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 شكر كتقدير
(، يطيب لي بعد انجاز ىذا العمؿ المتكاضع 8قاؿ عزكجؿ: )كلئف شكرتـ ألزدنكـ( سكرة ابراىيـ )اآلية 

ـ اإلمتناف ألستاذم المشرؼ الدكتكر "قريف العيد"، أف أتقدـ مف ىذا المقاـ بأسمى عبارات الشكر كعظي
الذم تفضؿ عمي باإلشراؼ في ىذه الرسالة فمـ يبخؿ عمي كلك لحظة بجيده ككقتو، فال تتسع ال 

الكممات كال المعاني لمتعبير عف شكرم كتقديرم لحرصو الدائـ كجديتو الصادقة عمى تزكيدم بالنصائح 
ف ليا أثر بالغ في تذليؿ كؿ الصعكبات التي اعترضتني، فكاف نعـ ككؿ التكجييات السديدة، كالتي كا

المشرؼ كالمكجو كالمشجع لي في كؿ خطكة مف خطكات ىذا البحث، كلو مني خالص الثناء راجية مف 
 المكلى العمي العزيز أف يبارؾ فيو، كيجزيو كؿ خير، كيجعؿ لو ذالؾ في ميزاف حسناتو.

ىذه الكممات التي أختـ بيا عممي البحثي أف أتكجو بفيض كبير مف كما ال يغيب عف ذىني كأنا أسطر 
الشكر إلى كؿ أعضاء لجنة المناقشة، فميـ مني كؿ التقدير عرفانا ليـ عمى مكافقتيـ الكريمة لمناقشة 
رسالتي كاتاحة الفرصة لي لالستفادة مف خبراتيـ العممية القيمة كالتي سترفع حتما مف القيمة العممية 

 دراسة.ليذه ال
يسرني كذالؾ أف أتقدـ كذالؾ بالشكر كالثناء الكافر لجميع أساتذة كمية العمـك االجتماعية كاالنسانية 
بصفة عامة كأساتذة عمـ النفس المدرسي بصفة خاصة، إلى جميع الزمالء كالعامميف بالكمية كؿ 

 باسمو، إلى كؿ مف ساىـ في انجاز ىذا البحث مف بعيد أك مف قريب.
تاـ أشكر كؿ مف رفع أكؼ الدعاء لي في السر كالعمف، فمني لمجميع جزيؿ الشكر كالتقدير كفي الخ

 كالعرفاف بالجميؿ، كأسأؿ اهلل العمي القدير أف يرزقنا العمـ النافع كيميمنا العمؿ الصالح المقبكؿ.
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 اىداء
  بسـ اهلل الرحماف الرحيـ  

 مؤمنيف()قؿ اعممك فسيرل اهلل عممكـ كرسكلو كال
 صدؽ اهلل العظيـ

 إلى مف بمغ الرسالة كأدل األمانة... كنصح األمة... إلى نبي الرحمة كنكر العالميف سيدنا محمد عميو
 عميو أفضؿ الصالة كالسالـ

إلى مف جرعت الكأس فارغا لتسقيني قطرة حب، إلى مف حصدت األشكاؾ مف دربي لتميد لي طريؽ 
 العمـ

 أمي نكر حياتي
 محبة كبسمة الحياة إلى منبع قكتي اختي الغالية "فايزة"إلى رمز ال

 إلى كؿ مف أخكم "منصكر"، "سمير"
إلى رفقاء دربي كمف تقاسمت معيـ العمـ كالمعرفة إلى جميع زمالئي في الدفعة  كأىدم رسالتي ىذه 

لى كؿ مف يعرؼ بكبعاية مف قريب أك بعيد  .أيضا إلى جميع زمالئي العامميف بقطاع الصحة، كا 
ىداء خاص لصديقة طفكلتي "رتيبة "  تحية كا 
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 الدراسة بالمغة العربية: صخمم
الدراسة الحالية لمكشؼ عف العبلقة القائمة بيف المناخ المدرسي كالصحة النفسية لدل تبلميذ  تىدف     

ض تطبيؽ نكية حريزم البشير" ببمدية العش برج بكعريريج، حيث كاف مف المفتر المرحمة الثانكية "بثا
 2019/2020( تمميذ كتمميذة مف مرحمة التعميـ الثانكم لممكسـ الدراسي 120الدراسة عمى عينة قكاميا )

كقد تـ اإلعتماد عمى المنيج الكصفي التحميمي في الدراسة، كقد تمت اإلعتماد عمى اإلستبانة كأداة 
لمدرسي  كىك مف إعداد الباحثة "سمر لمدراسة كفي دراستنا ىذة تـ اعتماد مقياسيف، األكؿ خاص بالمناخ ا

 "مركاف عبد اهلل دياب"(، كالثاني مقياس الصحة النفسية مف إعداد الباحث 2010سمماف أبك شعباف" )
( لكف تعذر تطبيؽ الدراسة كلكف يمكف أف نتكقع  كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف المناخ 2006)

ميـ الثانكم بثانكية حريزم البشير، أيضا يمكف تكقع كجكد المدرسي كالصحة النفسية لدل تبلميذ مرحمة التع
 عبلقة دالة احصائيا بيف المناخ المدرسي كأبعاد الصحة النفسية لدل التبلميذ في مرحمة التعميـ الثانكم.

 المناخ المدرسي، الصحة النفسية، تمميذ مرحمة التعميـ الثانكم. الكممات المفتاحية:
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Abstract: 

     The curent study aims to reveal the relation between the school's environnement and 

mental health of pupils in Hrizi El Bachir secondary School of BBA. The study was supposed 

to be applied to 120 students male and female from the 2019/2020 school year;where we have 

adopted the descriptive and the analytical approach ,as we have adopted the questionnaire as a 

tool in our study;the first questionnaire is about the environment school which is prepared by 

the researcher "Samar Salman Abu shaabane"(2010),the second one is about the mental health 

which is prepared by the researcher"Marouan Abdallah Diab"(2006). Although that the study 

couldn't be applied we can suppose that there is a positive relation between the environment 

school and the mental health of high school pupils at Harizi Al-Bashir High School. It is also 

possible to expect a statistically significant relationship between the school environment and 

the mental health dimensions of the students at the stage high school. 

Key words: School environment, Mental health, Secondary School pupil. 
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   :مقدمة
تعتبر المدرسة مف بيف أىـ مؤسسات التنشئة اإلجتماعية التي تسعى كتسير عمى تربية النشئ مف      

بيـ ، كما ليا بالغ األثر في نمك كتشكيؿ شخصيتيـ مع اكسازكيده بالقيـ كالمعتقدات السميمةخبلؿ ت
القيـ الدينية في مجتمعنا بادئ الخمقية ك فؽ كتتماشى مع المالمقبكلة التي تتكااألنماط السمككية اإلجابية ك 

يف التربكية فضبل عف دكرىا في تنمية األفكار ككذا المعارؼ العممية كفؽ مجمكعة مف األنظمة كالقكان
، كىذا ما يؤكده عمماء اإلجتماع في ككف أف المدرسة عبارة عف مؤسسة تربكية كذلؾ حسب كؿ مؤسسة

جتماعية تعنى بتنظيـ كضبط سمكؾ ا ، كما تعد المدرسة مناخا د داخؿ الجماعة بطريقة حضاريةلفر كا 
، مع اعدادىـ ليككنكا أفراد مسؤكليف كمنتجيف ي بمكرة أفكار كاتجاىات التبلميذكمجتمعا مصغرا يساعـ ف

 في نفس الكقت داخؿ المجتمع كذلؾ مف منطمؽ أف المفيكـ الحديث لممدرسة لـ يعد مقتصر عمى مجرد
، كىي بذالؾ تو كتنـ، بؿ مجاال تتفتح فيو شخصيتو كترقى فيو امكاناعرفة كحسبككنيا مكاف لتقديـ الم

، بؿ االىتماـ التعميـ كتحصيؿ المعارؼ كالخبراتذات رسالة تربكية تيدؼ إلى ماىك أشمؿ مف مجرد 
كؿ  ، لكفىنية أك الكجدانية أك اإلجتماعيةكاإلحاطة بجميع الجكانب لدل التمميذ سكاء كانت البدنية أك الذ

يسمح بتطكير شخصية التمميذ مناخ نفسي اجتماعي مدرسي مناسب ىذه الجكانب ال تتحقيؽ إال بكجكد 
بالشكؿ الذم ذكرناه كالذم يشكؿ نكع مف اإلنسجاـ بيف المتعممييف كالمعممييف كلقد أكد عمى ىذا كؿ مف 

قة أعضاء المدرسة ؿ في ثالمناخ المدرسي الجيد المتمثبقكليما أف " (1994)عاـ " ك"مالكف "بكالتشف"
كالقيادة كالتعاكف داخؿ  ة بينيـ كالنظاـ المدرسي الجيد، كانفتاح العبلقات اإلجتماعيفي بعضيـ البعض

ات المؤثرة في التحصيؿ المدرسة فضبل عف تكفر الكسائؿ كاإلمكانيات البلزمة يعد مف أىـ المتغير 
 الدراسي".

يجابي لمتبلميذتكمف أىمية تكفير مناخ مدرسي مبلئـ       اإلجتماعية مف أجؿ إشباع حاجاتيـ النفسية ك  كا 
كالتعميمية التي تكفؿ لو الشعكر بالتكافؽ كنكع مف اإلتزاف كبالتالي الحد مف ظيكر المشكبلت النفسية 

ات مباشرة عمى نمك لدييـ خاصة إذا ماتعمؽ األمر بخصائص الفترة النمائية التي يمر بيا كماليا مف تأثير 
 .شخصيتو كتككيف
إدراكا منا ألىمية المكضكع ارتأينا إلى تسميط الضكء عمى العبلقة بيف نمط المناخ المدرسي السائد      

م حيث اشتممت في مؤسساتنا التربكية كمدل تحقيقو لنسبة الصحة النفسية عند تبلميذ مرحمة التعميـ الثانك 
 :دراستنا عمى جانبيف

 : الجانب األكؿ احتكل عمى ثبلثة فصكؿ
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الفصؿ األكؿ خصص لتقديـ الدراسة مف حيث عرض مشكمة الدراسة كتحديد تساؤكالتيا كصياغة  -
كتحديد التعاريؼ اإلجرائية لممتغيرات المتناكلة  ،إلى كؿ مف أىداؼ كأىمية الدراسة الفرضيات مع اإلشارة

 .اسة الزمانية كالمكانية كالبشريةكفي األخير التطرؽ إلى حدكد الدر 
نا ، ثـ عرضالمتناكلة لمفيـك المناخ المدرسيالثاني تـ فيو التطرؽ إلى مختمؼ التعاريؼ الفصؿ  -

؛ مع ذكر بعض أساليب  و كأىميتو؛ كالنظريات المفسرة لو؛كمختمؼ عكامم التطكر التاريخي ليذا المفيـك
 .المدرسي داخؿ المؤسسات التربكية تحسيف المناخ

ريخي لو، كالنظريات ، كالتطكر التامف مفيكـ الصحة النفسيةؽ إلى كؿ ر الفصؿ الثالث تـ فيو التط -
 .كتحديد خصائص الشخص المتمتع بيا ،دث عف أىميتيا كمظاىرىا كمعايرىا، مع التحالمفسرة ليا

 كتـ التطرؽ فيو إلى منيج الجانب الثاني تـ تخصيصو لمجانب التطبيقي كاإلجراءات المنيجية لمدراسة: 
 .راءات التطبيؽ كاألساليب المتبعةإجراسة؛ أدكات جمع البيانات؛ عينة الد الدراسة؛الدراسة المتبع، مجتمع 
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 إشكالية الدراسة:-1
سة كذلؾ نظرا لقد أكلت الدكؿ المتقدمة كحتى النامية في العالـ الحديث اىتماما كبيرا بالتعميـ كالمدر      

ألىميتيا في حياة الشعكب، لذلؾ عممت عمى إنشاء الكثير مف المؤسسات التعميمية المختمفة، كجيزتيا 
بمختمؼ التجييزات سكاءا عمى المستكييف المادم أك البشرم كذلؾ نظرا لما تقـك بو المدارس مف أجؿ 

انفعاليا؛ كاجتماعيا نمكا سميما يؤثر في عقميا؛ ك .تكفير كؿ الفرص المناسبة لتعميـ الفرد كي ينمك جسميا،
شخصيتو كما يصدر عنيا مف سمكؾ، كالمدرسة تضـ عددا كبيرا مف األفراد الذيف تنشأ بينيـ العديد مف 
العبلقات سكاء كانت اجتماعية أك إنسانية كالتي تشكؿ في مجمميا جكا عاما خاصا بيا، كيختمؼ بشكؿ 

 أك آخر مف مدرسة إلى أخرل.
يعتبر الجك المدرسي السميـ مف أىـ المحفزات كالدكافع لمتعميـ، فعندما يشعر المتعمـ أف  حيث     

نتاجو، كقد دلت  المدرسة بيئة مرغكبة لديو، كأنو يحظى بتقدير زمبلئو لو فإف ذلؾ يزيد مف نشاطو كا 
ليفيف" "ة العديد مف الدراسات عمى أىمية الجك المناسب داخؿ المدرسة كمف بيف ىذه الدراسات دراس

عمى أف الجك العاـ الذم يسكد المدرسة كيتميز باإلستبداد قد يؤدم إلى زيادة اإلنتاج كلكف ( 1953)
مقابؿ ذلؾ ظيكر سمكؾ عدكاني عند الطالب في حيف أف الجك الديمقراطي يؤدم إلى تماسؾ الجماعة 

 (.108ػػػػ  110،  ص 1970)سالمة،  كحسف العبلقة بيف أفرادىا
معظـ الباحثيف في ىذا الميداف عمى تسمية ىذا الجك الناجـ عف التفاعؿ داخؿ المؤسسة يتفؽ      

مف اكائؿ مف استخدـ مصطمح المناخ المؤسسي  (1955"ككرنيؿ" ) التربكية بالمناخ المؤسسي، كقد كاف
 مؤسسةعندما قاـ بكصؼ المناخ المدرسي بأنو نتاج إلدراؾ األفراد ألدكارىـ كما يراىا األخركف في ال

  (.20، ص1980)زاىر، 
كبعد ىذا أخذت فكرة ىذا المفيكـ طريقيا إلى الظيكر في أكائؿ الستينات، حيف ظيرت دراسات كبحكث 

 . (46، ص 1980)الشربيني،  حكؿ تكضيح طبيعتو كتحديد أبعاده األساسية
أداتيما عاـ  كفت"ىالبف ككر "كلكف لـ يحدث أم تقدـ جكىرم في بحكث المناخ المدرسي إال بعد ما اعد 

كالتي عرفت باستبياف كصؼ المناخ المؤسسي، ثـ تبعيا العديد مف الدراسات األجنبية التي  (1962)
 (1994فاطمة المصرم" )"إىتمت بدراسة المناخ المؤسسي كعبلقتو ببعض المتغيرات، منيا ما أكردتو 

تو بكؿ مف التحصيؿ كاتجاىات مثؿ دراسة "ماكدؿ كآخركف" كالتي درست أبعاد المناخ المدرسي عبلق
الطمبة نحك الجامعة، كسمكؾ الطمبة كاتجاىاتيـ األكاديمية، أما في الببلد العربية فظمت تفتقر إلى مثؿ 

بترجمة استبياف كصؼ المناخ  (1980زاىر كالشيخ" )ىذه الدراسات حتى مطمع الثمانينات حيف قاـ "
نت اإلنطبلقة لتكالي الدراسات العربية منيا دراسة كمف ىنا كا "ىالبف ككركفت"،المؤسسي الذم أعده 

في مصر كالتي كشفت عف العبلقة بيف المناخ المدرسي كالتكافؽ النفسي العاـ لمطالب، كيؤكد  "يكنس"
" أنو عمى الرغـ مف اإلىتماـ بدراسة بيئة التعمـ أك المناخ التعميمي بالنسبة لمتبلميذ  (1996)سنة  "باخـك
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النفس أكد عمى ضركرة اإلىتماـ بإعدادىا كاإلىتماـ كبنائيا كفيـ طبيعتيا كتأثيرىا في  فإف كثير مف عمماء
، العممية التعميمية   (.158، ص 1996)باخـك

كمنو فإف رسالة المدرسة اليكـ ال تقتصر عمى حشد المعمكمات في رؤكس التبلميذ بؿ أصبحت      
مف نكعية ككيفية معينة مف العبلقات بيف التبلميذ الميمة التربكية أساسا، ذلؾ ألف بيئة المدرسة تتض

كالآلخريف داخؿ محيط المدرسة كبالتالي ليا تأثير عمى صحتيـ النفسية كسمككيـ، الذم يكصؼ أحيانا 
بالتكافؽ كأحيانا بسكء التكافؽ فمثبل العبلقات التي تقكـ عمى أساس الحب تختمؼ عف تمؾ التي تقـك عمى 

قات التي تقكـ عمى أساس التسامح تختمؼ عف تمؾ التي تقكـ عمى أساس العقاب  أساس كالكراىية، كالعبل
)المغربي،  اإلنتقاـ ككذالؾ العبلقات التي تقكـ عمى اإلشباع تختمؼ عف عبلقات الحرماف كاإلحباط

 (.10، ص1992
الة لتعزيز الكثير فالمدرسة بأساليب التفاعبلت بيف أفرادىا، كالعبلقات السائدة بينيـ تعتبر كسيمة فع     

مف أنكاع السمككات اإليجابية، كتنميتيا عند الطبلب كحمايتيـ مف الكقكع في دكامة اختبلؿ مستكل 
 صحتيـ النفسية، كبالتالي فيي مسؤكلة مسؤكلية كبيرة عمى المحافظة، كحماية صحتيـ النفسية.

لمطمبة بقكلو "إف الصحة  عمى دكر المدرسة في رعاية الصحة النفسية (1955أبك اسحاؽ" )"كيؤكد 
النفسية عامؿ ميـ مف عكامؿ التفكؽ كزيادة معدؿ التحصيؿ الدراسي، كالتماسؾ اإلجتماعي، كالترابط 

 (.02، ص 1995)أبكاسحاؽ، األسرم كاإللتزاـ الخمقي بمنيج اهلل" 
يشكؿ اإلطار  يتضح أف المناخ المدرسي الناجـ عف العبلقات اإلنسانية كاإلجتماعية داخؿ المدرسة     

الذم ينمك فيو المتعمـ مف بعد األسرة حيث يكتسب فيو خبراتو، كينيؿ منو معارفو، كيمتص قيمو 
كاتجاىاتو كأنماط سمككو، كمف ىنا فإنو يؤثر تأثيرا ال يمكف تجاىمو أك إغفالو عمى شخصية المتعمـ كعمى 

كالفيـ كتقدير حاجات المتعمميف قائما  تكافقو الدراسي، فإف كاف ىذا المناخ صحيا كسميما مشبعا بالحب،
عمى المشاركة ككذا التعاكف كاإلحتراـ كمنحى لمحرية، ككافبل لمضبط كاإللتزاـ كتحمؿ المسؤكلية، كبالتالي  
سيساعد عمى نمك شخصيات أقرب إلى اإلتزاف كالتكامؿ كالتكافؽ، كالصحة النفسية السميمة، كعمى العكس 

المدرسي الذم تسكد فيو أساليب الضغط كالقسر كاإلكراه كالعنؼ، كالشعكر  مف ذلؾ فإنو في حالة المناخ
بالخكؼ كالتيديد كتصدع العبلقات اإلجتمعاعية كاإلنسانية، أك التي تشبع فييا الحرية الزائدة كالفكضى 
كاإلىماؿ مع التسبب فينعدـ فيو الضبط، أك الذم ال يقيـ إعتبارا لحاجات المتعممييف كال يحتـر 

ياتيـ، ال يؤدم في غالب األحكاؿ سكل إلى نمك مظاىر السمكؾ الشاذ كاإلنحرافات السمككية لدل شخص
لى سكء التكافؽ الدراسي كتدني مستكل  المتعمميف كالكذب، كالسرقة كأيضا الغش كالعنؼ كالعدكاف، كا 

 صحتيـ النفسية.
كاقع مدارسنا اليكـ خاصة مرحمة  ما دفعنا لدراسة ىذه الظاىرة ىك الكضع الراىف كماىك مممكس في     

التعميـ الثانكم نظرا لحساسية المرحمة ككنيا تتعامؿ مع المراىقيف، كتحاكؿ الكشؼ عف كؿ قدراتيـ 
المختمفة كميكالتيـ كالعمؿ عمى رعايتيا كتكجيييا الكجية الصحيحة التي تؤدم عمى إشباع حجاتيـ 
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تمتعكف بقدر كفير مف الصحة النفسية البلزمة لتكيفيـ كتطمعاتيـ ألجؿ العمؿ عمى مكاصمة التعميـ كىـ ي
مع أنفسيـ كمع المجتمع مف حكليـ لمكاجية المستقبؿ، كؿ ذالؾ كاف لو أثر كبير في إختيار ىذا البحث 
خاصة كأف مناخ المدارس الثانكية في الدكؿ العربية بصفة عامة كفي الجزائر بصفة خاصة لـ يحظى 

لدراسات، كمف ىنا تكلدت فكرة مكضكعنا البحثي كالذم سيتناكؿ دراسة المناخ بالعدد الكافي مف البحث كا
المدرسي كعبلقتو بالصحة النفسية لدل تبلميذ المرحة الثانكية بثنكية حريزم البشير ببمدية العش كعميو فقد 

 تحددت اشكالية الدراسة في التساؤؿ العاـ التالي:
يف المناخ المدرسي كالصحة النفسية لدل تبلميذ مرحمة التعميـ ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية دالة احصائيا ب -

 الثانكم؟
 كانطبلقا مف التساؤؿ العاـ تحددت عدة تساؤالت جزئية ىي كالتالي:

كالثقة بالنفس لدل  (الشعكر بالكفاءة)عبلقة ارتباطية دالة احصائيا بيف المناخ المدرسي كبعد تكجد ىؿ -
 تبلميذ مرحمة التعميـ الثانكم؟

لدل  (القدرة عمى التفاعؿ اإلجتماعي)ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية دالة احصائيا بيف المناخ المدرسي كبعد -
 تبلميذ مرحمة التعميـ الثانكم؟

