفاؤل األكادميي
أبعاد التفاؤل األكادميي
فعالية املعلم

مصدر التباين
نوع املدرسة (أ)

74٫973

1

74٫973

6٫156

0٫01

0٫017

مستوى اخلربة ( )

73٫234

2

36٫617

3٫007

0٫01

0٫016

(أ× ) نوع املدرسة× مستوى اخلربة

29٫568

2

14٫784

1٫214

غري دال

4384٫068

360

12٫178

ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

نوع املدرسة (أ)

35٫863

1

35٫863

1٫787

غري دال

مستوى اخلربة ( )

16٫722

2

8٫361

0٫417

غري دال

(أ× ) نوع املدرسة× مستوى اخلربة

54٫602

2

27٫301

1٫361

غري دال

7224٫057

360

20٫067

ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

نوع املدرسة (أ)

29٫895

1

29٫895

1٫810

غري دال

مستوى اخلربة ( )

37٫106

2

18٫553

1٫124

غري دال

(أ× ) نوع املدرسة× مستوى اخلربة

41٫622

2

20٫811

1٫260

غري دال

تباين اخللأ

5944٫427

360

16٫512

ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

نوع املدرسة (أ)

66٫223

1

66٫223

0٫747

غري دال

98٫779

2

49٫389

0٫557

غري دال

(أ× ) نوع املدرسة× مستوى اخلربة

185٫727

2

92٫863

1٫047

غري دال

تباين اخللأ

31915٫790

360

88٫655

ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

تباين اخللأ
ثقة املعلم يف اللال
وأولياء األمور

تباين اخللأ

التأكيد األكادميي

الدرجة الكلية ملقياس مستوى اخلربة ( )
التفاؤل األكادميى

جمموع املربعات درجات احلرية متوسط املربعات قيمة (ف) مستوى الداللة مربع ايتا

ـــــــــــــــ

يتاح من ال دول الىابق رقم ( )9فحقق الفب القالث جة ًيةا و م ن ففىيب النتايج كما ي ىع
إاصايةا لن ع المدرسة (ا م  /خاص) ومىيت ر ال ميبة (مين ف//
 ل ي جد فأثيب دال
ً
مت سيي //مبففييو) والتفابييل القنيياي بينممييا ب ييى صع يدر ثقيية المع ييم ل ي الطييال ونولةيياء
األم ر والتأكيد األكياديم والدرجية الك ةية ل تفياؤل األكياديم  .وفتفيق هي النتة ية ميو ميا
ف ييل إلةييه متييايج صحي كييل ميين)Woolfolk Hoy, Hoy & Kurz (2008
و) Mgidi (2012ومحم ييد ( )2019إل ييى نم ييه ل ي ج ييد ف ييأثيب لمى ييت ر ال مي يبة ب ييى
التفاؤل األكاديم لدر المع مين.
يايةا بنييد مىييت ر ( )0٫01لن ي ع المدرسيية (ا ي م  /خيياص)
 بينمييا ي جييد فييأثيب دال إاصي ً
ب ى صعد لعالةة المع م لصالح مع م المبا ة البتدايةة صالمدار الح مةة.
إاصايةا بند مىت ر ( )0٫01لمىيت ر ال ميبة (مين ف //مت سي //مبففيو)
 و جد فأثيب دال
ً
ب ى صعد لعالةة المع م لصيالح مع مي المبا ية البتدايةية مبففعي ال ميبة .وفتفيق هي النتة ية
مو ما ف إ إلةه متايج صح ) Anwar, (2016و) Krug, (2015و& Shoulders
) Krei (2015س ييماو وبيييبو وام يياد ( )2019إلييى وجي ي د لييبوق ب ييين المع مييين لي ي
التفاؤل األكاديم ولًقا لعدد سن ا ال مبة لصالح المع مين مبففع ال مبة.
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قعححة وجححود ت ح ث ة ل ححوع السدر ححة و سححتوي ت الخ ححةا علححى عححد ع ل ححة الححكات

ويسكححا

لصييالح مع م ي المييدار الح مةيية ولصييالح المع مييين مبففع ي ال م يبة صالمبا يية البتدايةيية إلييى نت
الن يياح ل يتط ييي مع ييارف ومع م ييا لحى يييل وامم ييا يحت يياج إل ييى إيم ييات المع ييم صقد ارف ييه وكفاءاف ييه
التدر ىةة ل

ل إليى األهيداف المنشي دة ومين منط يق نت المع يم هي المىيل ل بين فنفيي المينمج

كافةا ل ظل التغي اب التكن ل جةة والمناهج
وف ظةفه لتم ن المع م من مادفه الع مةة وادها لم يعد ً
فبعيا ل ت صيص التي فم نيه مين
الحديقة .لال بد نت ي تىي المع م م م بة من الكفايا التدر ىيةة ً
التح م صالم اقن واألادا

ل يي

التع ةمةة والتغ ي ب ى الصع ا ل

ل إلى األهداف المنش دة.

كم ييا نت لعالة يية الي ي ا فت اةي ييد م ييو ييادة س يين ا ال مي يبة التدرى ييةة لم ييا ُيت يياح ل مع ييم م يين ل ييبص

الت ييار العم ة يية وم ييد نت المع م ييين ي تى ييم ا خمي ي اب بدي ييدة و ى ييتفادوا م يين خمي ي اب ال ييةمالء

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.