اإلنفعالي كالمقدرة عمى  النضج)ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية دالة احصائيا بيف المناخ المدرسي كبعد  -
 ثانكم؟ لدل تبلميذ مرحمة التعميـ ال (ضبط النفس

المقدرة عمى تكظيؼ الطاقات ) ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية دالة احصائيا بيف المناخ المدرسي كبعد -
 لدل تبلميذ مرحمة التعميـ الثانكم؟ (كاإلمكانات في أعماؿ مشبعة

التحرر مف أعراض األمراض )ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية دالة احصائيا بيف المناخ المدرسي كبعد  -
 دل تبلميذ مرحمة التعميـ الثانكم؟ل (العصابية

لدل تبليذ  (اإلنساني كالقيمي)ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية دالة احصائيا بيف المناخ المدرسي كالبعد  -
 مرحمة التعميـ الثانكم؟ 

تقبؿ الذات كأكجو القصكر )ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية دالة احصائيا بيف المناخ المدرسي كبعد  -
 مرحمة التعميـ الثانكم؟ لدل تبلميذ (العضكية

 فرضيات الدراسة: - 2
 الفرضية الرئيسية: 2-1
تكجد عبلقة ارتباطية دالة احصائيا بيف المناخ المدرسي كالصحة النفسية لدل تبلميذ مرحمة التعميـ  -

 الثانكم بثانكية حريزم البشير ببمدية العش برج بكعريريج.
 الفرضيات الفرعية: 2-2
دل كالثقة بالنفس ل )الشعكر بالكفاءة(ية دالة احصائيا بيف المناخ المدرسي كبعد عبلقة ارتباطتكجد  -

 تبلميذ مرحمة التعميـ الثانكم.
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لدل  )القدرة عمى التفاعؿ اإلجتماعي(تكجد عبلقة ارتباطية دالة احصائيا بيف المناخ المدرسي كبعد  -
 انكم.تبلميذ مرحمة التعميـ الث

)النضج اإلنفعالي كالمقدرة عمى ضبط احصائيا بيف المناخ المدرسي كبعد  تكجد عبلقة ارتباطية دالة -
  دل تبلميذ مرحمة التعميـ الثانكم.ل النفس(

)المقدرة عمى تكظيؼ الطاقات  تكجد عبلقة ارتباطية دالة احصائيا بيف المناخ المدرسي كبعد -
 دل تبلميذ مرحمة التعميـ الثانكم.لكاإلمكانات في أعماؿ مشبعة( 

 )التحرر مف أعراض األمراض العصابية(تكجد عبلقة ارتباطية دالة احصائيا بيف المناخ المدرسي كبعد  -
 دل تبلميذ مرحمة التعميـ الثانكم.ل
حمة لدل تبليذ مر  )اإلنساني كالقيمي(تكجد عبلقة ارتباطية دالة احصائيا بيف المناخ المدرسي كالبعد  -

 التعميـ الثانكم.
)تقبؿ الذات كأكجو القصكر العضكية( تباطية دالة احصائيا بيف المناخ المدرسي كبعد تكجد عبلقة ار  -
 دل تبلميذ مرحمة التعميـ الثانكم.ل
 :أىمية الدراسة -3

 تتجمى أىمية الدراسة التالية فيما يمي:
 التأكيد عمى تكفير مناخ مدرسي مبلئـ يساعد عمى بناء شخصية المتعمـ بناءا سميما. -
نما يرتبط  التأكيد - عمى أف التحصيؿ الدراسي الجيد ال يرتبط فقط بيما يقدـ مف معارؼ كخبرات كا 

 بمستكل معيف مف الصحة النفسية البد مف العمؿ عمى تحقيقو مف خبلؿ تكفير مناخ مدرسي مناسب.
مكاكبة ىذه الدراسة لمتطمبات العصر مف حيث السعي لتحقيؽ درجات عالية مف الجكدة مف عمميتي  -
 لتعميـ ك التعمـ حيث تسيـ في تنمية ميارات التبلميذ.ا
يجاد الحمكؿ المناسبة كالمنتجة. -  تدارؾ النقائص في الكسط المدرسي كا 
 أىداؼ الدراسة: -4
 الكشؼ عف العبلقة القائمة بيف المناخ المدرسي كالصحة النفسية بشكؿ عاـ في البيئة المدرسية. -
ف المناخ المدرسي ككؿ بعد مف أبعاد الصحة النفسية في البيئة ككذا الكشؼ العبلقة القائمة بي -

 المدرسية.
 معرفة نمط المناخ المدرسي السائد في المؤسسات التربكية الجزائرية. -
 معرفة كتحديد مستكل الصحة النفسية لدل تبلميذ المرحمة الثانكية داخؿ المدرسة الجزائرية. -
ا في المدرسة الجزائرية مف أجؿ تحقيؽ مستكل عالي مف الكقكؼ عمى الخدمات التي يجب تكفرى -

 الصحة النفسية عند التبلميذ.
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 التعريؼ اإلجرائي لمتغيرات الدراسة: -5
 المناخ المدرسي: 5-1

ىك البيئة المدرسية كالتعميمية المادية كالمعنكية، التي تتضمف العبلقات بيف التبلميذ فيما بينيـ كمع      
دارييف، كالمكاد كاألنشطة كالتجييزات المدرسية، كمنو فإف الدرجات المتحصؿ الطاقـ التربكم مف  أساتذة كا 

 عمييا مف إجابة التبلميذ عمى استبياف المناخ المدرسي ىي التي تحدد ما إذا كاف المناخ إيجابيا أك سالبا.
 الصحة النفسية: 5-2

ده عمى حسف التكافؽ مع نفسو كمع بيئتو، ىي جممة المؤشرات التي قد يتمتع بييا الفرد كالتي تساع     
أم الشعكر بالراحة كالطمأنينة كالسكينة كاإلنسجاـ مع الذات كاآلخريف في نفس الكقت، كيمكف إجماؿ ىذه 
المؤشرات فيما يمي: الشعكر بالكفاءة كالثقة بالنفس، المقدرة عمى التفاعؿ اإلجتماعي، النضج اإلنفعالي  

بالتالي فإف الصحة النفسية يمكف تحديدىا مف خبلؿ مجمكع الدرجات ..إلخ، ك المقدرة عمى ضبط النفس .ك 
 التي يتحصؿ عمييا التمميذ في إجابتو عمى بنكد استبياف الصحة النفسية.

 تمميذ التعميـ الثانكم: 5-3
رحمة ىك التمميذ الذم يدرس في السنة األكلى ثانكم حتى السنة الثالثة ثانكم مف الطكر النيائي بالم     

 سنة. 19إلى  15الثانكية، كيتراكح سنو مابيف 
 الدراسات السابقة:        -6
  العربية:دراسات المناخ المدرسي  6-1
المناخ المدرسي بالمدارس التربكية الخاصة كعبلقتو تحت عنكاف (: 2014دراسة "شعيب" ) 6-1-1

 بكيفية إدراؾ المعمميف كالمعممات العامميف بو.
ه الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة المناخ المدرسي السائد بمدارس التربية الخاصة كقد ىدفت ىذ - 

 بمدينة "نجراف" كما يدركو المعممكف كالمعممات االممكف بيذه المدارس. 
 ( معمـ كمعممة.168إعتمد عمى عينة دراسة بمغ قكاميا ) -
 .استخدـ المنيج الكصفي -
 .عداد الباحثلممناخ المدرسي مف إ تـ إعتماد مقياس -
مف  : المناخ السائد بالمدارس التربكية الخاصة كاف إيجابيايةتـ التكصؿ بعد الدراسة إلى النتائج التال -

 .كجية نظر أفراد عينة الدراسة
المناخ المدرسي لصالح  كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف المعمميف كالمعممات في مدركاتيـ عف-

 .المعمكمات
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 (.261، ص 2018)الطمحي، مناخ المدرسي تعزل بسنكات الخبرة حصائيا في الال تكجد فركؽ دالة إ -
تحت عنكاف " المناخ المدرسي كعبلقتو بالصحة النفسية لدل عينة  (:2014دراسة "صكلي" ) 6-1-2

مف تبلميذ التعميـ المتكسط كالثانكم"، دراسة ميدانية في تخصص الصحة النفسية كالتكيؼ المدرسي، لنيؿ 
، بجامعة قاصدم مرباح كرقمة، خبلؿ السنة "عكاريب لخضر"جستير، تحت إشراؼ الدكتكر شيادة ما
 .2013/2014الدراسية 

 إف الدراسة التي أعدتيا الباحثة تعد بالفعؿ دراسة بسيككلكجية ميمة في مجاؿ البحث في متغير           
عينتيا عينة متنكعة كذلؾ  المناخ المدرسي، فقد أحاطت بالمضكع إحاطة دقيقة كمكسعة كجعمت مف

 مجمكع مف (978)إلختيارىا عينة مف تبلميذ سنة رابعة متكسط كسنة ثالثة ثانكم كالذيف قدر عددىـ ب 
، كىـ تبلميذ متكسطة "مكالم العربي"، كتبلميذ متكسطة "إبف باديس"، كمتكسطة "سيد ركحك"، (9780)

( تمميذ 606بف مكسى الحاج" بمجمكع )كتبلميذ متكسطة "مسركؽ محمد الحاج عيسى"، كمتكسطة "
كتمميذة، أما بالنسبة لمثانكيات التي كقع عمييا اإلختيار العشكائي ىي ثانكية "الخكارزمي"، ثانكية "السميس 

( تمميذ 372بمجمكع ) الجديدة"، ثانكية "مكلكد قاسـ نايت بمقاسـ"، ثانكية "مسركؽ محمد بف الحاج عيسى"
 كتمميذة، كعميو فقد:

فت دراسة صكلي إلى الكشؼ عف العبلقة بيف المناخ المدرسي كالصحة النفسية، كمعرفة الفركؽ في ىد -
 مستكل الصحة النفسية حسب متغير الجنس. 

( تمميذ كتمميذة في مدينة كرقمة مف الطكريف 976إعتمدت عمى في دراستيا عمى عينة قكاميا ) -
 التعميميف المتكسط كالثانكم.

 الكصفي في البحث.استخدمت المنيج  -
األدكات التي اسخدمتيا: اعتمدت الباحثة في دراستيا عمى استخداـ استبياف المناخ المدرسي مف  -

 "مركاف عبد اهلل دياب".إعدادىا ك آخر لمصحة النفسية مف إعداد 
ركؽ كقد تكصمت إلى النتائج التالية: كجكد عبلقة بيف المناخ المدرسي كالصحة النفسية، كعدـ كجكد ف -

ذات داللة إحصائية لمتغير الجنس في الصحة النفسية، عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في 
 .(12-11، ص 2017)صكشي، التخصص 
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 :(2016" )حمددراسة " 6-1-3
حممت عنكاف دكر مجالس اآلباء في تعزيز المناخ المدرسي في المدارس األساسية كسبؿ تفعيمو       

 عامر يكسؼكاألستاذ الدكتكر " "محمد ىاشـ آغا"تير، تحت إشراؼ الدكتكر رسالة لنيؿ شيادة ماجيس
 .2015/2016 -غزة -بجامعة األزىر الخطيب"

حيث أف دراستيا تمركزت حكؿ عزكؼ أكلياء األمكر عف المشاركة في اإلجتماعات المنعقدة لمناقشة 
 القضايا المتعمقة بالمسيرة التعميمية كقامت دراستيا عمى:

الدراسة لمكشؼ عف دكر مجالس األباء في تعزيز المناخ المدرسي بالمدارس األساسية ككؿ سبؿ ىدفت  -
 تفعيمو.

( مف 50( مف مديرم المدارس، )9( فرد مكزعة كاألتي: )100إعتمدت في دراستيا عمى عينة قكاميا ) -
 ( مف اآلباء. 41المعمميف، ك)

 استخدمت في دراستيا المنيج الكصفي التحميمي. -
أدكات الدراسة: استخدمت االستبياف كأداة لمدراسة  كقد قامت ببنائو حيث تككنت مف جزئيف الجزء  -

األكؿ خاص بالسمات الشخصية، أما الجزء الثانب فيك خاص بدكر مجالس األباء في تعزيز المناخ 
 المدرسي كسبؿ تفعيمو بالمدارس األساسية.

 ية: كقد تكصمت مف خبلؿ دراستيا لمنتائج التال -
إلى أف اشراؾ أكلياء األمكر في اإلجتماعات لو دكر كبير في تعزيز المناخ المدرسي في العديد مف  -

 الجكانب سكاء )األكاديمي، أك اإلدرام؛ أك اإلجتماعي؛ أك اإلرشادم(.
الحصكؿ عمى درجات عالية لدكر مجالس األباء في تعزيز المناخ المدرسي بالمدارس األساسية  -

 .(05، ص 2016)عبد الكريـ أحمد، ؿ تفعيمو كمختمؼ سب
 (:2016) "المسركرية"دراسة  6-1-4

جاءت ىذه الدراسة تحت عنكاف: المناخ المدرسي كعبلقتو باإللتزاـ الكظيفي في مدارس الحمقة         
الثانية مف التعميـ األساسي مف كجية نظر المعمميف بمحافظة مسقط، في تخصص اإلدارة التعميمية  

مف أجؿ نيؿ شيادة "محمكد خالد جاسـ"، ك "عمي سميماف الجرايدة"ك "عمي حميس"ت إشراؼ الدكاترة تح
 ، كقد أجريت الدراسة مف أجؿ:2015/2016عماف سنة  -نزكل –ماجيستير ، بجامعة 

ىدفت الدراسة لمكشؼ عف العبلقة بيف المناخ المدرسي كاإللتزاـ الكظيفي في مدارس الحمقة الثانية مف  -
 التعميـ األساسي مف كجية نظر المعمميف بمحافظة مسقط.
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 ( فرد مف معمميف كمعممات مف مدارس الحمقة الثانية بمسقط.400إعتمدت الباحثة عمى عينة قكاميا ) -
 استخدمت المنيج الكصفي اإلرتباطي في دراستيا. -
استبياف المناخ المدرسي الذم  أدكات الدراسة: استخدمت اإلستبياف كأداة لمدراسة، كقد قامت باستخداـ -

 (، كقامت بتعديؿ بعض الفقرات عمى لتكيفيا مع البيئة التي تريد التطبيؽ عمييا.2002) "ىكم"أعده 
 كقد تكصمت مف خبلؿ دراستيا لمنتائج التالية: -
 كجكد عبلقة دالة احصائيا بيف المناخ المدرسي كاإللتزاـ الكظيفي في مدارس الحمقة الثانية بمسقط-

 عماف.
 (.7ص ،2016)المسركرية، كاقع المناخ المدرسي ايجابي كبدرجة كبيرة عمى جميع األبعاد  -
 دراسات المناخ المدرسي األجنبية:  6-2
 :Manor  (1987)"مانكر"دراسة  6-2-1
ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة تأثيرات البيئة عمى النجاح في المدارس الثانكية مف خبلؿ تحديد أنماط    
 (. 1948دارس الثانكية في األرض المحتمة فمسطيف منذ عاـ )الم
ػػػػػػ األداة المستخدمة: قامت الباحثة باستخداـ مقياس بيئة الفصؿ كىي معدلة أصبل عف األداة التي أعدىا  

 (.1966) "أكرتر"(، كاستخدمت أيضا مقياس ذكاء المجمكعات كىك مف إعداد 1984) "مكس"أصبل 
 تمميذ كتمميذة. 1765سة: طبقت الدراسة عمى عينة قكاميا ػػػػػػ عينة الدرا

 كبعد اكماؿ الدراسة تكصمت إلى: 
 ػػػػػػػ إف البيئة تأثر عمى النجاح في المدارس الثانكية.

ػػػػػػ ىناؾ عدة أنماط داخؿ المدرسة راجعة نتيجة لتأثير البيئة، فيناؾ مدارس ترتكز عمى المياـ األدائية 
)مصداع، سية، كىناؾ مدارس ترتكز عمى تأيد المعمـ كاإلبتكار كىي ذات بيئة متعاكنة كىي ذات بيئة تناف

   (.12، ص 2018
 :welko  pietere (1992) & "كلكك"ك "بيتر"دراسة  6-2-2

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير برنامج تدريب المعمميف لفترة قصيرة عمى إدراؾ التبلميذ لطبيعة 
 داخؿ غرفة الصؼ. المناخ السائد

ػػػػػ أداة البحث: استخدـ مقياس المناخ الصفي كالذم يعرؼ بإسـ مقياس البيئة الصفية كىك مف إعداد 
 (.1974) "مكس كتركت"
 تمميذ كتمميذة. 28معمما ك 20طبؽ عمى عينة قكاميا  :ػػػػػ عينة الدراسة
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 ػػػػػػػ كقد تكصؿ الباحثاف بعد إكماؿ الدلراسة إلى:
تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف إدراكات الطبلب إلدارة الصؼ كطريقة التدريس كعمى طكؿ فترة ػػػػػػ ال

 التدريب.
ػػػػػػ يكجد فركؽ دالة احصائا في ادراكات الطبلب لممناخ المدرسي الصفي كذلؾ لصالح المعمميف الذيف 

 (.75، ص2014الشيخ كبف الزيف، بف قامكا بالمشاركة في البرنامج التدريبي مف بداية العاـ المدرسي )
 :Booker (2013) "بككر"دراسة  6-2-3

تحت عنكاف تصكرات المدراء كالمعمميف حكؿ أنماط القيادة كعبلقتيا بالمناخ المدرسي بالمدارس اإلعدادية 
 .Tennesseeبكالية "تينسي" 

كؿ أنماط القيادة بالمدارس ػػػػػ ىدفت ىذه الدراسة لمكشؼ عف العبلقة بيف تصكرات المدراء كالمعمميف ح
 اإلعدادية ك المناخ المدرسي. 

( معمما كمعممة مف المدارس 1080( مديرا ك)36ػػػػػ عينة الدراسة: طبقت الدراسة عمى عينة قكاميا )
 اإلعدادية بكالية "تنسي".

 ػػػػػػ تـ استخداـ مقياس المناخ المدرسي كمقياس القيادة مف إعداد الباحث.
تكصؿ إلى النتائج التالية بعد الدراسة: كجكد عبلقة دالة احصائيا بيف المناخ المدرسي كأنماط ػػػػػػػ تـ ال

 القيادة بالمدارس اإلعدادية.
 ،)عايشػػػػػػ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف كجية نظر المعمميف كالمديريف حكؿ أنماط القيادة 

 .(41، ص 2013
بعنكاف المناخ المدرسي كالمكاطنة األكاديمية لدل الطمبة Tamayo (5102 :)  دراسة "تامايك" 6-2-4

 ".Schcool Climate and Studente’s Academic Citizenshipفي الفميبيف "
ىدفت الدراسة لمعرفة طبيعة العبلقة بيف المناخ المدرسي كالمكاطنة األكاديمية  مف كجية نظر الطمبة  -

 في جامعة مايندانك في الفميبيف.
 .2014/2015( طالب كطالبة لمعاـ الدراسي 1184الدراسة: طبقت الدراسة عمى عينة قكاميا ) عينة-
 اعتمدت الدراسة عمى اإلستبانة كأداة لمدراسة مف إعداد الباحث. -
 تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي في الدراسة. -
 جابي في جامعة مايندانك بالفميبيف.بعد الدراسة تـ التكصؿ إلى النتائج التالية: كجكد مناخ مدرسي إي -
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التعميـ يككف أفضؿ عندما يككف ىناؾ تبادؿ لؤلفكار، كأف الطمبة يفضمكف التعمـ مع مدرسييف يتكاصمكف 
 معيـ بطريقة فعالة ككاضحة كمكتكبة مما يساعدىـ عمى تطكير قدراتيـ في التفكير كالتعمـ.

عة تساىـ بتحقيؽ ارتياح المتعمميف كرضاىـ عف المناخ بينت الدراسة أف البيئة اإليجابية داخؿ الجام -
 .(99، ص 2017)منصكر كمحرز، المدرسي داخؿ الجامعة 

 دراسات الصحة النفسية العربية: 6-3
تحت عنكاف "الصحة النفسية كعبلقتيا بالرضا الميني لدل (: 1995) دراسة حامد زىراف 6-3-1

ات التربية كمقارنتيا بخرجي شعب التعميـ العاـ بكميات خريجي كخريجات شعبة التعميـ اإلبتدائي بكمي
 التربية".

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف بيف الصحة النفسية كالرضا الميني لدل خرجي شعبة  -
 التعميـ اإلبتدائي كمقارنتيا بخريجي شعب التعميـ العالي بكميات التربية.

مف خريجي كخريجات شعبة التعميـ اإلبتدائي كشعب التعميـ ( طالب كطالبة 718بمغت عينة الدراسة ) -
 العاـ بكميات التربية.

 استخدـ المنيج الكصفي اإلرتباطي كمنيج لمبحث. -
ػػػػػػػ تـ اإلعتماد عمى ثبلث مقايس لتطبيؽ الدراسة كىـ: )مقياس الصحة النفسية لمشباب( مف إعداد "حامد 

ياس الرضا الميني لممعمـ( مف إعداد الباحث، )مقياس المستكل ، ك)مق1991زىراف"، ك"فيكليت إبراىيـ" 
 اإلجتماعي كاإلقتصادم لؤلسرة( مف إعداد عبد العزيز الشخص.

بعد ػتطبيؽ الدراسة تـ التكصؿ إلى النتائج التالية: تكجد عبلقة ارتباطية كدالة احصائيا بيف الصحة   -
 دائي كالتعميـ العاـ بكمية التربية.النفسية كالرضا الميني لخرجي شعبة التعميـ اإلبت

مستكل الصحة النفسية ككؿ لدل طبلب شعبة التعميـ العاـ متساكم مع مستكل الصحة النفسية ككؿ  -
 (.98، ص 2002)نكاس، لدل طبلب التعميـ العاـ بكمية التربية 

يا بالصحة بعنكاف " الخبرات الصامدة كالمساندة األسرية كعبلقت(: 2004دراسة "حسيف" ) 6-3-2
 النفسية لدل األطفاؿ".

 ىدفت الدراسة لمعرفة العبلقة بيف الخبرات الصامدة كالمساندة األسرية بالصحة النفسية لدل األطفاؿ. -
 10تـ اختيار العينة عشكائيا حيث تككنت مف خمسة أطفاؿ، أربعة ذككر كفتاة تتراكح أعمارىـ مابيف  -

 سنة.  12سنكات ك 
مجمكعة مف اإلختبارات كىي: إختبار الصدمة، اختبار ضغكط ما بعد الصدمة تـ اإلعتماد عمى  -

 اختبار المساندة األسرية؛ اختبار العصابية؛ اختبار مقياس الصحة الفسية.
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ػػػػػ تـ التكصؿ إلى النتائج التالية بعد الدراسة: يكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف األطفاؿ الذيف تمقك مساندة 
 تمقكا مساندة أسرية أقؿ بالنسبة لمصحة النفسية. أسرية كبيرة كالذيف

ػػػػػػ يكجد فركؽ دالة بيف األطفاؿ الذيف تعرضك إلى خبرات صادمة كاألطفاؿ الذيف لـ يتعرضكا لخبرات 
 .(12، ص 2016)حميداني كبخكش، صادمة 

األكاديمي  بعنكاف " الضغكط النفسية المدرسية كعبلقتيا باإلنجاز(: 2012دراسة "العمرم" ) 6-3-3
 كمستكل الصحة النفسية لدل عينة مف طبلب المرحمة الثانكية بمحافظة الميث".

ػػػػػ ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف الضغكط النفسية المدرسية كاإلنجاز األكاديمي كالصحة 
 كالنفسية.

 ػػػػػػ استخدـ المنيج الكصفي اإلرتباطي المقارف.
 ( تمميذ مف المدارس الثانكية.428دراسة )ػػػػػػ بمغ عدد عينة ال

 ػػػػػػ تـ استخداـ مقياس اإلنجاز األكاديمي مف إعداد الباحث، كمقياس الصحة النفسية.
ػػػػػ تـ التكصؿ إلى النتائج التالية بعد الدراسة: كجكد فركؽ بيف منخفض الضغكط النفسية كمرتفع في 

 (.80، ص 2012)العمرم، المرحمة الثانكية الصحة النفسية كاإلنجاز األكاديمي لدل طبلب 
 (:2014دراسة "عكاطؼ" ) 6-3-4

 بعنكاف "اتجاىات المعمميف نحك مديرم المدارس اإلبتدائية لمعبلقات اإلنسانية كعبلقتيا بالصحة النفسية".
كالصحة ػػػػػػػ ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة العبلقة بيف اتجاىات المعمميف نحك مديرم المدارس اإلبتدائية 

 النفسية بكالية الكادم.
 معمـ. 114ػػػػػػػػ قامت ىذه الدراسة عمى عينة قكاميا 

ػػػػػػػ اعتمدت عمى اإلستبانة كأداة لمدراسة حيث إعتمدت عمى استبياف اتجاىات المعمميف مف إعدادىا 
 كمقياس الصحة النفسية مف إعداد الدكتكر محمد صالح مكاكم.

النتائج التالية : تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية مكجبة بيف اتجاىات المعمميف ػػػػػػ تكصمت دراستيا إلى 
 (.12، ص 2014)ممككة، نحك مديرم المدراس كالصحة النفسية 

 دراسات الصحة النفسية األجنبية:  6-4
(: بعنكاف " الدعـ اإلجتماعي مف جانب الزمبلء في العمؿ كأثره عمى 1985دراسة "اركيؿ" ) 6-4-1

 ة النفسية ".الصح
ػػػػػػػػ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر الدعـ اإلجتماعي مف جانب الزمبلء في العمؿ عمى الصحة 

 النفسية.
 ( فردا.  336ػػػػػ تككنت عينة الدراسة مف )

 ػػػػ استخدـ مقياس الصحة النفسية كأداة.
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لو اثر في التقميؿ مف الضغط  ػػػػػ تـ التكصؿ إلى النتائج التالية: الدعـ مف طرؼ زمبلء العمؿ
 (.31، ص 1993)ارجايؿ، كبالتالية ضماف مستكل عاؿ مف الصحة النفسية  كاإلضطرابات

(: بعنكاف "اإلرتقاء بالصحة النفسية في المدارس كالثانكيات 2003دراسة "باتكف كآلخركف" ) 6-4-2
 بالسكيد".

 صحة النفسية في المدارس كالثانكيات بمدينة السكيد.ػػػػػػػ ىدفت الدراسة إلى إيجاد مدخؿ كمي لئلرتقاء بال
 تمميذ كتمميذة. 685ػػػػػػ قامت ىذه الدراسة عمى عينة قكاميا 

 ػػػػػ تـ اإلعتماد عمة مقياس الصحة النفسية كأداة لمبحث.
 ػػػػػػػ كجكد فركؽ دالة احصائيا في مستكل الصحة تعزل بمتغير الجنس.

 اإلجتماعية كالمدرسة في شعكر التبلميذ بقيمة الذات.ػػػػػػ دكر العكامؿ النفسية ك 
 *التعميؽ عمى الدراسات السابقة:

مف خبلؿ الدراسات السابقة التي تـ تناكليا فقد تـ تسجيؿ عدد كبير مف نقاط اإلتفاؽ كاإلشتراؾ      
لمنيج سكاءا مف حسث التصكرات كالمنطمقات، أك منح حيث األىداؼ، فأغمب الدراسات اعتمدت عمى ا

الكصفي كىذا ما تضمنتو دراستنا أيضا، أما مف حيث أداة الدراسة فمنيا مف استخدمت المقياس كمنيا مف 
استخدمت اإلستبانة كؤلداة لمدراسة، كدراسيتنا اعتمدت عمى االستبانة، غالبيتيا ىدفت لمعرفة نمط المناخ 

يرات، ككذلؾ األمر بالنسبة لمصحة السائد في كؿ بمد حسب مكاف تطبيؽ الدراسة كعبلقتو ببعض المتغ
 النفسية كتأثيرىا عمى التمميذ بشكؿ عاـ كفي جميع مراحمة التعميمية )إبتدائي، متكسط، ثانكم، جامعي(.

كقد كانت ىناؾ دراستيف تحمؿ نفس عنكاف دراستنا أال كىك "المناخ المدرسي كعبلقتو بالصحة النفسية 
كأخرل بالدكلة العربية  "صاكلي إيماف"،كرقمة مف إعداد الطالبة لدل التبلميذ" دراسة بالجزائر بمدينة 

الشقيقة فمسطيف ػػػػ غزة ػػػػ كقد حممت نفس الخطكات في دراستنا، إال اإلختبلؼ يكمف في عدد مجتمع 
 الدراسة، كعينة الدراسة، كالفئة التي طبقت عمييا مف حيث المراحؿ العمرية.
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 تمييد:
تتحمؿ المدرسة المسؤكلية الكبرل في تكفير الجك المناسب مف الناحية التربكية ككذا التعميمية      

كؿ أفراد الطاقـ التربكم عمى خمؽ مناخ مدرسي خالي مف كؿ المثيرات كالعكامؿ التي  لمتمميذ، حيث يعمؿ
تؤدم إلى ظيكر سمككات سمبية بيف التبلميذ كأفراد المدرسة، كلي تحقؽ ىذه األىداؼ يجب العمؿ عمى 
ؽ تكظيؼ كؿ إمكانياتيا المتنكعة بقصد خدمة المجتمع ككؿ كتخريج جيؿ مف الطمبة قادر عمى اإلنطبل

ككذا اإلبداع، ألف عممية التعمـ التي تجرم في المدرسة تتأثر بشكؿ أك آخر بيذا الكسط اإلجتماعي 
مايطمؽ عميو اسـ  كتتأثر أيضا بالعبلقات اإلجتماعية التي تسكده، ككذا البيئة المادية التي تميزه كىذا

 .           المناخ المدرسي
استمدت كيانيا مف التي دخمت ميداف التربية حديثا ك محات كيعد مصطمح المناخ المدرسي مف المصط    

عمـ اإلجتماع كعمـ النفس اإلجتماعي، كقد جذب مكضكع المناخ المدرسي انتباه العديد مف الباحثيف 
 التربكييف كىذا بسبب نتائج الدراسات كالبحكث التي تأكد أىميتو في التأثير عمى نتائج العممية التعممية

سنتعرؼ في ىذا الفصؿ عمى مفيكـ المناخ المدرسي، كتطكر المصطمح  مع ذكر  كمف ىذا المنطمؽ
 أىميتو بالنسبة لممتعمـ كاألنماط المختمفة التي يصنؼ كفقيا المناخ المدرسيتحديد العكامؿ المؤثرة فيو، ك 

ف يد مككذا الحديث عف األبعاد المككنة لو، كما أننا سنتطرؽ إلى ذكر خصائص المناخ المدرسي الج
 . أجؿ ضماف مناخ مدرسي مبلئـ

 تعريؼ المناخ المدرسي: -1
متعددة كمختمفة ىي تعريفات المناخ المدرسي كيرجع ىذا التعدد كاإلختبلؼ نظرا ألىمية المناخ      

 :مف بيف ىذه التعريفات نذكر مايميالمدرسي ك 
في المدرسة مف  عي النفسيدرسي ىك المناخ اإلجتماالمناخ الم: (2001) افيتعريؼ عبد اهلل الص -   

خبلؿ مختمؼ العبلقات كالتفاعبلت بيف المكجكديف داخؿ المدرسة كالتي تتمثؿ في عبلقة المدرس بالطالب 
كتقيس مدل اإلىتماـ المكجو لمطالب مف قبؿ المدرسيف، أيضا عبلقة الطالب بزمبلئو في الكسط المدرسي 

بكجو عاـ كاألىمية المعطاة مف إدارة المدرسة تجاه ف كمدل إىتماـ الطالب كتقبمو لممدرسة كحبو ليا 
، )الخكلياألنشطة المدرسية مع اإلىتماـ بالعبلقات اإلجتماعية بيف اإلدارة المدرسية كالمعمميف كالطبلب 

 (.03ص  ،2011
المناخ المدرسي العاـ ىك الجك الذم يسكد المدرسة  كمؤسسة تربكية : (1992) تعريؼ القريطي -

منا الكيفية التي تدار بيا كيتـ عمى أساسيا اتخاذ القررات كتنفيذىا كتكزيع األدكار كالكاجبات تعميمية متض
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دارة النشاطات المدرسية كشبكة العبلقات كالتفاعبلت  عمى العامميف فييا كتنظيـ سير العممية التعميمية كا 
تيـ ككظائفيا، فالمناخ اإلجتماعية بيف أعضاء المجمكعة البشرية داخؿ المدرسة عمى اختبلؼ مستكيا
، 2007)يكسؼ كعكدة، المدرسي باختصار ىك المحصمة النيائية العامة ك المميزة لخصائص المدرسة 

 (.  17ص
: المناخ المدرسي ىك البيئة اإلجتماعية أك النظاـ اإلجتماعي الكمي لمجمكعة (2002) تعريؼ العمياف -

افة كالقيـ كالعادات كالتقاليد كاألعراؼ كاألنماط السمككية  العامميف في التنظيـ الكاحد، كىذا يعني أف الثق
المعتقدات كاإلجتماعية كطرؽ العمؿ المختمفة تؤثر عمى الفعاليات كاألنشطة اإلنسانية كاإلقتصادية داخؿ 

 .(20، ص 2002)العمياف، المؤسسة 
عمى  يعتمدإف مناخ المدرسة : Sergivani & Starr (0991) "ستريتسيرجيكفاني ك "تعريؼ  -

اإلنطباعات كمف الصعب تعريفو بدقة فقد ينظر إليو عمى أنو مجمكعة مف األحاسيس كالمشاعر التي 
 (.20، ص 2010)راقب، يشعر بيا الطمبة ك المعممكف اتجاه المدرسة

المناخ المدرسي ىك بمثابة شخصية المدرسة ككما أف  : halpin & croft "ىالبف ككرفت" تعريؼ -
ة مميزة فإف لكؿ مدرسة مناخيا الخاص بيا، فعندما ينتقؿ معمـ أك إدارم مف مدرسة إلى لكؿ فرد شخصي

ما يشعر بأف المكاف جيد لمعمؿ  أخرل فإنو يبلحظ بكضكح اإلختبلفات في المناخ بيف مدرسة كأخرل، كا 
أك يشعر بأف المعمميف كالمدير يكرىكف بعضيـ البعض كىك بذلؾ يصؼ شخصية المدرسة مف كجية 

  .(20، ص 2010 ،راقب) رهنظ
النفسية مدرسي ىك جممة الخصائص المادية ك مف خبلؿ التعريفات السابقة يمكف استنتاج أف المناخ ال     

الذم ك كاإلجتماعية التي تسكد كؿ مدرسة كفقا لمثقافة التي تتيجيا كتميزىا عف باقي المؤسسات التعميمية 
ا أك تعمـ مف أفراد الطاقـ التربكم إلى التبلميذ مما قد ينعكس إيجابلو التأثير المباشر عمى عممية التعميـ كال

 .سمبا عمى مردكدية المؤسسة كالتحصيؿ الدراسي لمتبلميذ

 :تطكرمفيـك المناخ المدرسي -2
يعتبر مفيكـ المناخ المدرسي مف المفاىيـ التي لقيت اىتماما بالغا مف طرؼ الباحثيف التربكيف، كقد      
( أكؿ مف استخدـ مصطمح المناخ المدرسي عندما كصفو بأنو نتاج إلدراؾ كؿ فرد 1955) "ككرنؿ"كاف 

بالمناخ لدكره كأدكار األخريف في المدرسة، ثـ قدـ المتغيرات التي ينبغي بحثيا في الدراسات التي تيتـ 
 التي تتمثؿ في:المدرسي ك 

 ػػػػػػ شخصية الطالب كارتباطيا باإلنجاز األكاديمي.
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 لركح المعنكية لممعمميف العامميف بالمدرسة كارتباطيا بتحصيؿ الطبلب.ػػػػػػ ا
 ػػػػػػ مدل مشاركة المعمميف في صنع القرار كرسـ سياسة المدرسة.

 اإلدارة عند معالجة المشكبلت المدرسية.ػػػػ مدل التعاكف بيف المعمميف ك ػػ
ي بكجو عاـ يتعامؿ مع الصفة البيئية أف مفيكـ المناخ المدرس "تايجيرم"( اعتبر 1968كفي عاـ )     

لمؤسسة معينة أك تنظيـ معيف، كيتضمف البيئة مف كجية نظره الجكانب اآلتية: الجانب الفزيائي كالمادم 
ك الجانب اإلجتماعي الخاص بكجكد األفراد في مجمكعة، كالجانب  اإلجتماعي الخاص بأنماط العبلقات 

 الجمعات.األفراد ك  بيف
" بأنو بيئة التفاعؿ بيف األفراد في الكسط المناخ المدرسي "أكنز" ( فقد عرؼ1970عاـ )أما في       

-3، ص 2011)الخكلي،  المدرسي كما يعبر عنيا باألبعاد السمككية المدركة مف قبؿ العامميف بالمدرسة
4.) 

 النظريات المفسرة لممناخ المدرسي:   -3
ع المناخ المدرسي ككؿ حددتو حسب كجية نظرىا مكضك ىناؾ العديد مف النظريات التي تناكلت      

 :كىي كالتالي
في مفيـك  بارسكنز""عند  يكمف اإلطار المرجعي لمنسؽ اإلجتماعي :نظرية النسؽ اإلجتماعي 3-1

الكحدة  الفعؿ، أك في المفيكـ المركب فاعؿ ػػػػػػ مكقؼ ػػػػػ بمعنى أف مكقؼ الفاعؿ يشمؿ فاعميف آخريف، أما
 .لسائر األنساؽاألساسية 

تتسـ نظرية النسؽ اإلجتماعي بككنيا تسعى إلى تحقيؽ األىداؼ، كبناءا عمى ذلؾ فإف ما يعرؼ      
بالنسؽ اإلجتماعي ىك الفعؿ، أم نسؽ السمكؾ اإلنساني المحفز، فمف خبلؿ التفاعؿ بيف مجمكعة مف 

تنظـ التفاعؿ كتقننو  أك أف النسؽ  الفاعميف تنشأ ما يعرؼ باألنساؽ اإلجتماعية ىي أنساؽ الفعؿ، التي
مجمكعة مف الفاعميف الذيف يتفاعمكف مع بعضيـ البعض، أك شبكة مف العبلقات التفاعمية  أما الخطكة 
البلحقة لنظرية الفعؿ فتتمثؿ في تحميؿ األشكاؿ التي تدمج فييا األفعاؿ، فالنسؽ اإلجتماعي كما يعرفو 

كتحدد العبلقات القائمة  ،ؿ لئل شباع األمثؿ إلحتياجاتيـدفكعيف يميمجمكعة مف األفراد المىك  "بارسكنز"
بيف ىذه المجمكعة بمقتضى النسؽ الثقافي المشترؾ، فاألفراد مدفكعيف إذف إلى إشباع حجاتيـ، التي 
تسيطر عمى التكجيو الدافعي، أما عبلقة األفراد بمكاقفيـ اإلجتماعية فتتحدد في ضكء األنماط الثقافية 

 ".عؿ نحك المكقؼ كىك التكجو القيمية، كيشير ذلؾ إلى المككنات األخرل مف تكجيو الفاالخاص
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رية النسؽ اإلجتماعي فإف المدرسة تعتبر نسؽ مؤسساتي تيدؼ إلى تقديـ خدمات كعمى ضكء نظ     
ـ، أم أف تربكية كتعميمية ألفراد المجتمع، كذلؾ مف خبلؿ أداء اإلداريف كالمعمميف في ىذا النسؽ ألدكارى

الشخصية المتمثمة في المعمميف الثقافة السائدة مف ناحية، ك ؿ بيف المجتمع ك سة تعتبر ىمزة كصالمدر 
 .فئة مف تمؾ الفئات مف ناحية أخرلاإلداريف كالتبلميذ كدكافع كؿ ك 

  كعميو فإف ىناؾ عبلقات تفاعؿ بيف المعمميف بعضيـ البعض كبينيـ كبيف اإلداريف، كبيف الطبلب     
، كالذم يتألؼ ألخريف يتحدد شكؿ المناخ المدرسيكبناءا عمى دكر كؿ فرد داخؿ المدرسة كعبلقتو مع ا
، كعمى ضكء تحدد سمكؾ كؿ فرد داخؿ ىذا النسؽمف أجزاء كأ نساؽ إجتماعية تتكافؽ فيما بينيا كمف ثـ ي

أك ايجابية كالتي يمكف أف ىذا السمكؾ تتشكؿ العبلقات اإلجتماعية، كاإلنسانية التي قد تككف سمبية 
تنعكس عمى النسؽ اإلجتماعي، كمف ثـ نستطيع أف نصؼ المناخ المدرسي مف خبلؿ النسؽ فنقكؿ مناخ 
مدرسي مناسب أك مبلئـ ألداء األدكار المناطة بالمعمميف كالتي مف خبلليا تحقؽ المدرسة أىدافيا التربكية 

 .(37 ػػػػػ 32، ص ص 2007)العتيبي،  كاإلجتماعية في المجتمع
 :نظرية النظـ اإلجتماعية 2ػػػػػ  6

المخرجات كىي النماذج التي حظيت باىتماـ بنظرية المدخبلت ك "أندرسكف" يسمييا البعض أمثاؿ      
الباحثيف في مجاؿ التفاعؿ النشط داخؿ المؤسسات التعميمية، كفييا ينظر إلى المدرسة عمى أنيا مصنع 

 كؿ المدخبلت كالمتمثمة في المناىج ك المقرر الدراسي، الكقت المدرس، العبلقات، الكسائؿ التعميميةيح
المخرجات في النظاـ التعميمي ىي كحدات التعمـ لدل ك  ككؿ ما يتعمؽ بالبيئة المدرسية إلى مخرجات

كيستند ىذا  كب فيياإلتجاىات كالقيـ المرغاحيث الشخصية كاكتساب المفاىيـ ك  المتعمـ ككذا نمكه مف
المخرجات، كبناءا عمى ذلؾ فإف أم قة حطية بيف المدخبلت ك التحكؿ إلة افتراض مؤاده أف ىناؾ عبل

قصكر في المخرجات يمكف إرجاعو إلى قصكر في المدخبلت، كفي ضكء ىذا يفترض أف تتكامؿ بعض 
 .(43، ص 2018، )مصداع المدخبلت المدرسية يخمؽ مناخا تعطي فيو المدرسة مخرجات مكجبة

تؤثر ىذه العبلقات عمى درجة إنجاز األىداؼ التربكية كفيو  :رية اإلتجاه التبادلي )التفاعمي(نظ 3-3
أيضا ينظر إلى سمكؾ التبلميذ بأنو داللة لمعمميات اإلجتماعية المدرسية كمعايرىا، كبتكقعاتيا كبالدرجة 

، كمف ىذا يا تختمؼ في النتائج التعميمية التي تحققياالتي تختمؼ فييا المدرسة في بيئتيا اإلجتماعية، فإن
التفاعمي بيف الفرد كالبيئة يمكف مف الحصكؿ عمى أفضؿ كصؼ لممدرسة كمناخيا كما اإلتجاه التبادلي ك 

 (. 44، ص 2018)مصداع، يتصكره كيدركو كؿ مف التمميذ كالمعمـ 
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فيي تشترؾ مع تكجو المدخبلت كالمخرجات في  تجمع بيف التكجييف السابقيف النظرية البيئية : 4ػػػػػ  3
الطارئة لمبيئة، كتشترؾ مع التكجو اإلجتماعي بعاد الفزيائية ك اإلىتماـ بخمؽ كصيانة كتكزيع المصادر، كاأل

السمكؾ الممارس كىذا التكجو يحاكؿ بقدر اإلمكاف  في اإلىتماـ بالعمميات اإلجتماعية كثقافة البيئة كنكعية
 .(6 ػػػػ 4، ص ص 2011)الخكلي، النظاـ ككؿ بشكؿ عضكم متفاعؿالكشؼ عف كظيفة 

 :عكامؿ المؤثرة في المناخ المدرسيال - 4
يقصد بعكامؿ المناخ المدرسي تمؾ العكامؿ التي إذا ماتكفر إشباعيا في البيئة المدرسية تحقؽ      

( كتتمثؿ ىذه 1977سنة ) "ركبرت"سي المطمكب كىذا ما أكده المناخ المبلئـ الذم يضمف النجاح الدرا
 :العكامؿ في مايمي