كس ح يسكححا قعححة أنححه ا يوجححد ت ح ث ة دان إثص ح ئً لن ي ع المدرسيية (ا ي م  /خيياص)
ومىت ر ال مبة (من ف //مت س //مبففو) والتفابل القناي بينمميا ب يى ثقية المع يم لي الطيال
ونولة يياء األمي ي ر والتأكي ييد األك يياديم والدرج يية الك ة يية ل تف يياؤل األك يياديم
مىت ا

إل ييى نت ثق يية المع ييم لي ي

التالمي و ع ر بدبم وفعاوت نولةاء األم ر لققتمم فةه يعة األداء األكاديم ل تالميي

و ة ييد م يين مى ييت افمم الد ارس ييةةل فةش ييعب التالميي ي بة ييادة ق ييدرفمم ب ييى ال ييتع م وارفف يياع كف يياءافمم
األكاديمةة لتة د دالعيتمم ل عمل ص د واجتماد و حقق ت مىت ا
و التال يمنحمم المع م مىت ا

مبففعة مين اإلم يا األكياديم

بالةة من الققة لى قدرافمم وس كةافمم اإلي ابةة و او معاييب

نكاديمةة بالةة يم نمم فحاةقما.
كمييا نت مشييابب الققيية المتبادليية بييين المع ييم وفالمي ي والصييدق والمفتيياح ب ييى ال م ي اب
والتىامح يعة الن اح األكاديم ل تالمي واستفادة التالمي مين خمي اب المع يم ونخطيايمم الىياصقة
وفحى يين مىييت ا

ندايمييم األكاديمةيية لققيية التالمي ي ل ي المع ييم ومشييابب الصييدق واألمييات مح ي

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

إلى المدرسة لتع قه صمع مه و ت الاتباا متبادل بين الطبلين والى كةا

مقم لة وجيدة.
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نتائج الفرضني الرابع واخلامس وتفسريهما ومناقشتهما:
ولختب ييار

ييحة هي ي ين الفبضي يين ف ييم اس ييت داا معام ييل الرفب ييا التت يياصع ل ي ي ابيبسي ي تا

صاست داا ببمامج ( )SPSS16وكامإ النتايج كالتال ع
ي ص اليةب ال اة ع على أنه:
يايةا بنييد مىييت ر ( )0٫05بيين المنيياخ المدرسي والتفيياؤل
اي جيد ارفبييا م جييي دال إاص ً
األكاديم لدر مع م المبا ة البتدايةة صالمدار الح مةةا.
جدول ( )10نتائج معامل ارتباط بريسون بني املناخ املدرسي والتفاؤل
األكادميي لدى معلمي املرحلة االبتدائية باملدارس احلكومية ن= ()224
فعالية املعلم

ثقة املعلم

التأكيد األكادميي

الدرجة الكلية للتفاؤل

درجات التفاؤل األكادميي

**0٫266

**0٫396

**0٫474

**0٫502

خدمات مادية

0٫087

**0٫359

**0٫338

**0٫360

مهين

**0٫456

**0٫320

**0٫532

**0٫556

**0٫258

**0٫355

**0٫415

**0٫433

تفاعل مع التالميذ

**0٫434

**0٫264

**0٫576

**0٫539

درجة كلية مناخ

**0٫312

**0٫431

**0٫548

**0٫568

اجتماعي وتنظيمي
درجات

املناخ املدرسي وجداني

ي ص اليةب الخ س على أنه:
يايةا بنييد مىييت ر ( )0٫05بيين المنيياخ المدرسي والتفيياؤل
اي جيد ارفبييا م جييي دال إاص ً
األكاديمى لدر مع م المبا ة البتدايةة صالمدار ال ا ةا.
جدول ( )11نتائج معامل ارتباط بريسون بني املناخ املدرسي والتفاؤل
األكادميى لدى معلمي املرحلة االبتدائية باملدارس اخلاصة ن= ()143
فعالية املعلم

ثقة املعلم

التأكيد األكادميي

الدرجة الكلية للتفاؤل

درجات التفاؤل األكادميي

**0٫247

**0٫396

**0٫569

**0٫515

0٫143

**0٫318

**0٫318

**0٫331

**0٫284

**0٫388

**0٫480

**0٫488

0٫117

**0٫370

**0٫331

**0٫350

تفاعل مع التالميذ

**0٫264

**0٫249

**0٫553

**0٫450

درجة كلية مناخ

**0٫255

**0٫425

**0٫547

**0٫521

اجتماعي وتنظيمي
خدمات مادية
درجات
املناخ املدرسي
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يتاي ييح مي يين متي ييايج ال ي ييدولين الىي يياصقين رقي ييم ( )10ورقي ييم ( )11فحقي ييق الفبضي ييين ال ابصي ييو
وال امس ايث يتاحع
يايةا بن ييد مى ييت ر  )0٫01ب ييين جمة ييو نصع يياد
 وجي ي د بالق يية ارفباطة يية م جب يية دال يية إاص ي ً
التف يياؤل األك يياديم (لعالة يية المع ييم وثق يية المع ييم لي ي الط ييال

ونولة يياء األمي ي ر والتأكي ييد

األك ي يياديم ) والدرج ي يية الك ة ي يية ل تف ي يياؤل و ي ييين جمة ي ييو نصع ي يياد المن ي يياخ المدرسي ي ي (ال ام ي ييي
الجتماب والتندةم
والتفابال

وجاميي ال يدما

الماديية وال اميي الممني

وال اميي ال جيدام

مو التالمي ) والدرجية الك ةية ل منياخ ويلي لي الميدار الح مةية وال ا ية.