قترحاتيـ تحضى بالعناية مالمؤسسة التعميمية بأف أرائيـ ك  كيقصد بو شعكر األفراد داخؿ :اإلحتراـ 4-1
نما يشعركف بالرعاية كاإلىتماـ ك كالتقدير ىذا ما ، فالمناخ المدرسي اإليجابي ال يشعر األفراد فيو بالقمع كا 

 .ير لمفرد داخؿ المؤسسة التعميميةالشعكر بالتقدنفسي ك يبعث باإلستقرار ال
كتتمثؿ في مدل إيماف الطالب بأف األفراد داخؿ المؤسسة التعميمية يتصرفكف معو بطريقة  :الثقة 4-2

ا صادقة تخمك مف مظاىر الرياء ك الخداع، فتكفر مثؿ ىذا الجك يشعرىـ باألماف داخؿ البيئة الدراسية مم
 .الحماس كعدـ الرغبة بالغياب عنياشعكر العامميف فييا بر باإلنتماء ك يكلد لدييـ الشعك 

حيث كجب عمى القائميف بالعممية التربكية إتاحة الفرصة لجميع الطبلب  :فرص لممشاركة 4-3
بداء المقترحات، فشعكر الطبلب بفقداف حؽ المشاركة  المتأخريف دراسيا في صنع القرار كطرح األفكار كا 

رائيـ في ى مفيكـ الذات لدييـ كما يحـر المؤسسة التعميمية مف اإلستفادة مف أفكارىـ كآيؤثر سمبيا عم
 . تطكير العممية التربكية

كمف  كمدل كالئيـ ليا كدفاعيـ عنيا كيقصد بو ارتباط مشاعر األفراد بالمؤسسة التعميمية :التماسؾ 4-4
 .المحافظة عميياالجماعة كميميـ لمبقاء فييا ك المظاىر السمككية ليذا العمؿ شعكر األفراد بداخميا بركح 

فالمناخ المدرسي اإليجابي ىك المناخ الذم يقاكـ الركتيف كيتطمع لمتجديد، كلكي يتحقؽ  التجديد: 4-5
النمك السميـ في المؤسسة التعميمية البد ليا أف تعدؿ كبشكؿ مستمر مف خططيا الدراسية كبرامجيا 

تنظيـ مشاريع تنمكية مرتبطة بحاجات المجتمع ك أىدافو فالتجديد يثير  التعميمية كأف تككف قادرة عمى
 .(213 ػػػػػ 212ص ص  ،2001)بف دالف،  إىتماـ األفراد كيشبع دكافعيـ كيزيد مف طمكحاتيـ

لمقيادات التربكية ميما اختمفت أنماطيا تأثير مباشر، سمبي أك  النمط القيادم لمدير المدرسة: 4-6
ألفراد داخؿ المجتمع المدرسي، فمف القيادات التربكية ما تعنى باألبعاد الكظيفية التي ايجابي عمى أداء ا
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ما يكازف تتصؿ بمياـ كؿ العامميف في نطاؽ الكاجبات الرسمية دكف اإلىتماـ بالعامميف، كمف القيادات 
 . بيف األبعاد الكظيفية

قات المتميزة بيف مدير المدرسة ذلؾ أف العبل العالقات اإلنسانية داخؿ المجتمع المدرسي: 4-7
كالمعمميف البد أف تنعكس إيجابا عمى أداء المعمميف بشكؿ عاـ، كتؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ التربكية 
كالتعميمية المتكخاة، أما العبلقات اإلنسانية السمبية التي تنشأ بيف المعمميف كمدير المؤسسة فإنيا ستؤدم 

ثرىا عمى العمؿ فيككف اإلىماؿ كسكء الظف، كعدـ تقدير إلى اضطرابات نفسية كجسمية ينعكس أ
 .ية كعدـ الحرص عمى تحقيؽ األىداؼالمسؤكل
اإلنقساـ كسكء التفاىـ  لتفرقة ك عمما أف العبلقات اإلنسانية القائمة بيف المعمميف عمى أساس مف ا     

ا العبلقات اإلنسانية الضعيفة كاألنانية كتؤثر سمبا عمى عمؿ المعمـ، كبالتالي عمى تحصيؿ التبلميذ، أم
التي تنشأ بيف المعمميف كالتبلميذ عمى أساس التيجـ كالصدمات ككؿ اإلضطرابات، كعدـ التقدير تؤثر 

 عمى أداء المعمـ كبالتالي عمى تقبؿ التبلميذ لممدرسة، مما يككف لو أثر عمى مستكل تحصيميـ الدراسي.
ة نقص إمكانيات المدرسة كتجييزاتيا مثؿ نقص الكسائؿ ففي حال إمكانيات المدرسة كتجييزاتيا: 4-8

ف  ككذا المختبرات كعدـ كجكد غرؼ مخصصة ليا، كعدـ كجكد مبلعب كساحات لممارسة األنشطة كا 
نقص الغرؼ كضيؽ الفصكؿ الدراسية كعدـ تكفر اإلضاءة المناسبة، كسكء التيكية كغير ذلؾ مف األمكر 

 .عمـ ك التمميذ كالمدرسة بشكؿ عاـا كمو يؤثر تأثيرا عمى المالمتعمقة بالصحة كالسبلمة، فإف ىذ
إف كثافة الطبلب أك التبلميذ في الفصؿ الدراسي تؤثر سمبا  كثافة الطالب في الفصكؿ الدراسية: 4-9

عمى المعمـ كالمتعمـ، فالمتعمـ ال يستطيع أف يستكعب كؿ ما يتعممو ألف فرصة اإلىتماـ بو كمناقشتو 
 ؽ بينو كبيف زمبلئو قميمة جدا .كمراعاة الفرك 

 :سي عمى أداء المعمـ مما يؤدم إلىكما تؤثر ىذه النسبة المرتفعة مف عدد التبلميذ في الفصؿ الدرا
 .المكجكدة لدل التبلميذ عدـ قدرة المعمـ عمى تنمية الميارات كالمكاىب -
 .كهية شخصية التمميذ حسب خصائص نمعدـ قدرة المعمـ عمى اإلىتماـ بتنم -
 .عمى متابعة مشكبلت التمميذ كحمياعدـ قرة المعمـ  -
 .المعمـ كعدـ اإلستفادة مف مكاىبوإرىاؽ  -
 .ضعؼ التفاعؿ بيف المعمـ كالتمميذ -
 (.106 - 103ص ، ص 1991)الحاجي، ضعؼ قدرة المعمـ عمى إدارة الصؼ كضبطو  -
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 : المناخ المدرسي أنماط -5
سة ما فميس عميؾ أف تبقى فترة طكيمة حتى تتعرؼ عمى مناخ المكاف  عندما تزكر مدر  "ىاليف"يقكؿ      

فإذا كاف الناس يتميزكف كيختمفكف في شخصياتيـ، فكذالؾ المدراس تختمؼ كتتميز بأنماط عديدة مف 
المناخات، ففي حيف نممس في بعض المؤسسات التربكية السيطرة في تسير األمكر المتعمقة بالمدرسة 

تنخفض ركح المشاركة، في حيف نبلحظ في مدارس أخرل ركح التعاكف كاأللفة بيف كتعـ تبعا لذلؾ ك 
القائميف عمى العممية التربكية في المدرسة كبيف التبلميذ كانطبلقا مف ىذه المبلحظات يمكف لمزائر أف 

 (.28، ص 2001)المعضادم كصادؽ،  يحدد النمط السائد في مدرسة ما
ضع تصنيؼ محدد ألنماط المناخ المدرسي حيث اعتمد كؿ باحث عمى كعميو فقد اختمؼ الباحثكف في ك 
 :اص كظيرت بذالؾ نماذج عديدة منياكجية نظره في كضع تصنيفو الخ

يعد تصنيؼ ىالبيف ككركفت مف أكائؿ النماذج التي حاكلت تحديد : "ىالبيف ككركفت"تصنيؼ  5-1
كير اداة لقياس المناخ المدرسي مف خبلؿ ( قاـ الباحثيف بتط1962أنماط المناخ المدرسي، ففي عاـ )

كصؼ سمكؾ المديرييف كالمعمميف، كبعد تطبيؽ األداة ذات األبعاد الثمانية تكصؿ الباحثاف إلى ستة أنماط 
 : كاألتي لممناخ المدرسي مكضحة

ة كيقصد بالمناخ المدرسي المفتكح أنو المناخ الذم يتمتع فيو أعضائو بركح معنكي :المناخ المفتكح -
عالية حيث تسكد المدرسة عبلقات انسانية كاجتماعية قكية، كتسعى إدارة المدرسة إلى إشباع الحاجات 
اإلجتماعية لمعامميف فييا كالتبلميذ معا، كما أف المناخ المفتكح يتميز بتكفر الحكافز المناسبة كالتدريب 

 .المناسبة لمتعميـ كالتعمـ عمى العمؿ المستمر كاإلشتراؾ في تخطيط كتنظيـ العمؿ كتكفر الظركؼ
كيقصد بو المناخ الذم تسكده حرية شبو كاممة يتيحيا مدير المدرسة لمعامميف بيا  :مناخ الحكـ الذاتي - 

في أداء كاجباتيـ  كيساعد ىذا المناخ عمى ظيكر قيادات مف أعضاء األسرة المدرسية، فيتسـ األداء 
ف كانت بأقؿ درجة مف كانجاز االنسانية كعدـ التعقيد حيث يتعاكف  الجميع، كتسكد ركح معنكية عالية، كا 

 المناخ المفتكح.
ىك المناخ الذم يخدـ العمؿ أكثر مما يخدـ الحاجات اإلجتماعية لؤلفراد فيك يركز  المناخ المراقب: -

عمى أداء العمؿ ككذالؾ انجازه بالدرجة األكلى، كلك عمى حساب اشباع حاجات العامميف، كذلؾ أف 
 تماـ بالعمؿ كانجاز الكاجبات اليتيح فرصة لئلىتماـ بالعبلقات بيف العامميف.اإلى
كيتمثؿ في المناخ الذم يتسـ بالركح األسرية أك العائمية، حيث تككف ىنالؾ ألفة بيف  المناخ المألكؼ: -

 .لحاجات اإلجتماعية أكثر مف العمؿأعضائيا، ييتـ فييا بكؿ العبلقات اإلجتماعية كتمبية ا
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تتميز المدرسة في ظؿ ىذا المناخ بانعداـ تفكيض السمطة، إذ تتركز السمطة في مدير : المناخ الكالدم -
المدرسة مما يحكؿ دكف ظيكر قيادات بيف أعضاء المدرسة كينجـ عف ذلؾ أف سمطة الرقابة تككف أعمى 

درسة، مما يؤدم مف سمطة التكجيو ككذا اإلشراؼ كما يسكد اإلنقساـ كالتخريب في صفكؼ أعضاء الم
 . الداء كاإلىتماـ بإشباع الحاجات إلى انخفاض الركح المعنكية نتيجة إلنخفاض

كىك نقيض المناخ المفتكح كميا، فاألعضاء مف معمميف كعامميف كتبلميذ ال تتاح ليـ المناخ المغمؽ:  -
نجازه يككف منخفض  كال يحكز رضا العامميف فرص لتنمية عبلقاتيـ اإلجتماعية كميا، كما أف أداء العمؿ كا 

 .(129 ػػػػ 127، ص ص 2000)حجي، كالتبلميذ داخؿ المدرسة 
 : المدرسي كىيحيث اقترح لتكيف كسترنجر ثبلثة أنماط لممناخ : "لتكيف كسترنجر"تصنيؼ  5-2
كيمتاز ىذا النكع مف المناخ بمركزية اتخاذ القرار داخؿ المؤسسة التعميمية كماعمى  :المناخ السمطكم -

 .ا مف معمميف كتبلميذ إال التنفيذالعامميف بي
كفيو تتككف عبلقات جيدة بيف أعضائو داخؿ التنظيـ بدال مف عبلقات : المناخ المتبني )الحاظف( -

 العمؿ الرسمية .
فيو تتاح الفرصة لكافة المستكيات كاألشخاص لممشاركة مف أجؿ تحديد األىداؼ  :المناخ اإلنجازم -

 (.14، ص 2018)صكفي،  تخاذ القرارات بشأنياالكاجب انجازىا كا
 : تصنيؼ الصباغ ك قكاقزة كالضامف 5-3

 : اخ في ىذا التصنيؼ إلى نمطيف ىماقسـ المن
كفيو تحؿ المشكبلت كيتـ المساكة بيف الجميع كيتـ التركيز عمى التعاكف  :المساند المناخ التنظيمي -
 .التكافؤ لتحقيؽ الؤلىداؼ المرجكةك 
التأكيد أيضا عمى يطرة كعدـ المساكاة بيف الجميع ك كيتـ فيو التركيز عمى الرقابة كالس الميدد :المناخ  -

 (.52، ص 2007)معكض، اإللتزاـ بالعمؿ دكف اإلىتماـ الكافي بالحاجات كالرغبات
رس كفؽ الخصائص السائدة يقسـ لينكنبرج المناخ المدرسي إلى نمطيف مف المدا: تصنيؼ لينكنبرج 5-4
 :ا إلىفيي
حيث يتصؼ مناخيا بالقسكة كاإلنضباط كالمحافظة عمى النظاـ  كعمى كؿ التبلميذ  :المدارس الحارسة -

قبكؿ قرارات المعمميف دكف مناقشة، حيث ال يحاكؿ المعممكف فيـ سمكؾ التبلميذ كيسيطر عمى جك ىذا 
 .مف المدارس عدـ الثقة كالتشاؤـالنمط 
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تتكفر بييا بيئة تعميمية يسكدىا التفاعؿ اإلجتماعي كالتعاكف بيف كؿ  كىي التي المدارس اإلنسانية: -
المعمميف كالتبلميذ، كتيتـ بالنكاحي النفسية كاإلجتماعية في العممية التعميمية، كيحبذ ىذا النمكذج ألف 

ـ كلقد دع المناخ فيو يتصؼ بالديمقراطية كالتي يككف فييا اإلتصاؿ مفتكحا بيف التبلميذ كالمعمميف 
مؤسسة  53ـ اختيارىـ مف " ىذا التصنيؼ بدراسة طبقيا عمى عينة مككنة مف ألؼ معمـ ت"لينكنبرج
، بينما ر في المدارس ذات المناخ المفتكح، حيث تكصؿ إلى أف االتجاىات اإلننسانية تنتشابتدائية

  .(46ػػػػ  45، ص ص 2007العتيبي، ) اإلتجاىات الحارسة تنتشر في المدالرس ذات المناخ المغمؽ
 : أبعاد المناخ المدرسي -6

 :ناخ المدرسي يمكف حصرىا فيما يميىناؾ مجمكعة مف األبعاد لمم
كيبدك ىذا النكع في تككيف عبلقات انسانية بيف جميع األطراؼ بداية مف المدير : العالئقيالبعد  6-1

يعني أف يككف الجك المدرسي  كصكال إلى المعمميف كالتبلميذ كغيرىـ مف أعضاء المؤسسة التربكية، كىذا
مبنيا عمى اإليماف بقيمة الفرد كالجماعة كالعيش بانسجاـ كبكجكد النية الصادقة كالتفاعؿ البناء لذلؾ البد 

 : ى ىذا البعد في العبلقات التاليةمف أسس كمبادئ تقـك عمييا العبلقات اإلنسانية، كيتجم
في كأثرىا في أداء الطبلب األكاديمي ليست مقتصرة عمى إف عممية التفاعؿ الص :عالقة التمميذ بزميمو -

التفاعؿ بيف معمـ كطالب فحيب بؿ ىناؾ نكع مف التفاعؿ يقكـ بيف الطبلب لو األثر البالغ في إنشاء 
العبلقات بالسمبية نتيجة سكء معاممة التبلميذ لبعضيـ البعض، فيصابكف باإلحباط ككذالؾ الكراىية 

مدرسة أك ينتقؿ مف صؼ دراسي ألخر أك يتحكؿ مف مرحمة تعميمية ألخرل يكاجو فالتمميذ حيف يمتحؽ بال
متطمبات اجتماعية كتعميمية جديدة، إما أف يتكيؼ معيا أك يكاجو مشكبلت تحتاج لممساعدة كأيضا 

: التعاكف مثؿ التفاعؿ اإلجتماعي اإليجابي يتيح لمتمميذ فرص تعمـ السمككيات اإلجتماعية المناسبة
ت التكاصؿ  كيعزز اإلندماج في الجماعة كبالتالي تحقيؽ الذات، كتشكيؿ الصداقات الخاصة داخؿ كميارا

المدرسة كعميو كجب عمى كؿ معمـ خمؽ المناخ الذم يتسـ بالثقة كاإلحتراـ كالتعاكف الحقيقي المبني عمى 
 .(18، ص 2014 )صكلي، العبلقات اإليجابية بيف التبلميذ

يعرفيا البعض بأنيا الجيكد المنسقة التي يقكـ بيا فريؽ مف المعمميف  :دارة المدرسيةعالقة التمميذ باإل -
)المدرسة( إداريف كفنييف، بغية تحقيؽ األىداؼ التربكية داخؿ المدرسة تحقيقا يتماشى  تعميميفي الحقؿ ال

 . ائيا تمربية صحيحة عمى أسس سميمةمع ما تيدؼ إليو الدكلة مف تربية أبن
: ىي ذلؾ الكؿ المنظـ الذم يتفاعؿ بايجابية داخؿ المدرسة كخارجيا كفقا ؼ اإلدارة المدرسيةكتعر      

لسياسة عامة، كفمسفة تربكية تضعيا الدكلة رغبة في إعداد الناشئييف بما يتفؽ كأىداؼ المجتمع الصالح 
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المناسب إلتماـ كؿ  العاـ كىذا يقتضي القياـ بمجمكعة متناسقة مف األعماؿ كاألنشطة مع تكفير المناخ
 (.05ص ، 2006)إبراىيـ،  خطكات النجاح

كعميو تتحدد عبلقة التمميذ باإلدارة بأنماط القيادة فييا حيث ىناؾ ثبلثة أنماط لبلدارة ليا األثر البالغ     
 :كفاءة المدرسييف كتحصيؿ التبلميذعمى انتاجية ك 

 اإلدارة الكبلسيكية التي تقـك عمى الشرعية القانكنيةكتعتبر نزعا مف : إلدارة البيركقراطية )التسمطية(ا -
تتصؼ بالركتيف كالرسمية كاألكامر كالنكاىي الثابتة كتركز عمى المؤسسة أكثر مف تركيزىا عمى الفرد 

 .لجانب المادم قبؿ الجنب اإلنسانيكا
مستقؿ بذاتو كعنده يقكـ ىذا النمط مف اإلدارة عمى أف كؿ فرد عالـ : اإلدارة التساىمية )الفكضكية( -

القدرة كالذكاء كيستطيع بيما أف يقكـ بالعمؿ كتحمؿ المسؤكلية، كأف كؿ فرد مسؤكؿ عف نفسو كال يحدد لو 
 كقت ينجز فيو العمؿ، ألف كؿ فرد لو فرديتو كدكافعو الشخصية كقد يستغؿ عدـ تحديد المسؤكلية في

 .التكاكؿ كفي الكسؿ كعدـ اإلنتاج
كيقكـ النمط الديمقراطي في اإلدارة المدرسية عمى أساس إشتراؾ : ية )التشاكرية(اإلدارة الديمقراط -

المدير لمدارسيف في اتخاذ القرارات الخاصة بالسياسة كالبرنامج كيعمؿ مدير المدرسة الديمقراطي عمى 
ي، )صكل تنمية كؿ ابداعات المدرسييف كالتبلميذ كىذا النمط مبني عمى احتراـ المدرسيف كالتبلميذ

  (.20 ، ص2014
كمف خبلؿ ماسبؽ بمكف استخبلص بأف الممارسات التي تطبقيا اإلدارة المدرسية تختمؼ مف مؤسسة إلى 
أخرل مف حيث شدتيا ككاقعيتيا كمكضكعيتيا في اإلدارة المدرسية الناجحة ىي التي تعتني بالبرامج 

بعدؿ مع الجميع حيث سيشعر التمميذ  المدرسية التي تقدميا كتسمط اإلىتماـ عمى التبلميذ كالتعميمات
باألمف كالطمأنينة حتى أنيـ سيجدكف متعة في المدرسة كالغرفة الصفية كتيتـ أيضا بالشبكات ككؿ 

 .عدة كالنازلة بيف الطاقـ التربكماإلتصاالت الصا
في رأسو مف يعد المعمـ العنصر الفعاؿ في عممية التعميـ، فبمقدار ما يحمؿ  عالقة التمميذ مع المعمـ: -

عمـ كفكر، كما يحممو في قمبو مف إيماف برسالتو كمحبتو لتبلميذه، كما اكتي مف مكىبة كخبرة في تحسف 
طريقة التعميـ يككف نجاحو كأثره في أبنائو ك طبلبو كالمعمـ ىك الرباف الذم يسخر بميارتو في ايجاد 

لخصائص المميزة في المعمـ حتى يككف المحبة كالمكدة بينو كبيف تبلميذه ، لذا كجب أف تتكفر بعض ا
 :ة كتتمثؿ ىذه الخصائص فيما يميقادرا عمى أداء مينتو بجدي

 كتتمثؿ في: ةالخصائص الميني
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إف مينة التعميـ ليا استعداد فطرم ىذا اإلستعداد يكجد عند البعض كال يكجد عند  اإلستعداد الميني: -
ت خاصة تؤىمو لمثؿ ىذه المينة عندما يكبركمف ىذه البعض اآلخر أم أف المعمـ الكؼء يكلد كمعو صفا

 .، المبلمح المعبرة: قكة الشخصية، الصكت الكاضح كالمؤثرت عمى سبيؿ المثاؿالصفا
ىناؾ العديد مف المؤشرات تؤكد التفكؽ األدائي لممعمـ الناجح كمف أىميا أنو يمتمؾ  :تفكؽ أدائي -

ستمتع بما يعممو كيساند تبلميذتو في أعماليـ، كما أنو شخصية دافعة كمثيرة لئلىتماـ كمشكقة، كىك ي
 .لكجداني كركح الدعابة كالمكثكقيةيمتمؾ الحماس في العمؿ ك الدؼء ا

المعمـ الناجح البد أف يككف حديثو لتبلميذه مشكؽ كمثير كأف تككف تعبيراتو مميزة كأف  إبداع لفظي: -
، فيك متمكف مف قكاعد المغة، كما يجب أف يككف صكتو يككف لديو ميارة التحدث بالمغة العربية الصحيحة

 .، خاليا مف عيكب النطؽمعبرا كمتميزا بكضكح
 كتتمثؿ في: :الخصائص الشخصية

المعمـ مطالب أف يتعامؿ مع جميع تبلميذه عمى أنيـ سكاء بغض النظر عف  عادؿ كمكضكعي: -
يخص الفركؽ الفردية بيف التبلميذ مف  أكضاعيـ اإلجتماعية المتفاكتة التي قد يعمميا ككذالؾ فيما

 .الفيـ يئالفيـ كالبعض اآلخر بط النكاحي العقمية ال شؾ أنو يعمـ بأف لديو تبلميذ سريعي
كبالتالي اإلتزاف اإلنفعالي كالتحكـ في النفس أثناء المكاقؼ التعميمية كىي صفة ىامة  اتزاف انفعالي: -

 .ينبغي أف يتحمى بيا كؿ معمـ ناجح
 :يكتتمثؿ ف العقمية: ئصالخصا

 .متمكا لمعديد مف القدرات البلزمةيجب أف يمتمؾ المعممؾ عقبل ذكيا، كىذا الذكاء يجعمو م عقؿ ذكي: -
 يجب أف يمتمؾ المركنة العقمية حيث يككف قادرا عمى التكافؽ كالتكيؼ مع كؿ الظركؼ مرف عقميا: -

 .(30، ص 2002)راشد، 
 : ج الدراسية التمميذ بمحتكل المنيعالق -

 تعد المناىج مف أىـ السياسات التي تعتمدىا المجتمعات لبناء كتنشئة أبنائيا لبلرتقاء كالتقدـ بيـ في     
 .مجاالت الحياة شتى
 فالمنيج ىك مجمكعة الخبرات التربكية التي تكفرىا المدرسة لممتعمميف داخؿ المدرسة كخارجيا مف     

حداث تغيرات مرغكبة فيخبلؿ برامج دراسية منظمة بقصد م  ساعدتيـ عمى النمك الشامؿ كالمتكازم كا 
 (.36ص ، 2016)بمقاسمي،  سمككيـ كفؽ األىداؼ التربكية المنشكدة
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 تبرز عبلقة التمميذ بمحتكل المنيج أثر كبير كالذم يتركو عمى شخصية الطالب مف خبلؿ اإللماـ     
 : عميمي يجب مراعاة األمكر التاليةبرنامج ت الدراسية كفيميا فيما جيد، كعميو لبناء بالمكاد

 .منيج منسجـ مع سيككلكجية التمميذمراعاة المرحمة العمرية التي يمر بيا التمميذ، كأف يككف ال -
 يجب أال يقتصر المنياج عمى الخبرات المدرسية بؿ ينبغي أف تتضمف مناىج تخرج بالتمميذ إلى البيئة. -
مة لمجكانب الجسمية كالمعرفية كاإلنفعالية كاإلجتماعية كالركحية بيدؼ أف تككف أىداؼ المنياج شام -

 .(193، ص 2009)ابراىيـ،  تحقيؽ شخصية متكاممة النمك عند التمميذ
مف خبلؿ ماسبؽ نستخمص أف في بناء برامج ينبغي مراعاة الشركط التي تتبلئـ مع القدرات كتتفؽ      

فيدة يمكف أف تساعد التبلميذ عمى التكيؼ السميـ كتنمية مع ميكليـ كيحتكم عمى مكاد كنشاطات م
 الميارات كنمك الثقة كاكتسابيـ لمقيـ الدينية كاإلجتماعية كاستقبلليـ العاطفي. 

 : البعد المادم 6-2
يقصد بو الظركؼ كالشركط التي تكفرىا المدرسة لكافة األفراد العامميف بيا بشكؿ عاـ كلتبلمذتيا       

لقد أكدت تكصيات المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ عمى أىمية أف تتكافر في بشكؿ خاص، ك 
المبنى التعميمي مختمؼ متطمبات العممية التربكية كالتعميمية، كأف يككف قاببل لمتكسيع كفقا لحاجات 

عمى  المستقبؿ كأيضا يراعي أكضاع الطبلب ذكب اإلحتياجات الخاصة كتؤكد معاير الجكدة الشاممة
أىمية أف تككف صفات البيئة المادية لممدرسية مرنة بحيث تنسجـ مع الظركؼ المحمية لكؿ مجتمع 

 .(23، ص 2014)صكلي،  ككذالؾ مع التطكرات الجارية عمى الصعيد التربكم مف جية ثانية
 : بعد المادم يشمؿ العناصر التاليةكما أف ال

مة في إقامة المبنى المدرسي حيث مكقع المدرسة لو تأثير إف المكقع المدرسي مف األمكر اليا: المكقع -
جد كاضح عمى أداء كؿ مف الطمبة كالمعمميف كاإلدارة المدرسية، كما لو تأثير فعاؿ عمى التحصيؿ 
الدراسي كيعد التخطيط إلختيار مكقع مدرسي آمف كمبلئـ كمساعد عمى بيئة تربكية سميمة مف أىـ 

 : المكقع المدرسي الجيد نجد كاصفاتأكلكيات التخطيط كمف م
المكاصبلت، تعد كسائؿ النقؿ التي تكفؿ الكصكؿ لممكقع بأقؿ قدر ممكف مف تكافر كسائؿ النقؿ ك  -

 .التكمفة كأقؿ قدرة زمنية ممكنةالعناء ك 
نقية  تكافر مرافؽ البيئة األساسية إذ تعتبر مرافؽ البيئة األساسية مف صرؼ صحي كتغذية كمياه -

 (.27، ص 2008)الزنقمي،  .إلخيربائية كغاز..كتكصيبلت ك
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تكفير الخدمات العمة مثبل عند اختيار مكقع المبنى المدرسي البد مف األخذ بعيف اإلعتبار مختمؼ  -
الخدمات المتكفرة بالحيز العمراني الذم يخدمو المبنى مثؿ العيادات الطبية، الخدمات اإلجتماعية كالثقافية 

 ك الترفييية. 
بلئـ بناية المدرسة مع طبيعة الحياة اإلجتماعية في المنطقة فتسيـ في تقبؿ الحياة اإلجتماعية أف تت -

كتحسينيا كيتـ اختيار المكقع في حدكد المخطط العاـ الذم يخدـ الحاجات الحالية كالحاجات المتكقعة في 
 .(285، ص 2001)البكىي، المستقبؿ 

م كتتمخص مدرسي تبعث األمف كالراحة لمتبلميذ كالطاقـ التربك يجب أف تككف مكاصفات البناء ال :البناء -
 :ىذه المكاصفات فيما يمي

: مف بيف جكانب البيئة المدرسية الميمة بالنسبة لمتصميـ الفيزيقي لممبنى كأنكاع الحجرات الدراسية -
لمحجرة الدراسية بالنسبة لعممية التعميـ الذم يتمقاه التمميذ داخؿ الحجرة الدراسية حيث يعد الحجـ األمثؿ 

 .شكمة قائمة في العديد مف المدارسالتعمـ التي تعد م
: تمثؿ حجرات المعمميف جزءا مف األبنية اإلدارية اليامة بالمدرسة حيث أنيا المكاف حجرات المعمميف -

لذا ينبغي مراعات الكحيد الذم يستطيع المعمـ أف يتناكؿ المعمـ فييا طعامو كيختمط بزمبلئو المعمميف، ك 
الظركؼ البيئية التي يقضي فييا المعممكف أكقات فراغيـ داخؿ المدرسة كي يستعيدك نشاطيـ كحيكيتيـ 

 .ية ميامو المصاحبة لمينة التدريسلتكممة عمميـ كتأد
 الرياضية: كتتضمف المتطمبات األساسية مف مساحات لمتربية متطمبات تتعمؽ باألنشطة التربكية -

 .الصحافية المدرسيةة كالفنية كاإلذاعية ك كالمكسيقي
كمف المنطؽ أف المبنى المدرسي يعد مف أىـ التجييزات التعميمية التي تؤثر في عممية التدريس كالتعميـ 

 :لذم تتكفر فيو المتطمبات التاليةكيمكف القكؿ بأف المبنى المدرسي الجيد ىك ا
 .موالغرض الذم أنشأ مف أجأف يككف كظيفي كأف يفي ب -
 .م كظائفو المختمفة ككحدة متكاممةأف يتـ تصميمو عمى أساس أنو سكؼ يؤد -
 .أك التشكيش بيف كظائفو المختمفةأف اليسمح بالتدخؿ  -
تتحدد مبلئمة المبنى المدرسي بكاسطة عدد كحجـ كشكؿ كنكعية عممو الكظيفي المناسب، كىذا  -

ككف مناسب لمكظيفة التي تـ تصميمو مف أجميا باإلضافة إلى أف شكؿ ىذا الفصؿ الدراسي يجب أف ي
 (.40، ص 2016)بمقاسمي، 
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مف خبلؿ ماسبؽ نستخمص أف المباني التي تفتقر لمجكدة كالمعايير البلزمة لعممية التعميـ كالتعمـ مف      
شأنيا أف تؤثر عمى النتائج المدرسية لمطمبة كتدني مستكل أداء المعمميف كخمؽ جك يتصؼ بالتباعد 

 .        الركح المعنكية المنخفضةلعزلة كتسكد فيو الصراعات ك كا

 محددات المناخ المدرسي: -7
 :خ المدرسي يمكف انجازىا فيما يميلعمى أبرز المتغيرات ذات العبلقة بتحديد شكؿ المنا     

 : البناء التنظيمي 7-1
حدد فيو ارتباطاتيا اإلدارية متضمنا تنتشر فيو مككنات المدرسة كتتاألقساـ ك كىك الكعاء الذم يجسد      

كصؼ الكظائؼ، كالمسؤكليات كالصبلحيات ككضع الشخص المناسب في المكاف المناسب فإف ذلؾ مف 
شأنو أف يقمؿ مف إحتماؿ ظيكر المناخ السمبي، كبعبارة أخرل فإنو يصؿ إلى نقطة الصفر النظرم، كما 

ناخ التنظيمي، إذ أف التنظيمات الصغيرة ىي أقرب يمعب حجـ التنظيـ دكرا ميما في تحديد خصائص الم
 .قات بيف أفرادىا حميمية كمنفتحةما تككف إلى المناخ العائمي كتككف العبل

 : نمط اإلدارة 7-2
أف نمط اإلدارة الذم يستخدمو المدير كما يترتب عميو مف الممارسات سكاء كانت قائمة عمى      

ة باألتكقراطية كالتسمط إزاء المعمميف أك عمى ما بينيما مف أنماط ليا المشاركة كالديمقراطية أك أنيا متسم
أثر كبير في تحديد نكع المناخ المدرسي داخؿ ذىنية األفراد العامميف في المؤسسة، فمثبل ليذا النمط 
تداعياتو عمى مختمؼ المستكيات داخؿ المدرسة مف حيث الشعكر الذم يجماه العامميف في المدرسة كىمى 

بالتالي تأثيره عمى رىـ أيضا بالرضا الكظيفي، كما ينعكس عمى نمط اإلدارة المطبؽ داخؿ المدرسة ك شعك 
 .المناخ الصفي

كمما كانت التكنكلكجيا المستخدمة في المدرسة ذات طبيعة ثابة غير متجددة   تكنكلكجيا العمؿ: 7-3
فييا المناخ المدرسي متجيا نحك السمبية فإنو حتما ستسكد األجكاء التقميدية إلى حد كبير كبالتالي يككف 
 .لتحمؿ المسؤكلية إلنجاز الميمات في نظر المسؤكليف  إلى جانب قمة اإلبداعات كعدـ تقبؿ األفراد

 :البيئة الخارجية 7-4
ؿ البيئية الخارجية المتعمقة بالسياسات التربكية العامة عمى مستكل المناطؽ التعميمية مإف العكا     

التعميمات المطبقة كالحكافز كالعقكبات المعمكؿ بيا، كنظاـ الرعاية كالتأمينات المطبقة مما كاألنظمة ك 
 .كف في المؤسسات التربكية لو أثرهيتأثر بو العامم
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كما أف تدني التخصصات المالية لممدارس، كسياسة خفض النفقات مف قبؿ الجيات الممكلة أك في حالة 
سيئ اربما تضطر اإلدارة إلى اإلستغناء عف العامميف فييا، كمنو تعيش بعض المدارس ظرفا إقتصاديا 

فإف تصكر المناخ المدرسي ىك عبارة عف سمسمة متصمة تمتد مف المناخ السائد عمى مستكل النظاـ 
 (.103، ص 2006)غريبات، التربكم بجممة إلى المدرسة 

ة إف كاف مركزم  كطبيعة مستكل المياـ أسمكب اإلدار ستنتج أف نمط اإلدارة المدرسية ك كفي األخير ن     
التي يطمبيا العمؿ، كمدل تأكيد التميز كاإلبداع كالركح المعنكية السائدة بيف العامميف، كمستكل كنكعية 
العبلقات السائدة بينيـ كمدل الشفافية كالكضكح، كتأكيد اإلنجاز كدعـ جيكد التدريب كأسمكب المكافئة 

ر كالكفاءة كمركنة التنظيـ مع إشباع الحاجات اإلجتماعية كالعاطفية كالعقاب كدرجة األمف كالمخاط
كالنفسية كميا عكامؿ مسؤكلة عف تحديد نكع كمستكل المناخ المدرسي كالذم يرتبط ارتباطا عاليا بانتاجية 

 .العامميف بياالمدرسة كتحقيقيا ألىدافيا كأىداؼ 
 أساليب تحسيف المناخ المدرسي: -8

كذلؾ بيدؼ خمؽ بيئة مبلئمة  مناخ المدرسي ىك كظيفة أساسية لكؿ مؤسسة تربكيةف تحسيف الإ     
لجميع أفراد الطاقـ التربكم كبالتالي تحقيؽ مستكل جيد مف الصحة النفسية ليـ كتحسيف المناخ المدرسي 

 :مف األساليب يمكف حصرىا في مايميليككف عف طريؽ مجمكعة 
 : خبلؿ كذلؾ مفتعزيز بيئة آمنة كمنظمة:  8-1
 .يانة مستمرة كالحفاظ عمى نظافتياالمحافظة عمى جكدة المباني بصيانتيا ص -
 .رض العقاب عمى السمكؾ غير البلئؽمكافئة التمميذ عمى السمكؾ المناسب كف -
 .يز السمككات المتكقعةاستخداـ عقكد مع الطبلب لتعز  -
 .مخطط األنشطة المدرسية مشاركة فيتحفيز الطبلب كأكلياء األمكر كالمكظفيف عمى ال -
 .يف كالمرشديف كسيكلة الكصكؿ إليوزيادة عدد المستشاريف كاألخصائيف اإلجتماع -
 .المحتممة لمتحسيف المناخ المدرسيإنشاء صناديؽ اقتراح لتقديـ األفكار  -
تنظيـ ة أكثر كضع استراتيجيات لضماف السبلمة أثناء فترات الغذاء كبيف فصكؿ الدراسة كتكفير أنشط -

 .أثناء ساعات الغداء
 العالقات:تسييؿ التفاعؿ ك  8-2
 .ت كثانكيات صغيرة مف حيث المساحةبناء متكسطا -
 .لتقميؿ مف عدد التبلميذ في القسـا -
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 .تكفير أنشطة المجمكعات الصغيرة -
 .لممشاركة في األنشطة البلمنيجية تكفير فرص متعددة كمتنكعة -
 :بيةتعزيز بيئة كجدانية ايجا 8-3
 .، تجنب مصطمح الفائزيف كالخاسريفتعزيز التعاكف بدؿ التنافس -
 .احد عمى األقؿ مع الكبار في المدرسةالتأكد مف أف كؿ تمميذ لديو اتصاؿ نشط ك  -
 .، اإلحتياجات العاطفية لمتبلميذتكفير مختص بقضايا التبلميذ مثؿ اإلختبلفت الثقافية كالطبقية -
 .Betty tablema , 2004, p) 07, 06) ألمكر في  األنشطةزيادة مشاركة أكلياء ا -

 :خالصة
كفي األخير نستخمص بأف المناخ المدرسي دكر ىاـ كفعاؿ في عممية التعميـ، فإذا ماتكفر المناخ      

المدرسي عمى جك يساعد التبلميذ عمى حب الدراسة كالمكاد الدراسية، كحب المعمميف القائميف عمى 
ـ الحب كالمكدة كاإلحتراـ، مما يساىـ في رفع مستكل العممية التعميمية التعممية  كأف تعميميـ كتبادلي

 البعض المناخ المدرسي يسكده نقص مف حيث التجييزات كالمعدات البلزمة، كيكره فيو المدرسيف بعضيـ
لتالي التقميؿ كبا ،ىـ في رفع مستكل الصحة النفسيةكأيضا التبلميذ، كما أف المناخ المدرسي اإليجابي يسا

 .حدتيا إف كجدت خاصة عند التبلميذمف ظيكر اإلضطرابات النفسية بشتى أنكاعيا أك التقميؿ مف 
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 : تمييد
حة النفسية مف أكثر مكاضيع العمكـ اإلنسانية إثارة لئلىتماـ كالدراسة فصحة لقد أصبحت الص       

اإلنساف العقمية كالنفسية التقؿ أىمية عف صحتو الجسمية، فالصحة النفسية تعتبر عنصرا ىاما في حياة 
الكصكؿ لعيش حياة الناس عامة، فتحقيقيا يساعد اإلنساف في مكاجية مشاؽ الحياة كصعكباتيا مف أجؿ 

ىادئة كسعيدة، كما يساىـ في تحقيؽ أىداؼ الحياة كغاياتيا كعميو فإننا في ىذا الفصؿ سكؼ نتطرؽ إلى 
مفيكـ الصحة النفسية، كتطكر ىذا المصطمح مع الزمف، النظريات التي فسرتو، كمع تحديد كؿ مف 

لشخص الذم يتمتع بالصحة اير كمستكيات الصحة النفسية لدل الفرد، ككذالؾ ذكر خصائص يمعا
 النفسية.

 :لصحة النفسيةتعريؼ ا -1
التغمب عمى مشاكميـ حتى يستطيعك أف تكجيو األفراد إلى فيـ حياتيـ ك  تعتبر الصحة بمعناىا الكاسع     

يحيك كيحققكا رسالتيـ كأفراد متكافقيف مع المجتمع، كنظرا لما تمثمو الصحة النفسية مف أىمية كبيرة في 
 فراد فنجد العديد مف األطر النظرية التي تطرقت لتعريؼ ليذا المفيكـ كمنيا مايمي: حياة األ

)شخصيا يككف فييا الفرد متكافقا نسبيا يعرفيا بأنيا حالة دائمة نسبيا،  :(2005) "زىراف"تعريؼ  -
جتماعيا أم مع نفسو كمع بيئتو(، كيشعر بالسعادة مع نفسو كمع اآلخريف، كيككف قادرا عمى  كانفعاليا كا 

تحقيؽ ذاتو كاستغبلؿ قدراتو كامكاناتو إلى أقصى حد ممكف كيككف قادر عمى مكاجية مطالب الحياة، 
كتككف شخصيتو متكاممة، كيككف سمككو عاديا، كيككف حسف الخمؽ حيث يعيش في سبلمة كسبلـ 

  (.09، ص 2005)زىراف، 
ية المختمفة مع القدرة عمى مكاجية األزمات ىي التكافؽ التاـ بيف الكظائؼ النفس :"القكصي"تعريؼ  -

، ص 1999)كامؿ، النفسية العادية التي تطرأ عمى اإلنساف مع اإلحساس اإليجابي بالسعادة كالكفاية 
14.) 
أنيا حالة عقمية انفعالية مركبة دائمة نسبيا مف الشعكر بالسعادة مع  :(2005) "عبد الخالؽ"تعريؼ  -

بالرضا كالطمأنينة كاألمف كالسبلمة العقمية كاإلقباؿ عمى الحياة كيتحقؽ بذلؾ  الذات كمع األخريف كالشعكر
 (.171، ص 2015)بف الشيخ كبف الزيف، أعمى درجة مف التكيؼ النفسي كاإلجتماعي 

 عمى أنيا حالة مكضكعية قابمة لئلختبار الطبي: (1987)ريؼ "أيريف ك"فرنسككفايؾ" ك"فينتشؿ"تع -
كذالؾ التكيؼ األمثؿ الممكف مع متطمبات المحيط كما يمكف اعتبارىا حدثا سيركريا البيكلكجي  كيعتبر ك 

 .(30، ص 2017)حمامدية، )تفاعميا( لتحقيؽ الذات، عمى شكؿ التعديؿ العادؿ كاليادؼ كالفعاؿ لمبيئة 



الصحة النفسية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالثالث  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصؿ   

44 
 

 
الصحة النفسية ىي امتبلؾ اإلنساف شخصية سكية تساعده عمى التعامؿ مع : "ماسمك"تعريؼ  -

داث التي تحدث معو كتختمؼ عف الشخصية الغير سكية كالتي التتمكف مف التعامؿ بشكؿ جيد مع األح
 (.06، ص 2017)سايب كجبار، كؿ األحداث المحيطة بو 

يعتبر أكؿ مف استخدـ مصطمح الصحة النفسية، حيث استخدـ ىذا المصطمح ك  :"أدلؼ ماير"تعريؼ  -
نحك السكاء، كالكقاية مف اإلضطرابات النفسية كالصحة  ليشير إلى نمك السمكؾ الشخصي كاإلجتماعي

النفسية في نظره ىي تكيؼ الفرد مع العالـ الخارجي المحيط بو، كأيضا تجعؿ الفرد قادرا عمى مكاجية 
 .(25، ص 2005)الداىرم، أغمب أك كؿ المشكبلت التي تكاجيو 

 : تطكر مفيـك الصحة النفسية -2
لصحة يجد أف مكضكعات ىذا العمـ قديمة قدـ اإلنساف، فالقرآف الكريـ زاكج إف المتتبع لنشأة عمـ ا     