وفتفيق هي النتة ية ميو متيايج صحي

كيل مين Reeves (2010), Kilinc (2013),

 )Vaux (2015), Alhendal, Alshatti & Alnwaiem (2017إلى وج د بالقية
اي ابةة بين التفاؤل األكاديم والمناخ المدرس .
 ل اين ل ف جد بالقة بين لعالةة المع م كأاد نصعاد التفاؤل األكاديم وال يدما الماديية
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 المدرسي لييدر
مع م المبا ة البتدايةة صالمدار ال ا ة.
ويتضحم ححا نت جححة اليةضح ا ال اة ححع والخح س وجي د بالقيية ارفباطةية م جبيية بيين نصعيياد
التفيياؤل األكيياديم ودرجتييه الك ةيية ونصعيياد المنيياخ المدرس ي ودرجتييه الك ةيية لييدر مع م ي ومع مييا
المبا ة البتدايةة صالميدار الح مةية وال ا ية .وفعيد هي النتة ية منطاةية و م ين مناقشية يلي
ص ييأت المن يياخ المدرسي ي يي ي ثب صشي ي ل كمي ييب ب ييى جمة ييو بنا ييب المدرس يية .لعن ييدما ي ي ي ت المن يياخ
المدرس جيد ومتىق مو اهتماما

المع م ومىت ر إدراك المع م وفصي ر ليهل يعميل المع يم ب يى

بي ل جمييد لبلييو المىييت ر الع مي والفكييب والققييال ل طييال

وفحقيييق نهييداف الييتع م و التييال يييةداد

التفيياؤل األكيياديم ل مع ييم .كمييا نت المنيياخ المدرس ي اإلي يياب الييديمقباط القييايم ب ييى التعيياوت
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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وقد يةجع أنه ا توجد علقة ا ع ل حة السعلحم وج نح الخحد ت الس ديحة ليدر المع ميين
صالم ييدار الح مة يية وال ا يية إل ييى نت لعالة يية المع ييم في ي ثب صشي ي ل مبا ييب ب ييى نلع ييال المع م ييين
وفصبلافمم وجم دهم المم ولية وقيدرفمم ب يى فحميل ظيبوف العميل الصيعبة فةىيعى المع مي ت إليى
الت ييأثيب لي ي سي ي ك فالميي ي هم وفع مم ييم صغ يي /الند ييب ب يين الد ييبوف المحةط يية ودب ييم التحص يييل
األكاديم ل تالمي صصبف الندب بن الم ث اب ال ارجةة لابتقياد المع ميين وايمياممم صقيدرفمم ب يى
إادا

التغيب والفارق اإلي اب ل فحصيل التالمي ي عل المع مي ت ل يمتمي ت صال يدما الماديية

الت ي فقييدمما المدرسيية و حيياول ت ف

يييل المع ميية ل تالمي ي صأس ي

س ىييل و ىيية /و فكييبوت ل ي

وسايل فع ةمةة صىةطة فىابدهم ب ى يل  .وفن و طيبق التيدر س ونسياليي الشيبح لايمات ف

ييل

المع ميية لكييل التالميي  .وهي النتة يية فتفييق مييو متييايج الفبضييين ال ابصييو وال ييامس صييأت صعييد ال ييدما
المادية جاء ل التبفيي األخيب من نصعاد المناخ المدرس صالمدار الح مةة وال ا ة.
كم ييا نت المع ييم الك يينء ل يم ييتم صق ييدرة المدرس يية ب ييى في ي ليب ال س ييايل التع ةمة يية نو ب ييدا
قدرفييه .فةىييعى لتصييمةم وسييايل وندوا

فع ةمةيية فم نييه ميين نداء بم ييه صفعالةيية وقييد يط ييي ميين

التالمي مشا فةشبكمم ل إبداد ال سيايل التع ةمةية واألدوا

و شيبف ب ييمم لتةىييب لميم المقيبر

األكاديم وفع  /ما فعام منه المدرسة من قص ر ل اإلم امةا .
وقد يةجع أنه ا توجد علقة ا ع ل ة السعلم والج ن الوجداني لدر مع م المبا ية
البتدايةة صالميدار ال ا ية إليى نت المع ميين صالميدار ال ا ية ل يتيأثب مىيت ر ندايميم ل عميل
وقييدرفمم ب ييى فحقيييق األهييداف التع ةمةيية ودالعيييتمم ل عمييل واب ييمم ب ييى فحقيييق يافمييم وفميييةهم
وفف ق فالمي هم متة ة ال مد الكميب ال ر يم له المع م ت صمشاببهم ف ا المدرسة والعام ين ليما
وال ام ييي ال ج ييدام ل ييديمم والمتمق ييل لي ي ال ي ي النفىي ي المح يية /لي ي المدرس يية والبض ييا ب يين نداء
المدرسة وس كةا

العام ين بما ورضاهم بن العمل واألجب ال ر يتقاض مه وفقيديم اليدبم لميم

نو ل و ي ع روح العمل ال ماب نا ل وامصاف إدارة المدرسة لمم وبدا التفبقة ل المعام ة.

نتائج الفرضني السادس والسابع وتفسريهما ومناقشتهما:
ولختب ييار

ييحة هي ي ين الفبضي يين ف ييم اس ييت داا معام ييل الرفب ييا التت يياصع ل ي ي ابيبسي ي تا

صاست داا ببمامج ( )SPSS16وكامإ النتايج كالتال ع
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ي ص اليةب الس د

على أنه:

يايةا بني ييد مىي ييت ر ( )0٫05بي ييين نممي ييا إدارة الفصي ييل
اي جي ييد ارفبي ييا م جي ييي دال إاصي ي ً
الدراس والتفاؤل األكاديمى لدر مع م المبا ة البتدايةة صالمدار الح مةةا.
جدول ( )12نتائج معامل ارتباط بريسون بني أمناط إدارة الفصل الدراسي
والتفاؤل األكادميى لدى معلمي املرحلة االبتدائية باملدارس احلكومية ن= ()224
درجات التفاؤل األكادميي
درجات أمناط إدارة
الفصل الدراسي

فعالية املعلم

ثقة املعلم

التأكيد األكادميي

الدرجة الكلية للتفاؤل

التدخلى

0٫069

0٫001

0٫006

0٫023

التفاعلي

**0٫393

**0٫213

**0٫480

**0٫456

غري التدخلى

*0٫133-

0٫013

*0٫152-

0٫119

يتاح من متايج ال دول الىابق رقم ( )12فحقق الفب

الىاد

جة ًيةاع

يايةا بني ييد مى ييت ر  )0٫01ب ييين جمة ييو نصعييياد التفييياؤل
 وجي ي د بالقي يية م جب يية دالي يية إاص ي ً
األكاديم ودرجته الك ةية و يين ممي /إدارة الفصيل الد ارسي التفياب  .وفتفيق هي النتة ية
ميو ميا ف

ي إ إلةيه متيايج صحي

كيل مين (Moghtadaie & Hoveida, 2015) ,

يايةا
) )(Abay & Raju, 2018) , Wang, 2018إلى وج د بالقة م جبة دالية إاص ً

بين التفاؤل األكاديم ل مع م ونمما إدارة الفصل الدراس .

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

يايةا بييين جمةييو نصعيياد التفيياؤل األكيياديم ودرجتييه الك ةيية و ييين
 ل ف جييد بالقيية داليية إاصي ً
مم /إدارة الفصل الدراس التدخ ى.
ي ص اليةب الس ع على أنه:

يايةا بني ييد مىي ييت ر ( )0٫05بي ييين نممي ييا إدارة الفصي ييل
اي جي ييد ارفبي ييا م جي ييي دال إاصي ي ً
الدراس والتفاؤل األكاديمى لدر مع م المبا ة البتدايةة صالمدار ال ا ةا.
جدول ( )13نتائج معامل ارتباط بريسون بني أمناط إدارة الفصل الدراسي
والتفاؤل األكادميي لدى معلمي املرحلة االبتدائية باملدارس اخلاصة ن= ()143
درجات التفاؤل األكادميي
درجات أمناط إدارة
الفصل الدراسي

فعالية املعلم

ثقة املعلم

التأكيد األكادميي

الدرجة الكلية للتفاؤل

التدخلى

0٫064

0٫081

*0٫171

0٫064

التفاعلي

**0٫253

*0٫205

**0٫469

**0٫391

غري التدخلى

0٫043

0٫049

-**0٫275

0٫113
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يتاح من متايج ال دول الىابق رقم ( )13فحقق الفب

الىاصو جة ًيةاع

إاصايةا بين جمةو نصعاد التفاؤل األكاديم ودرجته الك ةة و ين
 وج د بالقة م جبة دالة
ً
مم /إدارة الفصل الدراس التفاب .
يايةا بنييد مىييت ر  )0٫05بييين التأكيييد األكيياديم كأاييد
 ف جييد بالقيية م جبيية داليية إاصي ً
نصعاد التفاؤل األكاديمى و ين مم /إدارة الفصل الدراس التدخ ى.
إاصايةا بند مىت ر  )0٫01بين التأكييد األكياديم و يين ممي/
 ف جد بالقة سالبة دالة
ً
إدارة الفصل الدراس ميب التدخ ى.
ويتضم ا نت جة اليةض ا الس د والس ع وجود علقحة وجبحة دالحة إثصح ئً ح ا
ال ح سط التي ح علي وأ ع ح د التي ح ؤن األك ح ديسي ودرجتححه اللل ححة لييدر المع مييين والمع مييا صالمييدار
الح مةيية وال ا ييةل وفييبر البااقيية نت ه ي النتة يية منطاةيية لييالمع م ال ي ر لديييه ففيياؤل نكيياديم
يفايل الينم /التفياب

القيايم ب يى المشياركة والتفابيل والتعياوت ميو التالميي  .و ىيعى المع يم إليى

ففابيل التالميي ومشيياركتمم معيه لي العم ةية التع ةمةية والت ا ييل معميم و تحييد

معميم و ناقشييمم.