كاممة، ككفر لو آدـ في صحة نفسية كجسمية  بيف الصحة النفسية كالصحة الجسمية، فقد خمؽ سيدنا
 "كلقد خمقنا اإلنساف في أحسف تقكيـ"شرطاف األمف كالطمأنينة فأكرمو كأسجد لو المبلئكة لقكلو تعالى 

(، كأشارت الدراسات في الحضارات القديمة إلى إىتماـ الفراعنة، كاإلغريؽ كالصينيف 04ف اآلية )التي
عادة الصحة النفسية ككاف العبلج عف طريؽ الكينة كالسحرة،  القدماء بعبلج جميع اإلضطرابات العقمية كا 

 كالشر. عمى أساس أف ىذه اإلضطرابات ناشئة عف األركاح ككانت ميمتيـ طرد ىذه األركاح 
 . ؽ.ـ( 377ػػػ  365ىيبكقراط" ) عند اإلغريؽ ظير " -
كقد أرجع األمراض العقمية إلى خمؿ في الدماغ، الذم ىك مركز النشاط العقمي كاىتـ بتشخيص حاالت  

 ، ص2017)صكشي، لمنغكليا ك اليستيريا كقاـ بعبلجيا بأسمكب عممي بعيدا عف العبلج الخرافي 
38.)   
 :ؽ.ـ( 429ػػػػ  474" )أما "أفمطكف 2-1

ه تشاؤمية في الصحة النفسية كاعتبر النفس محبكسة في البدف بشيكاتو، كاعتقد أف األمراض كانت أراؤ 
العقمية ناتجة عمى الشياطيف مع ىذا كانت لو بعض األراء الجيدة في الصحة النفسية، اعتبر المجنكف أنو 

سفاسفة ) إلى عزؿ المجانيف كالعناية بيـ غير مسؤكؿ عمى أفعالو كال يعاقب عمى جرائمو كدعى
 (.12، ص 2005عريبات، ك 
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 :في العصكر الكسطى 2-2
ازدىر عمـ الصحة النفسية في الببلد اإلسبلمية عكس ما كاف الكضع في أكركبا، فكانت العصكر 

عاـ فقدت إنو ألكثر مف ألؼ "بقكلو:  (1972" )بربيك"الكسطى مظممة بالنسبة ليذا العمـ، كىذا ما أكده 
، كىذا كقد اىتـ "أنقذت ىذه األعماؿ بكاسطة العرب ، بينماكركبييفكتابات أرسطك بالنسبة لمعمماء األ

المسممكف بمكضكعات الصحة النفسية كعالجكىا مف خبلؿ دراستيـ لعبلقات اإلنساف بربو كنفسو، كبالناس 
، ص 2012)زبدم، لجسد كالركح كىدفيا تنمية دكافع اليدل كالسيطرة كتحقيؽ التكازف بيف مطالب ا

85). 
 :في العصر الحديث 2-3

ألنو مف األكائؿ في العصر الحديث كمف  "فارلي"( كينسب إلى 1979لقد نشأ ىذا العمـ في أكربا سنة )
الذيف بحثك في فرنسا إمكانية إعادة التكيؼ اإلجتماعي لممجرميف كالمجانيف، كأشار تاريخ تطكر الحياة 

ا أكاخر القرف التاسع عشر إلى تأسيس عدد مف الجمعيات التي تعمؿ ليذا الغرض  اإلجتماعية بفرنس
كتكالت البحكث كالدراسات الطبية كالنفسية كالعبلج النفسي كتعددت المجاالت العممية كالدكرية التي تحكم 

 ،)سفاسفة كعريباتآالؼ البحكث كالدراسات في الصحة النفسية كالعبلج النفسي في الكقت الحاضر 
 .(14-12، ص2005

 :النظريات المفسرة لمصحة النفسية -3
لقد اختمفت كتعددت النظريات كاإلتجاىات المفسرة لنشكء اإلضطراب النفسي، كالصحة النفسية      

عمكما فكؿ اتجاه نظرم يحاكؿ تأكيد رأيو فيما يخص سبب المرض كبالتالي تصكره لحالتو الصحية كىي 
 كاألتي:

 :النفسي نظرية التحميؿ 3-1
قدرة الفرد عمى مكاجية الدكافع البيكلكجية فسي عمى تفسير الصحة النفسية في تقكـ نظرية التحميؿ الن     

ككذالؾ الغريزية، كالسيطرة عمييا في ضكء متطمبات الكاقع اإلجتماعي، مع القدرة عمى التكفيؽ بيف 
 .(63-62، ص ص 2017)مكساكم كبف حمدم، مطالب "اليك" ك"األنا "ك"األنا األعمى" 

أما اإلنساف السميـ في نظر فركيد ىك اإلنساف الذم يممؾ "األنا" لديو قدرة كاممة عمى التنظيـ كاإلنجاز 
اليمكف فصميما عف " كيستطيع التأثير عميو حيث في حالة الصحة كيممؾ مدخبلت لجميع أجزاء "اليك

شخص في حيف تتجمع الغرائز البلشعكرية في " األجزاء الكاعية كالعقبلنية مف البعضيما كيشكؿ "األنا
"اليك" حيث تتمرد كتنشؽ في حالة العصاب )اإلضطراب النفسي( كتككف في حالة الصحة النفسية 
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مندمجة بصكرة مناسبة، ككما يضـ ىذا النمكذج "األنا األعمى" كالذم يمكف تشبييو بالضمير مف حيث 
ة النفسية تككف القيـ األخبلقية العميا لمفرد انسانية الجكىر، كىنا يفترض "فركيد" أنو في حالة الصح

كمبيجة في حيف في حالة العصاب تككف مثارة كمتييجة مف خبلؿ تصكرات جامدة مرىقة، كال يقاس 
نما تتجمى الصحة النفسية مف خبلؿ  مقدار الصحة النفسية مف خبلؿ غياب الصراعات أك عدـ كجكدىا كا 

 .(49، ص 2007 ،)سامر كجميؿ ت كمكاجيتيا القدرة الفردية عمى حؿ الصراعا
 : نظرية المدرسة السمككية 3-2

يرل أصحاب ىذه النظرية أف السمكؾ متعمـ مف البيئة، كأف عممية التعمـ تحدث نتيجة لكجكد الدكافع       
رات كالمثير كاإلستجابة كبالتالي فإف مفيكـ الصحة النفسية لدييـ يتمثؿ في اإلستجابة المناسبة لممثي

المختمفة أم استجابات بعيدة عف القمؽ كالتكتر، كمنو الصحة النفسية السميمة تتمثؿ في اكتساب عادات 
مناسبة كفعالة تساعد الفرد في التعاكف مع األخريف في مكاجية المكاقؼ التي تحتاج اتخاذ قرارات فإذا 

 ، ص2012شاىر كالعيس، )اكتسب الفرد عادات تتناسب مع ثقافة مجتمعو فيك بصحة نفسية سميمة 
07). 
  :نظرية كارؿ ركجرز 3-3

يرل بأف مفيكـ الذات ينمك نتيجة التفاعؿ اإلجتماعي جنبا إلى جنب مع الدافع الداخمي لتحقيؽ       
الذات كلكي يحقؽ ذلؾ البد أف يطكر مفيكمو عنيا مكجبا كحقيقيا كعميو فإف اإلنساف المتمتع بالصحة 

ر عمى تككيف مفيكـ ايجابي عف نفسو، كالذم يتفؽ سمككو مع المعايير النفسية ىك الشخص القاد
 (.12، ص2000)العناني، اإلجتماعية كمع مفيكمو لذاتو 

 :نظرية عمـ النفس الفردم 3-4
السؤاؿ عف الصحة النفسية بشكؿ مختمؼ عف التحميؿ  " أدلر"يطرح عمـ النفس الفردم ك الذم يمثمو      

العصاب عمى أنو شكؿ خاطئ مف أسمكب الحياة كالشذكذ اإلجتماعي فيك يرل  ر"" أدلالنفسي فقد اعتبر
أف المجتمع أك المحيط يشكؿ بنية أساسية لممخكؽ اإلنساني اليمكف الغاؤىا أك إبطاليا، فقد حدد عمـ 

 . كر الجماعي معيارا لمصحة النفسيةالنفس الفردم مصطمح الشع
إلنساف سميـ نفسيا إال عندما يتناسب طمكحو مع سعادة المجتمع أنو اليمكف إعتبار ا " أدلر"فحسب      

كيمتـز أخبلقيا بتحقيؽ عالـ أكثر إنسانية، فبل يكجد تعارض بيف فردية الشخص كالتصرفات اإلجتماعية 
في عمـ النفس الفردم فتحقيؽ الذات كالتأىيؿ المستمر كالتقدـ الميني كتكسيع مجاالت الحرية الشخصية 
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المرتبة نفسيا التي يحتميا التضامف كاإلستعداد لممساعدة كالركح الجماعية إذ أف سركرة  دلر""أتحتؿ عند 
 (.55، ص 2007)سامر كجميؿ، اإلنساف ترتبط باإللتزاـ اإلجتماعي باألخريف 

لـ تيتـ ىذه النظرية بتحديد السيمات األساسية لمصحة النفسية، فمنطمقيا  :نظرية التحميؿ الكجكدم 3-5
 عمى اإلنساف السميـ  كيعتبر فييا المرض شكبل قاصرا مف الصحة.قائـ 
يتجنب التحميؿ الكجكدم الحديث عف العصابات كتصكرات اإلنساف، فعندما نقكد المريض عمى      

أساس األجزاء السميمة الباقية مف نفسيتو نحك اإلعتراؼ بنفسو كبالعالـ، أك تأكيد ذاتو كالعالـ بدال مف 
 قو عف دكافع شاذة أك عف صدمات اليمكف اصبلحيا.البحث في أعما

أف الصحة النفسية ىي التمكيف الغير محدكد مف امتبلؾ السمات الجكىرية  ""بكسكبناءا عمى ذلؾ يرل
 الثمانية لمكجكد اإلنساني كىي:

 امتبلؾ اإلنساف تصكر عف كجكده في المكاف الذم يعيش فيو. -
 امتبلؾ اإلنساف تصكر عف الزمف. -
 لتكامؿ بيف النفس كالجسد.ا -
 اإلىتماـ باألخريف. -
 اإلىتماـ بالحالة النفسية. -
 دكر الذاكرة كاإلدراؾ لؤلحداث. -
 البلىركب مف المكت. -
 (. 33-30، ص2009)أبكدلك، تساكم المؤشرات السابقة بنفس الدرجة كالشدة  -
 :أىمية الصحة النفسية -4
 مف جانبيف ىما:يمكف التحدث عف أىمية الصحة النفسية  
 :مية الصحة النفسية بالنسبة لمفردأى 4-1 
يسعى لمبحث عف الحمكؿ البديمة في  :الصحة النفسية تمكف الفرد مف مكاجية مشكبلت الحياة حيث - 

إشباعو لدكافعو حتى ال يككف عرضة لئلنييار أماـ ىذه اإلحباطات كبالتالي الحيمكلة دكف استنزاؼ جيده 
 الناشئ عف عدـ إشباع رغباتو.كطاقتو في الصراع 

فاإلتزاف اإلنفعالي كاليدكء في تصرفات الفرد  الصحة النفسية تمكف الفرد مف النمك اإلجتماعي السميـ: -
مع األخريف يؤدم إلى قبكلو لدييـ، كما أنو يككف أقدر مف غيره في تككيف العبلقات اإلجتماعية ككذا 

 التفاعؿ الجاد مع األخريف. 
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فالتعمـ يحتاج إلى قدر مف التركيز كاإلتزاف اإلنفعالي  فسية تمكف الفرد مف التعمـ الجيد:الصحة الن -
 كاليدكء النفسي كالخمك مف اإلضطرابات النفسية كالشخصية .

الفرد المتمتع بالصحة النفسية يعمؿ دائما عمى  الصحة النفسية تساعد الفرد عمى النجاح الميني: -
ف األداء في مينتو حتى يحقؽ فييا أعمى مستكل مف النجاح لكي يحقؽ ىذه تحقيؽ ذاتو، كلذلؾ فيك يتق

 الذات، كمنو اإلنغماس في اإلضطراب النفسي يؤثر عمى إنتاجية الفرد كالركح المعنكية كمستكل األداء.
ألف كثيرا مف األمراض النفسية تظير عمى الفرد في ىيئة  الصحة النفسية تدعـ الصحة البدنية: -

ضية جسدية مثؿ ضغط الدـ، القرحة المعدية، كبالتالي اإلستقرار النفسي كالصحة النفسية ىما اعراض مر 
 ضركرياف لتدعيـ الصحة البدنية.

 كتتجمى ىذه األىمية فيما يمي:: ة الصحة النفسية بالنسبة لممجتمعأىمي 4-2
راسات أف العامميف الذيف حيث أثبتت العديد مف الد :زيادة اإلنتاج ككفايتو الصحة النفسية تؤدم إلى -

 يتمتعكف بصحة نفسية جيدة عادة ما ترتفع انتاجيتيـ، كما كأف منتجاتيـ تتميز بالجكدة كاإلتقاف.
تسمكف بالتعاكف ككذا فاألفراد المتمتعيف بالصحة النفسية ي الصحة النفسية تؤدم إلى تماسؾ المجتمع -

ـ يدا كاحدة أماـ المشكبلت التي تيدد مجتمعيـ تككيف عبلقات مع األخريف كاإلنسجاـ معيـ مما يجعمي
 كيقـك كؿ فرد ببذؿ أقصى جيد مع األخريف أم ركح الفريؽ لتحقيؽ اإلزدىار كالتطكر.

فبكجكد الصحة النفسية تكاد تختفي معيا  :المرضيةالصحة النفسية تؤدم إلى إختفاء الظكاىر  -
                        .(31-27، ص 1999)الشاذلي، الظكاىرالسمككية المرضية 

 :معايير الصحة النفسية -5
تتحدد معاير الصحة النفسية بنمط ما يدكر في كاقع األفراد كما يكاجييـ مف ضغطات، كتتحدد      

بمدل غياب عناصر الشعكر باألمف المادم كاإلقتصادم كاإلجتماعي، فالصحة النفسية نمط إنساني 
 عو، كمف معاير قياس الصحة النفسية مايمي:إجتماعي يرتبط بكجكد اإلنساف ككاق

 : المعيار اإلحصائي 5-1
لمتكزيع اإلعتدالي، بمعنى أف الغالبية مف العينة ا تتكزع كفقا أم ظاىرة نفسية عند قياسيا إحصائي     

اإلحصائية تحصؿ عمى درجات متكسطة في حيف تحصؿ فئتاف متناظرتاف عمى درجات مرتفعة )أعمى 
درجات منخفضة )أقؿ مف المتكسط( كبيذا المعنى تصبح السكية ىي المتكسط الحسابي مف المتكسط( ك 

سكم ىك الذم ينحرؼ ، فالشخص البللمظاىرة في حيف يشير اإلنحراؼ إلى طرفي المنحنى إلى البلسكية
 عمى المتكسط العاـ لمتكزيع اإلعتدالي. 
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العادييف مف حيث الصفات الجسمية مثؿ مف المعركؼ عف المعيار أنو قد يصمح لمحديث عف الناس      
الطكؿ كالكزف، بينما ال يصمح ىذا المعيار في حالة القياس النفسي يقكـ عمى أسس معينة إف لـ يتـ 
مراعاتيا يصبح الرقـ الذم نخرج بو رقما مضمبل كال معنى لو، ألف القياس النفسي ىك قياس نسبي غير 

ض كجكد الذكاء كلكنو بشكؿ كاقعي غير مممكس، كلكف نستدؿ مباشر، فمثبل عند قياس الذكاء فنحف نفتر 
 (.61ػػػػ 58ص ، ص 2001)عبد الغفار، عميو مف صفات الفرد 

 :المعيار الذاتي )الظاىرم( 5-2
السكية ىنا تتحدد مف خبلؿ إدراؾ الفرد لمعناىا، فيي كؿ مايشعر الفرد بو كيراىا مف خبلؿ نفسو       

برة ذاتية فإذا كاف الفرد يشعر بالقمؽ كعدـ الرضا عف الذات فإنو يعد كفقا فالسكية ىنا إحساس داخمي كخ
ليذا المعيار غير سكم، فمف األصعب اإلعتماد عمى ىذا المعيار كميا ألف معظـ األسكياء تمر بخبرتيـ 

 (. 183، ص  1999)غريب، حاالت مف الضيؽ كالقمؽ 
 :المعيار اإلجتماعي 5-3

العادات كالتقاليد اإلجتماعية حيث تككف السكية مسايرة لمسمكؾ المعترؼ بو  تتحدد السكية في ضكء     
اجتماعيا كيعني ذلؾ أف الحكـ عمى السكية أك البلسكية ال يمكف التكصؿ إليو إال بعد دراسة ثقافة الفرد  

ريف كيخمك ىذا المعيار مف مخاطر المبالغة في األخذ بمعيار المسايرة، أم باعتبار األشخاص المساي
لمجماعة ىـ األسكياء في حيف يعتبر غير المسايريف ىـ األبعد عف السكية، فينالؾ خصائص ال سكية 
كاإلنتيازية تكتب مشركعيتيا في إطار مف الرغبة اإلجتماعية فالمسايرة الزائدة في حد ذاتيا سمكؾ غير 

 .(90، ص 2017)يكسفي، سكم 
 :المعيار الباطني 5-4

مزايا معظـ المعاير السابقة كيعمؿ عمى تجاكز مثاليتيا في الحكـ ليس خارجيا  ىك معيار يجمع بيف     
كما ىك الحاؿ في المعاير اإلحصائية، كما أنو ليس ذاتيا كما ىك الحاؿ في المعيار الذاتي، إنما يعتمد 
ىذا المعيار عمى أساليب فاعمة تمكف الباحث قبؿ إصدار حكمو مف أف يصدر حكمو مف أف يصؿ إلى 

 .(22، ص  2000)فكزم، البلشعكرية اف الكاممة في خبراتو الشعكرية ك قيقة شخصية اإلنسح
 :مناىج الصحة النفسية - 6
 يكجد ثبلثة مناىج لمصحة النفسية كىي: 
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 :المنيج اإلنمائي 6-1
 كىك منيج إنشائي يتضمف زيادة السعادة كالكفاية كالتكافؽ لدل األسكياء خبلؿ مرحمة نمكىـ، حتى      

يتحقؽ الكصكؿ بييـ إلى أعمى مستكل ممكف مف الصحة النفسية، كيتحقؽ ذلؾ عف طريؽ دراسة 
اإلمكانات ككذا القدرات كتكجيييا التكجيو السميـ )نفسيا، تربكيا، كمينيا(، كمف خبلؿ رعاية مظاىر النمك 

نفعاليا بما يضمف اتاحة الفرص أماـ األفراد لمنمك ال سكم تحقيقا لمنضج كالتكافؽ جسميا كعقميا كاجتماعيا كا 
 .   (26، ص 2001)الشاذلي، كالصحة النفسية 

 : المنيج الكقائي 6-2
كيعني الكقاية بكجو عاـ كىك مجمكع الجيكد المبذكلة في حدكث اإلضطرابات أك المرض كالسيطرة      

المنيج الكقائي مف رض العقمي كالجنكح ...إلخ، كيتككف كالمعميو أك التقميؿ مف شدة ظاىرة غير مرغكبة 
 ثبلثة مراحؿ ىي:

حيث تيدؼ إلى إتخاذ إجراءات مسبقة لمنع حدكث اإلضطرابات النفسية  األمراض  :الكقاية األكلية -
العقمية كغيرىا مف أنكاع الشذكذ السمبي، كذلؾ عف طريؽ عدة كسائؿ منيا: التشجيع عمى حرية التعبير 

اؼ، التأكيد عمى العبلقات الحكارية البناءة كمحاكلة خفض عف المشاعر السند اإلنفعالي، حرية اإلكتش
 الضغكط التي تؤدم إلى إضطرابات الشخصية.