جمةعا.
و ىعى إلى التن و ل الشبح وفن و المماا واألمشطة بين التالمي لامات مشاركتمم
ً

نكاديمةيا
إلى نت المع يم التفياؤل
ً

ابةا صالنم /التفاب
وقد يبجو ارفبا التفاؤل األكاديم إي ً
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 التالميي والتعيياوت معمييم لي المميياا واألمشييطة و تعامييل معمييم

صطب قيية إمىييامةة مم صيية و يييد التعامييل مييو التالمي ي بنييد اييدو مشيياكل ليت ا ييل معمييم لقت يباح
ا ل بدلً من است داا التمديد والعق ا  .و شبك التالمي معه لتحىين س كةافمم.
كما نت التفاؤل األكاديم يتامن بالقا

المع م صالتالمي نثنياء إدارفيه ل فصيل الد ارسي

كأاد م اب الفعالةة ال افةة ل مع م فةميل المع يم إليى الينم /التفياب
وااتباا

المتمقيل لي فقميل األلكيار

صةة الت مي وادارة الفصل صش ل يىابد ب ى الح ار والتفابل والعميل لي م م بيا

ومشاركة التالمي ل المناقشا .
كسح أ وجحود علقحة ح لبة ح ا ع ل حة السعلحم والح سط د حة التحدللى ليدر مع ميى المبا يية
البتدايةيية صالمييدار الح مةيية فعييد متة يية منطاةيية ايييث نت لعالةيية المع ييم فقييل مييو إدارة الفصييل ميييب
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 مي ي الحب يية الكام يية ميييب المقننيية لبتقيياد المع ييم نت الت مي ي لديييه ااتةاجافييه و نبغييى التعميييب بنمييا
صحب يية و التييال فةشييعب المع ييم بتييدمى لعاليتييه ال افةيية وضييعن

صيييته متة يية بييدا قدرفييه ب ييى إدارة

الفصل الدراس صش ل لعال لتنتشب الف ضى داخل الفصل وفة د ال الليا والمشي ال بيين التالميي .
و شييعب المع ييم صعييدا قدرفييه ب ييى ضييب /النديياا وهي ا بييدور يي ثب ب ييى التحصيييل الد ارسي وبييدا القييدرة
ب ى فحقيق نهيداف اليتع م وفتفيق هي النتة ية ميو متة ية الفبضيين ال يامس والىياد

ومتيايج البحي

داما من قمل المع م.
الىاصقة صأت النم /ميب التدخ ى ه نقل نمما إدارة الفصل الدراسى است ً
كمييا نت لي اليينم /ميييب التييدخ ى ل يمييتم المع ييم صشي وت التالميي لييالمع م لديييه يقييين صييأت
التالميي ي ييي نت يتحم ي ا مىييل لةة فع ممييم وضييب /س ي كممل و التييال ل يىييتطةو ضييب /الفصييل
الد ارسييى والنديياا صطب قيية جيييدة فةعتقييد بتييدمى لعاليتييه ال افةيية و عتقييد صييأت لييةس لديييه القييدرة ب ييى
التأثيب ل فع م التالمي .
وام في ييا

قيييدرة المع يييم ب ي ييى إدارة الفصي ييل الد ارس ي ي صش ي ي ل جيي ييد ف ع ي ييه نكقي ييب ببضي ييه

لمشابب التعي والرهاق والشع ر صعدا كفايتيه ال افةية لتقيل قدرفيه ب يى اليتح م لي إدارة الفصيل
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.
كس ح أ ال ت جححة الس ح ية ح الت ك ححد األك ح ديسي يححةتبط إيج ً ح ح ل سط التححدللى ويححةتبط
ل سط د ة التدللى ليدر المع ميين والمع ميا صالمبا ية البتدايةية صالميدار ال ا ية متة ية

لً
منطاةة ومت قعة ويسكا

قعة ارتب إ الح سط التحدللى إيج ً ح

لت ك حد األكح ديسي إليى نت الينم/

التدخ ى ه ابتقاد المع م صأت فنمةة سي كةا التالميي فتيأثب صالميلية ال ارجةية صشي ل كمييب و التيال
لالمع م يت لى الىةطبة الكام ة ل الم اقين التدر ىيةة ). (Djigic & Stojiljkovic, 2012, 60
و التييال يبكيية المع ييم ب ييى بم ةيية الييتع م واألمشييطة والمميياا األكاديمةيية واي يياد طيبق لييدمج التالميي
وا يباكمم لي هي الممياا واألمشيطة لتحقييق التمييية األكياديم ليتيدخل المع يم لي كيل ي ء خيياص
صالعم ة يية التع ةمة يية وسي ي كةا التالميي ي لتحقي ييق نه ييداف العم ة يية التع ةمة يية فةا ييو المع ييم نه ييداف
نكاديمةة قاب ة ل تحقيق و عمل ص د لة ادة دالعةة التالمي لتحقيق ف

األهداف ل تف ق األكاديم .

لت ك حد األكح ديسي إليى طمةعية إبيداد المع يم

كس قد يةجع ارتب إ ال سط التدللى إيج ً
و صييته التي فبكية ب يى الايب /الىي ك والمايبا ل تالميي داخيل الفصيل ك سيي ة لتحقيييق
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اليتع م الفعيال .ليالمع م هي القاييد و ميب التالميي ب يى افبياع ق ابيد العمييل والندياا لة يادة فبكيييةهم
األك يياديم ومش يياركتمم ودم م ييم لي ي األمش ييطة األكاديمة ييةل ليت ييدخل لي ي ك ييل

األمشي ييطة والممي يياا األكاديمةي يية و ت ي ي الق ي ي اب ار صطب قي يية لبديي يية ولي ييب
والتع ةم ييا

ييغيبة وكميي يبة لي ي

ال ي ي نب وا ي ييدار األوامي ييب

صصي يبامة واجب ييار التالميي ي ب ييى فنفيي ي ها و ييبر نت فمىي ي ه ص ييالق امين وال ي ي ايح التي ي

وضعتما ال ارة وسي ة لعالة لتحقيق التع م ال يد وضمات فع م التالمي واستفادفمم.

لت ك حد األكح ديسي إليى نت التأكييد

كس يسكا قعة ارتب إ ال سط د ة التدللي حل ً
األكاديم ُيعبف صأمه قدرة المع م ب ى الحفاظ ب ى فبكية التالمي ب ى األمشطة األكاديمةة إليى
جاميي المشياركة لي األمشيطة الجتماةةية ) (Anwar, 2011, 11لالتأكييد األكياديم يع يس
نلعال المع مين وسي كةافمم داخيل الفصيل الد ارسي لايمات فع يم التالميي و التيال ليالمع م الي ر

يي من صييالنم /مييب التييدخ ى و فاي ه لي فعام ييه مييو التالميي يتييدمى التأكيييد األكياديم لديييه الي ر

ينع س ب ى التالمي صمعنى نت ل النم /ميب التدخ ى يعتقد المع م صالحيد األدميى مين الىيةطبة
لديه والحب ة األكميب ل تالميي لع يى التالميي فحميل مىيل لةة فع مميم وضيب /سي كمم لمنيا يت يى
المع م بن الاةاا بدور من قةادة وف جةه وفحمل المىل لةة ومتاصعة فع م التالمي وفقيةممم ل يةس

لديه نهداف نكاديمةة واضيحة ول يىيعى لتحاةقميا ميو التالميي ل ليتىياهل لي ق اب ارفيه وفقيل دالعةية

التالمي ل عمل والتف ق وم اجمة التحديا .

كما نت النم /ميب التدخ ى ي ثب س ًبا ل الى ك األكاديم ل تالمي لن د المع م يمينح
الحب ة الكام ة ميب المقننة ل تالمي فةفعل التالمي ما يب دوت و تصبل ت داخل الفصل كما يح

لمم دوت فدخل ي كب من المع م لالتالمي يتنق ت ل الفصل و غيبوا نمياكنمم دوت إيت منيه لي

الغالي .و اةم ا نااديث جاممةة و تك م ا دوت استل ات فةفقد المع م الىةطبة ب ى التالمي ل و در
يل ي إلييى بييدا الماييبا وهييدر وقييإ الحصيية الد ارسييةة والتىيييي وا ييابة الف ضييى ل ي الفصييل.
و التييال يقييل فبكييية التالمي ي ب ييى األمشييطة األكاديمةيية و يين ف /الييتع م والسييتفادة ميين خم ي اب

المع م وبدا فحقيق األهداف المبج ة وفقل دالعةة التالمي ل عمل ص يد ليال يشي عمم المع يم ب يى

التعاوت والمشاركة وااتباا ا خب.

نتائج الفرض الثامن وتفسريه ومناقشته:
ي ص اليةب الف ا على أنه:

ايم يين التنمي ي صالتف يياؤل األك يياديم م يين درج ييا

المن يياخ المدرس ييى ودرج ييا

الفصل الدراس لدر مع م المبا ة البتدايةيةا .ولختبيار
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المحيدار المتعيدد ا Enter Multiple Regression Analysisا اييث ييتم إدراج المتغيي اب
المىتق ة لى معادلة المحدار المتعدد لى اخط ة واادةا ومد اًب ألت متايج الفب

القاليث نسيفب

إاصايةا لن ع المدرسة (ا م  /خياص) ومىيت ر ال ميبة (مين ف//
بن نمه ل ي جد فأثيب دال
ً
مت سيي //مبففييو) والتفابييل القنيياي بينممييا ب ييى صعييدر ثقيية المع ييم لي الطييال والتأكيييد األكيياديم
والدرجيية الك ةيية ل تفيياؤل األكيياديم لقييد فييم القتصييار ب ييى اختبييار

الك ةة  .وكامإ النتايج م ضحة كما لى ال دولين التالينع

لييدر العينيية

ييحة هي ا الفييب

جدول ( )14نتائج حتليل التباين االحندار املتعدد ألبعاد املناخ
املدرسى وأمناط إدارة الفصل املؤثرة يف التفاؤل األكادميى (ن= )367
املتغري التابع
التفاؤل
األكادميى

جمموع املربعات د.ح متوسط املربعات قيمة (ف) مستوى الداللة

مصدر التباين
املنسو اىل االحندار

12726٫964

8

1590٫870

املنحرف عن االحندار (البواقى)

19472٫891

355

54٫853

التباين الكلى

32199٫854

 363ــــــــــــــــــــــ

29٫002

0٫001

معامل التحديدR²

0٫395

يتاييح ميين ال ييدول الىييابق رقييم ( )14وج ي د فييأثيب دال إاصييايةاً بنييد مىييت ر ()0.01
ألصع يياد المن يياخ المدرس ييى ونمم ييا إدارة الفص ييل الد ارس ييى ب ييى الدرج يية الك ة يية ل تف يياؤل األك يياديمى.
و شيييب مىييبة السييماا نو معامييل الرفبييا المتعييدد  R2ال ي ر يىيياور ( )0.395نت نصعيياد المنيياخ
المدرس ييى ونمم ييا إدارة الفص ييل الد ارس ييى لى ييب  %40م يين التب يياين ل ييى درج ييا