الغية منيا انقاص شدة المرض كالتقميؿ منو كذلؾ مف خبلؿ الكشؼ المبكر عف  :الكقاية الثانكية -
لنفسية كالعقمية في الحاالت كاإلىتماـ بيا بالرعاية كالعبلج مع ىدؼ ميـ أال كىك كقؼ اإلضطرابات ا

 مراحميا المبكرة.
كالتي تيدؼ إلى خفض العجز الناتج عف المرض العقمي  كايجاد عمؿ  :الكقاية في المرحمة الثالثة -

لمتكافؽ معو كمحاكلة انقاص المشكبلت المترتبة عف المرض العقمي، كاستخداـ الكسائؿ التي تعمؿ عمى 
 . (62)ساعك، ب س، ص منع اإلنتكاسة 

عبلج المشكبلت كاإلضطرابات كاألمراض النفسية حتى العكدة إلى كيتضمف  :المنيج العالجي 6-3
حالة التكافؽ كالصحة النفسية، كييتـ ىذا المنيج بأسباب المرض النفسي كأعراضو كتشخيصو كطرؽ 

 .(12، ص 2005)زىراف، عبلجو كتكفير كؿ مف المعالجيف كالعيادات كالمستشفيات النفسية 
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 :ات الصحة النفسيةمستكي -7
كمف كقت ألخر لدل نفس الفرد كمف بما أف الصحة النفسية حالة غير ثابة تتغير مف فرد ألخر      

مجتمع ألخر كبذلؾ فإف الصحة النفسية تتكزع عمى درجات كمستكيات مختمفة كفي مايمي خمسة 
 مستكيات تميز الصحة النفسية كىي:

اب األنا القكم كالسمكؾ السكم كالتكيؼ الجيد إنيـ األفراد الذيف ىـ أصح :المستكل الراقي )العادم( 7-1
ىـ قادريف عمى فيـ ذكاتيـ كيحققكنيا، كتبمغ نسبة ىؤالء أنيـ يقعكف في أقصى الطرؼ اإليجابي في البعد 

 كالمنحى اإلعتدالي.
 .% 1355كىـ أقؿ مف المستكل السابؽ كسمككيـ طبيعي كجيد نسبتيـ  :المستكل فكؽ المتكسط 7-2
كىـ في مكقع متكسط مف الصحة النفسية المرتفعة كالمنخفضة لدييـ  :المستكل الطبيعي كالمتكسط 7-3

 .%68جكانب قكة كجكانب ضعؼ يظير أحدىا أحيانا كيترؾ مكانو لؤلخر أحيانا كتبمغ نسبتيـ حكالي 
لصحة النفسية ىذا المستكل أدنى مف األخريف مف حيث مستكل ا :المستكل األقؿ مف المتكسط 7-4

كىـ أكثر ميبل لئلضطراب كسكء التكيؼ، فاشمكف في تحقيؽ ذكاتيـ كفيميا، كيقع في ىذا المستكل 
 .% 1355األشكاؿ اإلنحرافية النفسية كاإلضطراب السمككي الحاد نسبتيـ 

قميؿ جدا مف ناحية الصحة النفسية، كعندىـ أعمى درجات اإلضطراب  :المستكل المنخفض 7-5
ع أنيـ يمثمكف خطرعمى أنفسيـ كعمى األخريف، كيتطمبكف العزؿ في المؤسسات الخاصة كتبمغ كالشذكذ م
 .(25، ص 2001)عبد اهلل،  % 25نسبتيـ 
كيظير مف خبلؿ ىذه المستكيات إف األفراد يتكزعكف عمى مستكيات مختمفة مف الصحة النفسية كما      

 . الخطكرةأف لئلضطراب النفسي أشكاال متدرجة في 
 : الشخصية المتمتعة بالصحة النفسيةخصائص  -8

تتميز الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية بمجمكعة مف الخصائص التي تميزىا عف الشخصية        
 :ة كفيمايمي عرض ألىـ ىذه الخصائصالمرضي

 :تقدير الذات 8-1
كتقديرىـ ألنفسيـ عمى نحك يشعر األفراد المتمتعكف بالصحة النفسية بشعكر قكم بالتقبؿ بذكاتيـ       

طيب كىذا التقبؿ كتقدير الذات يتضمف حب الفرد لنفسو، كلكنو يختمؼ عمى األنانية كما يختمؼ أيضا 
 .(68ص  ،2011)عمكم، عف عشؽ الذات 
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 : التكيؼ 8-2

ؿ أم قدرة الفرد عمى التكيؼ مع الكسط الذم يعيش فيو  مع التأكيد عمى أف التكيؼ المبلئـ ال يتمث     
في خضكعو السمبي لمكسط الذم يعيش فيو، إذ قد يككف ىذا مف أحد األعراض العصابية بؿ يككف ذك 
صبغة دينامية يتأثر فييا الفرد ببيئتو كيؤثر فييا كبالتالي فإف التكيؼ النشيط المبلـز لكؿ مجريات الحياة 

.clootier, 1981, p 101 ). 
 :الشعكر بالسعادة مع األخريف 8-3

التكامؿ نحك األخريف "يتمثؿ في حب األخريف كالثقة فييـ كتقبميـ ككجكد اتجاه متسامح ك        
اإلجتماعي" كاإلنتماء لمجماعة كالقياـ بالدكر اإلجتماعي المناسب كالتفاعؿ اإلجتماعي السميـ، كالقدرة عمى 

المسؤكلية اإلجتماعية  التضحية كخدمة األخريف كاإلستقبلؿ اإلجتماعي، كالسعادة األسرية كالتعاكف كتحمؿ
 .(13، ص 2005، زىراف)
 :الشعكر بالسعادة مع النفس 8-4

يتمثؿ الشعكر بالسعادة مع النفس بالراحة النفسية لما لمفرد مف ماضي نظيؼ كحاضر سعيد        
كمستقبؿ مشرؽ، كاإلستفادة مف الخبرات اليكمية، كاشباع الحاجات كالدكافع النفسية األساسية، كالشعكر 
باألمف كالطمأنينة، كالثقة ككجكد اتجاه متسامح مع الذات كاحتراـ الذات كتقبميا، كنمك مفيكـ مكجب 

 . (16ص ، 2002)مدثر، لمذات، كتقدير الذات حؽ تقديرىا 
 : تحقيؽ الذات كاستغالؿ القدرات 8-5

بؿ مبدأ الفركؽ الفردية فيـ النفس كالتقيـ الكاقعي، كتقبؿ الحقائؽ المتعمقة بالقدرات مكضكعيا كتق      
كاحتراـ الفركؽ الفردية، كتقدير الذات حؽ تقديرىا، كاستغبلؿ القدرات كاإلمكانيات يحقؽ لئلنساف صحة 

 .(06، ص 2007)الزبيدم، كتكافؽ نفسي عالي 
 : مكاجية متطمبات الحياة كمشاكميا القدرة عمى 8-6

الحياة اليكمية كمشكبلتيا كاإليجابية في مكاجية  كتتمثؿ في النظرة السميمة كالمكضكعية لمتطمبات      
كبذؿ  جية المكاقؼ الحياتية كصراعاتياكؿ ىذه المتطمبات كالقدرة عمى حؿ المشكبلت، كالقدرة عمى مكا

جيد مف أجؿ التغمب عمييا كعدـ اإلستكانة ليا، كالسيطرة عمى الظركؼ اإلجتماعية الصعبة كالتكافؽ 
عمى األفكار القديمة د في مطالب الحياة كعدـ اإلرتكاز ى كؿ ماىك جديمعيا كالسعي إلى التعرؼ عم

 .(05، ص 2004)شريت، كتخطييا بكؿ نجاح 
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 : التكامؿ النفسي 8-7

كيتمثؿ في األداء الكظيفي الكامؿ المتكامؿ كالمتناسؽ لمشخصية ككؿ )جسميا، عقميا، انفعاليا       
 (.50، ص 2005)زىراف، اىر النمك العادم اجتماعيا( كمنو التمتع بالصحة النفسية كمظ

 :السمكؾ العادم -
يتمثؿ في السمكؾ السكم العادم، المعتدؿ، كالمألكؼ، كالغالب عمى حياة أغمبية الناس العادييف ك      

 .(17، ص 2002)مدثر، كالعمؿ عمى تحسيف مستكل التكافؽ النفسي 
 :حسف الخمؽ 8-8

مب الحبلؿ كاجتناب الحراـ كبشاشة الكجو كبذؿ المعركؼ كارضاء كيتمثؿ في األدب كاإللتزاـ كط      
 ، ص2005)زىراف، الناس في السراء كالضراء كليف القكؿ كحب الخير كالكـر كحسف الجكار كقكؿ الحؽ 

14). 
   :الفعالية 8-9

فعاؿ كىك سمكؾ مكجو نحك حؿ المشكبلت، كالتغمب عمى الشخص السكم يصدر عنو سمكؾ       
ت مف خبلؿ المكاجية المباشرة لمصدر ىذه المشكبلت، فالسمكؾ الفعاؿ ىك سمكؾ صادر عف الضغكطا

شخص سكم قادر عمى استخداـ كؿ اإلستراتيجيات لخفض المكارد الفزيكلكجية التي تيدد تكازف العضكية 
 (.184، ص 2018)دايمي، بسبب مكاقؼ الحياة 

 : خالصة   
ؽ إليو في ىذا الفصؿ ىك أف لمصحة النفسية أىمية كبرل في كما يمكف استخبلصو مما تـ التطر      

الناجح في شتى مجاالت الحياة، كبالتالي إذا تكافؽ الفرد فيي تساعده عمى التكافؽ السميـ ك حياة اإلنساف، 
مر انتاجا أكفر مما يساعد نفسو مع ذاتو كمجتمعو سيعكد باإليجاب عمى أداء عممو أداءا جيدا كسيث

 كلو عمى الرقي كالتطكر.المجتمع مف حك 
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 :تمييد
لئلطػػار النظػػرم كالدراسػػات السػػابقة الخاصػػة بكػػؿ مػػف متغيػػر المنػػاخ المدرسػػي كالصػػحة بعػػد عرضػػنا      

نفسية، سكؼ نتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى عرض اإلجراءات المنيجية المعتمدة في دراستنا الحاليػة، كالتػي ال
تتضػػػمف كػػػؿ مػػػف حػػػدكد الدراسػػػة، كالمػػػنيج المتبػػػع؛ مجتمػػػع الدراسػػػة ككػػػذا العينػػػة؛ مػػػع تحديػػػد أدكات جمػػػع 

 البيانات المستعممة؛ ككذا األساليب اإلحصائية المستخدمة.
 :ةالدراسة اإلستطالعي -1

إف اليػػدؼ مػػف الدراسػػة اإلسػػتطبلعية ىػػك الكشػػؼ عػػف الصػػعكبات التػػي يمكػػف أف تعتػػرض الباحػػث       
التأكػػد مػػف صػػبلحية  أثنػػاء التطبيػػؽ كمػػف ثػػـ يعمػػؿ عمػػى تجاكزىػػا، كمػػا أف الدراسػػة اإلسػػتطبلعية تسػػتيدؼ

دكاتو كالمتمثمػة عتمدىا الباحث في دراستو كذلؾ مف خبلؿ معرفة الخصائص السيككمترية ألاألدكات التي ا
مػف المفتػرض أف تجػرم  ة اإلستطبلعية لدراسػتنا فقػد كػاففي الصدؽ كالثبات، أما عف مراحؿ إجراء الدراس

( تمميػػػذ كتمميػػػذة، كقػػػد بمغػػػت عينػػػة الدراسػػػة 800عمػػػى تبلميػػػذ مرحمػػػة التعمػػػيـ الثػػػانكم كالػػػذم بمػػػغ عػػػددىـ )
ريقػػة عشػػكائية لحسػػاب الصػػدؽ كالثبػػات كنظػػرا ( تمميػػذ كتمميػػذة بط30( تمميػػذ كتمميػػذة، كتػػـ اسػػتثناء )120)

 لمظركؼ الخاصة بالببلد حكؿ انتشار فيركس ككركنا تعذر تطبيؽ الدراسة. 

 :الدراسة حدكد-2
كاليػة بػرج ة العػش ببمديػبثانكيػة حريػزم البشػير كػاف مػف المقػرر تطبػؽ الدراسػة فػي  لحدكد المكانية:ا 2-1

 بكعريريج.
 .2020ترض تطبيؽ الدراسة خبلؿ شير مارس مف المفكاف  الحدكد الزمانية: 2-2
تبلميػذ المرحمػة الثانكيػة بثانكيػة حريػزم البشػير كػاف مػف المفتػرض تطبيػؽ الدراسػة  الحدكد البشػرية: 2-3

 بمدية العش برج بكعريريج.

 :منيج الدراسة -3
تػػػي تحػػػدد إف اختيػػػار المػػػنيج المتبػػػع يخضػػػع لطبيعػػػة المشػػػكمة محػػػؿ الدراسػػػة إذف ىػػػذه األخيػػػرة ىػػػي ال     

طبيعة المنيج المتبع، كبما أف مكضكع دراستنا ييدؼ لمكشؼ عف كاقػع كػؿ مػف المنػاخ المدرسػي كالصػحة 
كالعبلقػة القائمػة بيػنيـ، كعػف العكامػؿ  ة حريػزم البشػير ببمديػة العػشالنفسية داخؿ المؤسسة التعميمية بثانكي

 االدراسػػات كالبحػػكث المنبلسػػبة ليػػذ فييمػػا، كمػػف خػػبلؿ إطبلعنػػا عمػػى منػػاىج البحػػث العممػػي المعتمػػدة فػػي
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مػف المنػاخ  كػؿ تبحػث فػي العبلقػة بػيفألف الدراسػة ارتباطيػة المػنيج الكصػفي  عمػى عتمػاداالالمكضكع تػـ 
  . المدرسي كأبعاد الصحة النفسية

، حيػث ييػدؼ إلػى تحديػد الكضػع الشػائعة اإلسػتخداـ بػيف البػاحثيف كيعد المنيج الكصفي مف المنػاىج     
، بمعنى أنو يعتمد عمى دراسػة الظػاىرة كمػا ىػي مكجػكدة عمى كصفيالظاىرة معينة، كمف ثـ يعمؿ الحالي 

 )عمػػػى،فػػػي الكاقػػػع كييػػػتـ بكصػػػفيا كصػػػؼ دقيػػػؽ مػػػف خػػػبلؿ المقارنػػػة أك االرتبػػػاط أك المسػػػح أك التحميػػػؿ 
 (.287، ص2008

 :مجتمع كعينة الدراسة -4
ناصػػر التػػي تشػػكؿ ىػػذا المجتمػػع كالتػػي يسػػعى يقصػػد بمجتمػػع الدراسػػة جميػػع الع: مجتمػػع الدراسػػة 4-1

 . الباحث بطبيعة الحاؿ أف يعمـ عمييا نتائج دراستو
  تمميذ كتمميذة بثانكية حريزم البشير. 800يبمغ عدد مجتمع دراستنا إحصائيا     
مكػػف أف تمثمػػو تمثػػيبل يػػث يمػػف المعمػػـك أف العينػػة ىػػي جػػزء مػػف مجتمػػع الدراسػػة حعينػػة الدراسػػة:  4-2

بالنسػبة ألفػراد المجتمػع األصػمي  ا كىػي التػي تتػكفر فييػا خصػائص ذلػؾ المجتمػع ككػذا نسػبة التمثيػؿحقيقي
 العش برج بكعريريج.ببمدية ( تمميذ كتمميذة بثانكية حريزم البشير 120) حيث بمغت عينة الدراسة

 غير احتمالي عشكائي. أسمكب المعاينة: -
 عشكائية بسيطة. نكع العينة: -
 مف المجتمع األصمي. %15:نةتمثيؿ العي -

 :كخصائصيا السيككمترية أدكات الدراسة -5
مػػف أجػػؿ اإلجابػػة عػػف التسػػاؤالت المطركحػػة فػػي الدراسػػة كمػػف ثػػـ فحػػص فرضػػياتيا فقػػد تػػـ اإلعتمػػاد       

عمى اإلستبياف كأداة لجمع البيانػات، كباعتبػار الدراسػة تتكػكف مػف متغيػريف ىمػا المنػاخ المدرسػي كالصػحة 
 ة فقد اعتمدنا عمى االستبيانيف ىما: النفسي

 قسميف. مف ستككف المقياالمدرسي في نسختو األصمية: المناخ  مقياسكصؼ  5-1
 تضمف معمكمات عامة حكؿ متغيرات الدراسة حيث شممت الجنسيف. القسـ األكؿ: -
بإعػػػداده ، كقػػػد قامػػػت حيػػػث اخػػػتص ىػػػذا القسػػػـ بػػػالتركيز عمػػػى محػػػاكر المنػػػاخ المدرسػػػي القسػػػـ الثػػػاني: -

محػػاكر، كمػػا  (6)، مكزعػػة عمػػى فقػػرة( 34) حيػػث تضػػمف (2010سػػمر سػػمماف ابػػك شػػعباف" )" الباحثػػة
 يكضح الجدكؿ التالي:



االجراءات الميدانية لمدراسة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالرابع  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصؿ   

 

58 
 

 .(: يكضح تكزيع المحاكر الستة التي يشمميا استبياف المناخ المدرسي1الجدكؿ رقـ )             
  

 العبارات                    البعد                     
 ػػ 6ػػػػػػ  5ػػػػػػ  4ػػػػػػ  3ػػػػػػ  2ػػػػػ  1 محكر األساتذة

 . 13ػػػػػ  12ػػػػػ  11ػػػػػ  10ػػػػػػ  9ػػػػ 8ػػػػػ  7 محكر الخطط األكاديمية ك التخصصات المطركحة 
 . 20ػػػػػػػ  19ػػػػػ  18ػػػػػ  17ػػػػػ  16ػػػػ  15ػػػػ  14 محكر أساليب التدريس 

 . 24ػػػػػ  23ػػػػػ  22ػػػػػ  21 يـ محكر التقك 
 32ػػػػػػ  31ػػػػػػ  30ػػػػػػ  29ػػػػػػ  28ػػػػػػ  27ػػػػػػ  26ػػػػػػ  25 محكر المقررات التعميمية

 .34ػػػػػ  33   محكر الطالبات في الشعب
 

 بدائؿ ىي ) يكجد، إلى حد ما، ال يكجد(. 3كقد تضمف استبياف المناخ المدرسي       
عف سػمـ تصػحيح األداة فيكجػد أمػاـ كػؿ عبػارة ميػزاف تقػدير مكػكف مػف درجػة كاحػدة، حيػث عنػد البػديؿ  أما

 (.0( كعند )اليكجد( نعطي )1( كعند )إلى حد ما( نعطي )2)يكجد( نعطي )

 :  ممقياسالخصائص السيككمترية ل 5-1-1
 الصدؽ: 5-1-1-1
إعػػداد االسػػتبياف فػػي صػػكرتو األكلػػى ( ب2010) "سػػمر سػػمماف أبػػك شػػعباف"قامػػت  :صػػدؽ المحكمػػيف -

أسػػاتذة ينتمػػكف لتخصصػػات مختمفػػة كذلػػؾ  07المحكمػػيف، كالػػذيف بمػػغ عػػددىـ  كعرضػػو عمػػى مجمكعػػة مػػف
ألبداء آلرائيـ حكؿ مدل إنتماء كؿ عبارة إلى كؿ مجاؿ مف مجاالت اإلسػتبياف، ككػذلؾ كضػكح صػياغتيا 

فػػي  %90ات التػي حظيػػت بنسػبة اتفػػاؽ أكثػر مػػف المغكيػة، فػػي ضػكء آراء المحكمػػيف كقامػت بتثبيػػت العبػػار 
 االستبياف.

 صدؽ اإلتساؽ الداخمي: -
( بحسػاب ىػذا النػكع مػف الصػدؽ مػف خػبلؿ ارتبػاط عبػارات 2010) "سمر سمماف أبك شػعباف"قامت      

( 0505( ك) 0501باالسػػتبياف ككػػؿ ككانػػت جميػػع الفقػػرات دالػػة احصػػائيا عنػػد مسػػتكل الداللػػة ) االسػػتبياف
ف يتمتػػع بدرجػػة اتسػػاؽ داخمػػي ( كىػػذا يؤكػػد أف االسػػتبيا05844ػػػػػػػػ  05535كحػػت معػػامبلت ارتباطيػػا ) كتمرا
مػف خػبلؿ ارتبػاط أبعػاد االسػتبياف  "براىيمػي"كالػدكتكر  "قػريف"تأكد منو في دراسػة الػدكتكر ، كما تـ العالية

 (.3باالستبياف ككؿ مثمما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ )
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ؿ معامؿ االتساؽ الداخمي الستبياف مقكمات البيئة األكاديمية مف خالؿ ارتباط (: يمث2الجدكؿ رقـ )
 .األبعاد باالستبياف ككؿ

 :المقياسثبات  5-1-1-2
بحساب معامؿ الثبػات كتكصػمت إلػى اف قيمػة معامػؿ ألفػا ( 2010) "سمر سمماف أبك شعباف"قامت      
اف عاليػة، كفػي دراسػة الحاليػة ( كىذا يدؿ عمػى أف قيمػة ثبػات االسػتبي0.985لبلستبياف قدرت ب ) كرنباخ

 (.لثبات )التجزئة النصفية، جكتمافمعامؿ ا تـ حساب
( ميػػي معػػػامبلت ثبػػػات 0573( )0567: قػػػدرت عمػػى التػػػكالي ب ) معػػامبلت التجزئػػػة النصػػفية جكتمػػػاف -

 مقبكلة.
 ىيمي براىيـ""برافي دراسة الدكتكر كما تـ التأكد مف الخصائص السيككمترية لبلستبياف في البيئة الجزائرية

"، بػػػالجزائر نحػػػك بيئػػػتيـ األكاديميػػػة اتجاىػػػات طمبػػػة المػػػدارس العميػػػا لؤلسػػػاتذةحػػػكؿ " "قػػػريف العيػػػد"كالػػػدكتكر
: مكاكبػػة المػػدارس العميػػا لؤلسػػاتذة كفػػؽ متطمبػػات اصػػبلح المنظكمػػة اخمػػة بػػالممتقى الػػكطني الثػػاني حػػكؿمد
 . 2016ؤلساتذة بكزريعة تربكية" بجامعة المدرسة العميا لال

ناث مف لكؿ مف12المناخ المدرسي عمى عينة استطبلعية قكاميا ) تـ تطبيؽ مقياس       ( طالبا ذككرا كا 
ؿ أج قسـ التاريخ كالجغرافيا بالمدرسة العميا لؤلساتذة ببكزريعة، مفالمغة العربية كالمغة الفرنسية ك طمبة قسـ 

 .التحقؽ مف الخصائص السيككمترية
المنػاخ المدرسػي كعبلقتػو بالصػحة النفسػية لػدل في دراستيا حػكؿ " صكلي إيماف""البة كفي دراسة الط     

حيػػػث تػػػـ تطبيػػػؽ اسػػػتبياف الصػػػحة النفسػػػية عمػػػى عينػػػة المتكسػػػط كالثػػػانكم بمدينػػػة كرقمػػػة"، تبلميػػػذ التعمػػػيـ 

 معامؿ اإلرتباط في المدرسة   أبعاد استبياف مقكمات البيئة األكاديمية
 0568 محكر األساتذة

 0571 محكر الخطط األكاديمية كالتخصصات
 0566 محكر أساليب التدريس 

 0.79  لتقكيـ محكر ا
 0565  محكر المقررات التعميمية

 0583  محكر عدد الطالبات في الشعب 
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مة ( تمميذ كتمميذة، بكؿ مف مرحمتي التعميـ المتكسط مف السنة الرابعة متكسط ،كمرح30ايتطبلعية قكاميا )
التعمػػيـ الثػػانكم مػػف السػػنة الثالثػػة ثػػانكم بمدينػػة كرقمػػة، ذلػػؾ مػػف أجػػؿ التحقػػؽ مػػف الخصػػائص السػػيككمترية 

 .ممقياسل
 :قسميففي نسختو األصمية مف  المقياستككف : الصحة النفسية كصؼ مقياس 5-2
 تضمف معمكمات عامة حكؿ متغيرات الدراسة شممت متغير الجنس أيضا. القسـ األكؿ: -
اخػتص ىػذا القسػـ بػالتركيز عمػى أبعػاد الصػحة النفسػية، كالػذم قننػو الباحػث مػركاف عبػد  سـ الثاني:الق -

"دكر المسػاندة اإلجتماعيػة كمتغيػر كسػيط بػيف األحػداث الضػاغطة فػي دراسػتو بعنػكاف  (2006)اهلل ذياب 
بعنػػكاف "المنػػاخ يا فػػي دراسػػت "صػػكلي إيمػػاف"كقػػد طبقتػػو الطالبػػة ، "كالصػػحة النفسػػية لممػػراىقيف الفمسػػطنييف