المتغي ييب الت يياصو

التفاؤل األكاديمى وهى كمةة معق لة من التباين المفىب ب اسطة ه ين المتغيب ن المىتق ين.
جـــــــــدول ( )15معامالت معادلة االحندار املتعدد وقيمة املعامل البائى  Bوقيمة (ت) وداللتها
اإلحصائية عند حبث تأثري املناخ املدرسى وأمناط إدارة الفصل الدراسى على التفاؤل األكادميي (ن=)367
املتغري املستقل

املعامل البائي اخللأ املعياري للمعامل البائي

بيتا B

قيمة ت مستوى الداللة
7.201

0.01

ثابت االحندار

41.323

5.738

3.556

0.01

العالقات االجتماعية والتنظيمية

0.516

0.145

0.228

0.01

اجلانب املهين

0.705

0.245

0.185

2.873

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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يتاييح ميين ال ييدول الىييابق رقييم ( )15وج ي د فييأثيب دال إاصييايةاً بنييد مىييت ر ()0.01

ألصع يياد المن يياخ المدرس ييى (العالق ييا

الجتماةة يية والتندةمة يية وال ام ييي الممن ييى والتف ييابال

م ييو

التالمي ) ومم /إدارة الفصل الدراسى (التفاب ى) ب ى الدرجة الك ةة ل تفاؤل األكاديمى ليدر بينية
البحث .نما بن معيامال

امحيدار (ال يدما

الماديية وال اميي ال جيدامى والدرجية الك ةية ل منياخ

إاصايةا وفشيب النتايج إلىع
المدرسى والن /التدخ ى والنم /ميب التدخ ى) لمى ميب دالة
ً
 إم امةيية التنم ي صالتفيياؤل األكيياديمى ميين خييالل درجييا نصعيياد المنيياخ المدرس ي (العالقييا
الجتماةةيية والتندةمةيية وال امييي الممنييى والتفييابال

مييو التالميي ) ومميي /إدارة الفصييل

الدراسى (التفاب ى).
 ل يم يين التني ي صالتف يياؤل األك يياديمى م يين خ ييالل (ال ييدما

المادي يية وال ام ييي ال ج ييدامى

والدرجة الك ةة ل مناخ المدرسى والن /التدخ ى والنم /ميب التدخ ى).
و م يين

يةامة معادليية المحييدار التي ميين خاللمييا يم يين التنمي صالتفيياؤل األكيياديمى ل ي

الص رة التالةةع
التيح ؤن األكح ديسى =  × )0.516( + 41.323العالقييا الجتماةةية والتندةمةيية × )0.705( +
ال امي الممنى  × )1.029( +التفابال

مو التالمي  × )0.246( +النم /التفاب ى.

والتبفيييي الى يابق لييى معادليية المحييدار يع ييس األهمةيية النىييمةة وق ي ة فييأثيب كييل صعييد ميين
نصعاد المناخ المدرسى وامما إدارة الفصل الدراسى ب ى المتغيب التاصو (التفاؤل األكاديم ).
و تا ييح م يين النت ييايج الى يياصقة فحق ييق الف ييب الق ييامن جة ًية ييا اي ييث نم يين التنمي ي صالتف يياؤل
األكاديمى من خالل صع /نصعاد المناخ المدرسى والنم /التفاب ى .وفتفق ه النتة ة ميو متيايج
صحيث ) Kilinc (2013و حيث ) Alhendal, Alshatti & Alnwaiem (2017وف
متايج ه البح

يإ

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

و م يين مناقشيية نت نصعيياد (العالقييا

الجتماةة ية والتندةمةيية والتفييابال

مييو التالمي ي

يماما لي التنمي صالتفيياؤل األكيياديم
والهتميياا صال امييي الممنييى واليينم /التفيياب ى) هي األكقييب اسي ً
إلى ابتبار المع م نت المدرسة ه الميإ القام ل تالمي واهتماا الم تميو صأكم يه صقايةة التع يةم
والنق ة الن ةةية ل تع يةم مين نجيل فحقييق التنمةية المىيتدامة لقيد يعميل المع يم ب يى إقامية بالقيا
طيبيية فق ي ا ب ييى الم ي دة والحييي والققيية والصييدق والات يباا المتبييادل بينييه و ييين التالمي ي لمعال يية
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الت ي ف اجييه التالمي ي مقييل بييدا مشيياركة التالمي ي وففيياب مم داخييل الفصييل وبييدا نداء

ناةامييا المييبو ميين المدرسيية
ال اجبييا المنةلةيية والى ي كةا مي يب المقم ليية والغةييا المتكييبر و ً
والبتعاد بن المشاركة ل األمشطة الالمنم ةة ليبر المع يم نت ف جةيه التالميي وار يادهم مفى ًيةا
ناةام ييا ي ي ي ت المع ييم ا ق يية و ييل
ومى ييابدفمم لي ي ا ييل مشي ي الفمم م يين ض ييمن اختصا ييافه و ً
ليت ا ييل مييو اإلخصيياي النفىي المدرسي و ت ا ييل مييو نولةيياء األمي ر .و ييبر المع ييم نت فم نييه
ميين ف صصييه وفنمةيية كفايافييه الممنةيية ومما ارفييه التدر ىييةة وسييي ة لكىييي ثقيية التالمي ي واات يباممم
نكاديمةة مبففعة.

وج بمم ل مدرسة والمتماء لما وفحقيق مىت ا

كما نمه يم ن التنم صالتفاؤل األكاديمى مين ممي /إدارة الفصيل الد ارسيى التفياب ى وفتفيق
يايةا بييين
ه ي النتة يية مييو متييايج الفبضييين الىيياد والىيياصو ميين وج ي د ارفبييا م جييي دال إاصي ً
النم /التفاب ى والتفاؤل األكاديمى لالمع مين المتفاؤل ت
نكاديمةا ليديمم القيدرة ب يى إدارة الفصيل
ً

الدرسي ي صأق ييل المشي ي ال
الد ارسي ي صطب ق يية لعال يية وخ ييق من يياخ فع ةمي ي جي ييد و ييديبوا الفص ييل ا
وال اللا

بين التالمي لف النم /التفياب

ييدب المع يم التالميي إليى المشياركة وطيبح األسيل ة

و شي عمم ب ييى التعيياوت والتعميييب بيين رنيمييم ص ييل اب يية .فةعييب
لب يية اختة ييار م ييا يناس ييممم و ابب ييى ااتةاج ييا

مميياا متن بيية و عطييى ل تالمي ي

التالميي ي و ييدبممم و قت ييب م يين التالميي ي الي ي ين

يحتيياج ت مىييابدة لتبففييو الييبوح المعن يية ل تالمي ي و ييةداد الت يةاممم و ىي د روح الفب ييق وففايييل
العمييل التعيياوم

كمييا نمييه يىييابد التالمي ي ال ي ين يعييام ت ميين

ييع ا

العمل ال ماب لتعة ة ثقتمم صأمفىمم .و قنى المع م ب يى الىي كةا
سئ من ناد التالمي يتحاور معه و حاول الت

نكاديمةيية و ييدم مم ل ي

ال ييدة وبنيد

يدور سي ك

ل إلى ال مناسي معيه لميا ي يي لع يه لتحقييق

المابا والندياا داخيل الفصيل لمي ا الينم /قيايم ب يى الديمقباطةية والتفياهم المتبيادل والمشياركة
والح ار وله فأثيب مبا ب ب ى ادة مىت ر التحصيل الدراس وفحقيق نهداف التع م.
 -1ايث جاء صعد الفاب ةة ال افةة ل مع م ل التبفيي األول فة يي الهتمياا صاإلبيداد ال ييد
ل مع م ييين وفي ي ليب ال ييدو ار التدر مة يية التي ي فة ييد م يين كفاي ييافمم التدر ى ييةة ك س ييي ة لعال يية
إلمدادهم صال م اب وفبادلما بين الةمالء مما ية د من دالعيتمم ل عمل والشع ر صالبضا.
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يب ل جي د فييأثيب ل ميبة ب ييى الفاب ةيية ال افةيية ل مع ييم لصييالح المع مييين مبففعي ال ميبة.
 -2مدي ًا
فة ييي فقييديم مة ييد ميين الييدبم والتش ي ةو ل مع مييين اييديق ال م يبة والهتميياا بمييم والثنيياء
ب ييى ندايم ييم لتعة يية ثق ييتمم صأمفى ييمم و ييادة دالعي ييتمم وفعة يية لعي ياليتمم ال افة يية .وفي ي ليب
الفبص لالستفادة من خم اب وام ا ا

ماليمم ل العمل.

يب ألت ثقيية المع ييم ل ي التالمي ي ونولةيياء نم ي رهم جيياء ل ي التبفيييي األخيييب ميين نصعيياد
 -3مدي ًا
التفيياؤل األكيياديمى .فة ييي ييادة وبييى المع ييم صاييبورة كىييي ثقيية الت مي ي وولييى األمييب
لة ادة لعالةة العم ةة التع ةمةة وفحقيق نهدالما.
مدب ألت المع مين يفاي ت الينم /التفياب ى ليى إدارة الفصيل .فة يي سيعى و ارة التب ةية
ً -4ا
والتع ييةم إلييى إدخييال الىييم رة ال كةيية (اللة تبومةيية) الت ي ف ييةا المع ييم صالبحييث والطييالع
والت مي صالتفابل مما ُيقبر العم ةة التع ةمةة.
يب ل ج ي د بالقيية إي ابةيية بييين التفيياؤل األكيياديم والمنيياخ المدرس ي  .فة ييي نت فىييعى
 -5مدي ًا
إدارة المدار الم ت فة ب ى ف ليب المناخ المدرس ال ييد الي
واهتماما

ي اببيى ااتةاجيا

المع يم

الت مي لتحقيق التمية األكاديم ل مدار .

 -1مم ج ي يية العالق ي ييا

الى ي ييممةة ب ي ييين التف ي يياؤل األك ي يياديمى والمن ي يياخ المدرس ي ييى ل ي ييدر مع م ي ييى

المبا ة البتدايةة.
 -2التفاؤل األكاديمى وبالقته صالمناخ الدرسى لدر نمما إدارة الفصل الدراسى ل مع مين.
 -3التفاؤل األكاديمى وبالقته صفعالةة المدرسة لدر مع مى المبا ة القام ة.
 -4التفاؤل األكاديمى المدرسى وبالقته صالمدماج األكاديمى لدر طال
 -5التنم صالتفاؤل األكاديمى ل مع م من البضا ال ظةفى وس كةا
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