كتـ اختيار  "ـ المتكسط كالثانكم بمدينة كرقمةالمدرسي كعبلقتو بالصحة النفسية لدل عينة مف تبلميذ التعمي
أبعػاد كمػا  7عبػارة مكزعػة عمػى  82ىذا اإلستبياف ككف بنكده تتبلئـ مع البيئة الجزائريػة، حيػث تكػكف مػف 

 ىك مكضح في الجدكؿ التالي:

 .يكضح تكزيع األبعاد السبعة التي يشمميا استبياف الصحة النفسية: (03الجدكؿ رقـ )

 العبارات                         البعد                      
 48ػػػػػػ  41ػػػػػ  34ػػػػػ  28ػػػػػػ  21ػػػػػ  14ػػػػػػ  7ػػػػػ  1 الشعكر بالكفاءة كالثقة بالنفس 

 . 73ػػػػػ  68ػػػػػػ  62-55ػػػػػ
 56ػػػػػػ  49ػػػػػ  42ػػػػػ  35ػػػػػ  22ػػػػػ  15ػػػػػ  8ػػػ  2 مقدرة عمى التفاعؿ اإلجتماعي ال

ػػػػ  50ػػػػػػ  43ػػػػػ  36ػػػػػػ  29ػػػػػػ  23ػػػػػػ  16ػػػػػػ  9ػػػ  3 النضج اإلنفعالي كالمقدرة عمى ضبط النفس 
 . 63ػػػػػ  57

ت فػػػػػي المقػػػػػدرة عمػػػػػى تكظيػػػػػؼ الطاقػػػػػات كاإلمكانيػػػػػا
 أعماؿ مشبعة 

ػػػػ  51ػػػػػػ  44ػػػػ  37ػػػػػ  30ػػػػػ  24ػػػػػػ  17ػػػػػ  10ػػػػػ  4
 . 78ػػػػػػ  74ػػػػػ  69ػػػػػ  64ػػػػػ  58

ػػػػػ  52ػػػػ 45ػػػػػ  38ػػػػ  31ػػػػػ  25ػػػػػػ  18ػػػػػ  11ػػػػ  5 التحرر مف األعراض العصابية 
 . 79ػػػػػػ  75ػػػػػػ  70ػػػػػ  65ػػػػػ  59

ػػػػػ  53ػػػػػػ  46ػػػػػ  39ػػػػػ  32ػػػػػ  26ػػػػػػ  19ػػػػػػ  12ػػػػػ  6 البعد اإلنساني كالقيمي 
 . 80ػػػػ  76ػػػػػػ  71ػػػػػػ  66ػػػػػ  60
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ػػػ ػػػ 54ػػػػػػ  47ػػػػػ  40ػػػػػػ  33ػػػػػػ  27ػػػػػػ  20ػػػػػػػ  13 تقبؿ الذات كأكجو القصكر العضكية 
 .82ػػػػػػ  81ػػػػػػػ 77ػػػػػػ  72ػػػػػػ  67- 61

 
 تضمف االستبياف بديميف ىما )نعـ( ك)ال(. -
 (.0( كعند )ال( الدرجة )1أما عف سمـ التصحيح فنعطي عند البديؿ )نعـ( الدرجة ) -

 :  ممقياسالخصائص السيككمترية ل 5-2-1
 الصدؽ: 5-2-1-1
 :صدؽ المقارنة الطرفية -

بالمائػػة مػػف  33اب صػػدؽ المقارنػػة الطرفيػػة السػػتبياف الصػػحة النفسػػية تػػـ اختيػػار أعمػػى كأدنػػى لحسػػ      
 تمميذ كتمميذة كالجدكؿ التالي يكضح ذالؾ. 30استجابات أفراد العينة اإلستطبلعية البالغ عددىا 

 ( يكضح صدؽ المقارنة الطرفية الستبياف الصحة النفسية.4جدكؿ رقـ )ال

 البيانات اإلحصائية
 العينة

مستكل  درجة الحرية  ت المحسكبة ع      ـ       ف    
 الداللة

 المجمكعة العميا 
 

11 68536 3538 10597 

 

       
20 

 داؿ عند
0501 

 المجمكعة الدنيا 
 

11 48536 5500 

 
 0501( كىي قيمة دالة عند 10597أف قيمت "ت" قد بمغت )( 4رقـ)نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ      
الي ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية بيف المجمكعتيف العيا كالسفمى كبالتالي فإف مقياس الصحة كبالت

 النفسية صادؽ كصالح لمقياس.
 ثبات صدؽ اإلتساؽ الداخمي الستبياف الصحة النفسية: 5-2-1-1

نػػػد لمتأكػػد مػػف صػػػدؽ اسػػتبياف الصػػػحة النفسػػية اعتمػػدنا عمػػػى اإلتسػػاؽ الػػػداخمي لمعرفػػة مػػدل ارتبػػػاط كػػؿ ب
 بالدرجة الكمية لممقياس كالجدكؿ التالي يبيف قيمة ارتباط البنكد.
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 .الصحة النفسية مقياس( يكضح نتائج صدؽ االتساؽ الداخمي ل5الجدكؿ رقـ )        

 معامؿ اإلرتباط رقـ العبارة معامؿ اإلرتباط رقـ العبارة معامؿ اإلرتباط رقـ العبارة
1 0507- 28 0567 55 0507- 
2 0529 29 0534 56 0535 
3 0526 30 0546 57 0525 
4 0544 31 0521 58 0519- 
5 0521 32 0505- 59 0521 
6 0510 33 0504 60 0539 
7 0521 34 0523 61 0501- 
8 0553 35 0525 62 0531 
9 0555 36 0547 63 0548 
10 0514 37 0509 64 0548 
11 0516 38 0531 65 0508 
12 0518 39 0531 66 0515 
13 0507 40 0543 67 0509- 
14 0524 41 0555 68 0530 
15 0539 42 0523 69 0521 
16 0571 43 0524 70 0521- 
17 0542 44 0519 71 0510 
18 0520 45 0531 72 0508 
19 0509- 46 0534 73 0518 
20 0534 47 0532 74 0506- 
21 0500 48 0535 75 0505 
22 0514 49 0562 76 0509 
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نبلحػظ أف ىنػاؾ بعػػض العبػارات السػالبة غيػر الدالػػة حيػث بحػذفيا يرتفػػع  (5رقػػـ )مػف خػبلؿ الجػدكؿ      

 70. 67.  61. 55.58. 26. 25. 24. 21. 19. 1)ياف كىػػذه العبػػارات ىػػي مسػػتكل صػػدؽ االسػػتب
.74). 
 : ثبات استبياف الصحة النفسية 5-2-1-2
 :ات باستخداـ معادلة ألفا كركنباخحساب الثب -

( كىػذا 0548تـ حسػاب معامػؿ ألفاكرنبػاخ لقيػاس ثبػات اسػتبياف الصػحة النفسػية حيػث بمغػت قيمتػو )      
 مؿ الثبات لبلستبياف مرتفع كداؿ احصائيا.يدؿ عمى أف معا

 : الثبات باستخداـ التجزئة النصفيةحساب  -
لحسػػاب الثبػػات بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية تػػـ تقسػػيـ بنػػكد االسػػتبياف الكمػػي لنصػػفيف كتػػـ حسػػاب معامػػؿ     

       ح ذلؾ:االرتباط بيف مجمكع الفقرات لمنصؼ األكؿ كمجمكع فقرات النصؼ الثاني كالجدكؿ التالي يكض
 النصفية الستبياف الصحة النفسية. ( يكضح نتائج الثبات بطريقة التجزئة6جدكؿ رقـ )   

معامؿ االرتباط قبؿ  البيانات اإلحصائية
 التعديؿ

معامؿ االرتباط بعد 
 التعديؿ

 مستكل الداللة

 0501 0581 0568 الصحة النفسية  مقياس
 

نتػػائج حسػػاب معػػاؿ الثبػػات بتطبيػؽ التجزئػػة النصػػفية لػػؤلداة قػػد أف  (6رقػـ) نبلحػظ مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ     
( بعػػد تصػػحيحيا كاسػػتخداـ معادلػػة سػػبيرماف ػػػػػػػ بػػراكف، كىػػي قيمػػة دالػػة كبالتػػالي تكجػػد 0.81بمغػػت قيمتػػو )

 عبلقة دالة بيف الجزئيف المتكافئيف بعد التصحيح، كبالتالي يمكف تطبيؽ اإلستبياف.

23 0543 50 0532 77 0529 
24 0519- 51 0538 78 0512 
25 0509- 52 0528 79 0501- 
26 0505- 53 0534 80 0515 
27 0547 54 0521 81 0517 
    82 0539 
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 :خدمةاألساليب اإلحصائية المست -6
 األدكات المسػػػػتعممة فػػػػي المعالجػػػػة اإلحصػػػػائية فيمػػػػا يخػػػػص أدكات التحميػػػػؿ لكػػػػؿ مػػػػف مقيػػػػاس المنػػػػاخ    

 كىي كالتالي:كالصحة النفسية  المدرسي
  .معامؿ سبيرماف -
  .ػمعادلة ألفا كرنباخ -
 المتكسط الحسابي.  -
  .االنحراؼ المعيارم  -
  .النسب المئكية  -
 تبايف األحادم.لتحميؿ ال (F)ختبار ا  -
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 خاتمة:
التطبيقي أف التطرؽ إليو في الجانب النظرم ك  يبرز مما سبؽ عرضو في الدراسة الحالية كما تـ     

باعتبار أف المدرسة المناخ المدرسي كالصحة النفسية مف المكاضيع الجد ميمة كالتي يجدر اإلىتماـ بيا 
مؿ عمى بمكرة أفكارىـ كمدخبلت ثـ تحكيميا كصقميا كايضا تعة األطفاؿ تنشئة صحيحة، تعمؿ عمى تنشئ

إلى أفكار كأىداؼ بناءة، بعد أف كانت المدرسة عبارة عف كسيمة كأداة خاصة بنقؿ المعمكمات مف جيؿ 
إلى جيؿ آخر أم كؿ تركيزىا منصب عمى نقؿ المعرفة كتطكير الجانب الثقافي كالمادة العممية الغير 

يمعب دكرا كبيرا في تقبؿ العممية التعممية كفي نفس الكقت تقبؿ المدرسة  متناسية الجانب النفسي الذم
كمناخيا التعميمي فالمناخ المدرسي الجيد كالمنظـ كالمبني عمى أسس صحيحة يضمف انخراط التبلميذ فيو 
كيعزز لدييـ كؿ الجكانب بختبلؼ مراحميـ العمرية كتمكينيـ مف امتبلؾ شخصية سكية تتمتع بصحة 

 في آف كاحدالداخمي كالتكافؽ النفسي كاإلجتماعي  تضمف ليـ اإلستقرار جيدة، فالصحة النفسيةنفسية 
 كىذا اإلستقرار مرتبط بشكؿ كبير بدكر المدرسة في ضماف مناخ مدرسي مبلئـ يتمتع بكؿ اإليجابيات

أيضا مستكاىـ عالي، ككاف كل الصحة النفسية لدل التبلميذ حيث أنو كمما كاف المناخ مناسب كاف مست
التعميمي كتحصيميـ الدراسي عالي كالعكس صحيح، كفي األخير يمكف القكؿ بأف الصحة النفسية السميمة 
كالخالية مف اإلضطرابات ليا عبلقة كبيرة بنكعية كنمط المناخ المدرسي السائد في المدرسة التربكية 

  كالتعميمية.    
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 عاػجة المر قائم  
 :اإلسػبلميةالجامعػة  .الصحة النفسية في ضػكء اإلسػالـ كعمػـ الػنفس (.1995اسحاؽ، سػامي.) أبك -

 غزة.
 .األردف: الصحة النفسية (.2009دلك، جماؿ.) أبك -
: د.ط .سػػػيككلكجية السػػػعادة المجمػػػس الػػػكطني لمثقافػػػة كالفنػػػكف كاألداب (.1993أرجايػػػؿ، مايكػػػؿ.) -

 الككيت.
المنػػػػاخ التنظيمػػػػي لػػػػبعض مػػػػدارس التعمػػػػيـ األساسػػػػي بمحافظػػػػة  (.1990كؽ شػػػػكقي.)البػػػػكىي، فػػػػار  -

 مصر. في عمـك التربية: ر يرسالة ماجست .في ضكء نظريات التنظيـ األسكندرية
 . الرياض :دار الخريجي لمنشر كالتكزيع د.ط. المدرسة كالمجتمع. (.1991الحاجي، عبد اهلل .) -
 .األردف: دار كائؿ لمنشر .2ط .دئ الصحة النفسيةمبا (.2010الداىرم، صالح حسف.) -
عػػالـ الكتػػب  .1ط  .الجكانػػب اإلجتماعيػػة فػػي التعمػػيـ المدرسػػي (.2004الدريػػدم، عبػػد المػػنعـ أحمػػد.) -

 .القاىرة :لمنشر كالتكزيع
 .األردف.دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.مبادئ التكجيو ك اإلرشاد النفسي(.2002الزبادم، أحمد محمد.) -
 .ط.الرابعة.الصحة النفسية كالعالج النفسي(.2005الزىراف، حامد عبد السبلـ.) -
.د.ط.اإلسػكندرية.المكتب الصحة النفسية سػيككلكجية الشخصػية(.2001الشاذلي، عبد الحميد محمػد.) -

 العممي.
 المنػػاخ المدرسػػي كعالقتػػو بدافعيػػة اإلنجػػاز لػػدل المعممػػيف فػػي(.2018الطمحػػي، فػػؤاد بػػف مضػػيؼ.) -
 . 303-225. 09.مجمة البحث العممي في التربية.العددمدارس التابعة إلدارة تعميـ الطائؼال
 المنػػاخ المدرسػػي كمعكقاتػػو كدكره فػػي أداء المعممػػيف(.2007العتيبػػي، محمػػد عبػػد المحسػػف ضػػبيب.) -

 .رسالة ماجيستر.تخصص العمكـ اإلجتماعية.الرياض. بمراحؿ التعميـ العاـ
الضػػغكط النفسػػية المدرسػػية (.2012مدالثقافػػة لمنشػػر كالتكزيػػع. عبػػد المحسػػف.)العمػػرم، مػػرزكؽ.بف أح -

األكاديمي كمستكل الصحة النفسية لدل عينة مف طػالب المرحمػة الثانكيػة بمحافظػة  كعالقتيا باإلنجاز
 .رسالة ماجيستر.تخصص اإلرشاد النفسي.جامعة أـ القرل:السعكدية.الميث

 .عماف.دار كائؿ لمنشر كالتكزيع.سمكؾ التنظيميال(.2002العمياف، محمكد سمماف.) -
 .ط األكلى.عماف.دار الفكر لمطباعة كالنشر. الضغكط النفسية(.2000العناني، حناف عبد الحميد.) -
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المنػػاخ المدرسػػي كعالقتػػو بػػاإللتزاـ التنظيمػػي فػػي مػػدارس (.2016المسػػركرية، بنػػت ناصػػربف راشػػد.) -
.رسػالة ماجيستر.تخصػص ف كجية نظر المعممػيف بمحافظػة مسػقطالثانية مف التعميـ األساسي م الحمقة

 اإلدارة التعميمية.عماف.
(.أنمػػػاط المنػػػاخ المدرسػػػي السػػػائد فػػػي مػػػدارس التعمػػػيـ العػػػاـ 2001المعضػػػادم، محمد.صػػػادؽ، حصػػػة.) -

 .59-20.27.قطر.العددمجمة مركز البحكث التربكيةبدكلة قطر كعبلقتيا ببعض المتغيرات.
 السػػػػمكؾ التنظيمػػػػي مفػػػػاىيـ كأسػػػػس سػػػػمكؾ الفػػػػرد كالجماعػػػػة فػػػػي(.2004محمػػػد.)المغربػػػي، كامػػػػؿ  -

 .عماف.دارالفكر.التنظيـ
، رأفت.) - (.إدراؾ تبلميذ المرحمة اإلعدادية لبيئة التعمػيـ كأثػره عمػى التحصػيؿ الدراسػي.مجمة 1996باخـك

 .197-157. 10البحكث التربكية .العدد
القتو بالتكافؽ النفسي كاإلجتماعي لدل المراىؽ في مرحمة المناخ المدرسي كع(.2012باشرة، كماؿ.) -

 .رسالة ماجيستر.تخصص عمـ النفس كالتربية.التعميـ المتكسط
 المنػػػاخ المدرسػػػي كعالقتػػػو بمسػػػتكل األداء الػػػكظيفي ألسػػػاتذة التعمػػػيـ(.2016بمقاسػػػمي، منصػػػكرية.) -

 .رسالة ماجيستر.تخصص عمـ النفس.مستغانـ. اإلبتدائي
 الصػحة النفسػية كعالقتيػا بػاألداء الػكظيفي عمػى عمػاؿ(.2014نصيرة.بف الػزيف، صػفية.) بف الشيخ، -

 .رسالة ليسانس.تخصص عمـ النفس عمؿ كتنظيـ.المحطة الجيكية لإلذاعية كالتمفزيكف بكرقمة
 المناخ المدرسي كعالقتو بالتحصػيؿ الدراسػي كالطمأنينةالنفسػية لػدل(.2001بف دالف،سامية محمد.) -

 .الرياض.  1.ج25.مجمة كمية التربية.العدد كمية التربية لمبناتطالبات 
.رسػػػالة ماجيستر.تخصػػػص كاقػػػع الصػػػحة النفسػػػية لػػػدل المتسػػػربيف مدرسػػػيا(.2013بكزيػػػاف، آمنػػػة.) -

 الصحة النفسية كاإللتماس العبلجي.جامعة تممساف. 
يػػت كالمدرسػػة.ط الصػػحة النفسػػية منظػػكر دينػػامي تكػػاممي لمنمػػك فػػي الب(.2004حجػػازم، مصػػطفى.) -

 الثانية.المركز الثقافي العربي.المغرب.
 .مصر.دار الفكر العربي.اإلدارة التعميمية كاإلدارة المدرسية(.2000حجي، أحمد اسماعيؿ.) -
جػػكدة الحيػػاة كعالقتيػػػا بالصػػحة النفسػػية لػػدل طالبػػػات (.2016حميػػداني، خرفيػػة. بخػػكش، نػػكرس.) -

 نفس التربكم.جامعة زياف عاشكر..رسالة ماجيستر.تخصص عمـ الزياف جامعة
. 15. مجمػػػة العمػػػـك اإلجتماعيػػػة(. معػػػاير السػػكاء كمؤشػػػرات الصػػحة النفسػػية. 2018دايمػػي، ناجيػػة .) -
(27  .) 
المنػػػاخ المدرسػػػي كعالقتػػػو بانتشارالسػػػمكؾ العػػػدكاني لػػػدل تالميػػػذ المرحمػػػة (.2018راقػػػب، سػػػفيمف.) -

 ة ماجيستير.تخص ارشاد كتكجيو.سعيدة..رسالمف كجية نظر المدرسيف بالمتكسطة المتكسطة
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.رسػالة دكر جمعيػة أكليػاء التالميػذ فػي تفعيػؿ العالقػة بػيف األسػرة كالمدرسػة(.2013زبدم، اسمياف.) -
 ماجيستر.جامعة محمد خيضر بسكرة.

.كميػػة التربيػػة.عالـ دراسػػات فػػي الصػػحة النفسػػية كاإلرشػػاد النفسػػي(.2009زىػػراف، حامػػد عبػػد السػػبلـ.) -
 الكتب. 

 تػأثير السػند اإلجتمػاعي بأبعػاده المختمفػة فػي الصػحة النفسػيةلدل مرضػى الغػدةساعكف مػراد.د سػنة. -
 .رسالة ماجيستر.تخصص عمـ النفس العيادم.جامعة ممكد معمرم:تيزم كزك. لدرقيةا
 .عماف .دار مسيرة. الصحة النفسية(. 2007سامر، جميؿ.) -
كعالقتػػػو بالصػػػحة النفسػػػية لػػػدل طمبػػػة المرحمػػػة المنػػػاخ المدرسػػػي (.2002سػػػامي،  محمػػػكد نػػػكاس.) -

 .رسالة ماجيستر.تخصص عمـ النفس.الجامعة اإلسبلمية:غزة. بمحافظة غزة الثانكية
 .األردف.دار تخطيط المناىج المعاصرة(.2008سبلمة، عادؿ أبك العز.) -
 ي لطػالب ذكمالصحة النفسػية كعالقتيػا بالػذكاء اإلنفعػال(.2012شاىر، سميماف. العيس، اسػماعيؿ.) -

  09.مجمة العمـك اإلنسانية كاإلجتماعية.العدداإلحتياجات الخاصة
 مصادر الضغكط النفسية المدرسػية كعالقتيػا بالتحصػيؿ الدراسػي العػاـ لػدلشراب، عادؿ عبد اهلل.)(. -

 .جامعة األقصى:مصر.طمبة المرحمة الثانكية في ضكء عدة متغيرات
سػػػرية كعالقتيػػػا بالصػػػحة النفسػػػية لػػػدل عينػػػة مػػػف مرضػػػى المسػػػاندة األ(.2017صكشػػػي، سػػػامية.) -

 .رسالة ماستر.تخصص عمـ النفس العيادم.جامعة محمد بكضياؼ:المسيمة.  القصكر الكمكم
 المناخ المدرسػي كعالقتػو بالصػحة النفسػية لػدل عينػة مػف تالميػذ التعمػيـ(.2014صكلي، إيمػاف .) -

لنفسية كالتكيؼ المدرسي. جامعػة قاصػدم مربػاح: . رسالة ماجيستر. تخصص الصحة االمتكسط كالثانكم
 كرقمة.

 دكر مجػػالس األبػػاء فػػي تعزيػػز المنػػاخ المدرسػػي بالمػػدارس(.2016عبػػد الكػػريـ، غػػادة أحمػػد حمػػد.) -
 .رسالة ماجيستر.تخصص التربية.غزة.األساسية كسبؿ تفعيمو

 ب الجامعػػة بػػالجزائراإلغتػػراب النفسػػي كعالقتػػو بالصػػحة النفسػػية لػػدل طػػال(.2008عبػػد، عبػػد اهلل.) -
 .رسالة ماجيستر.تخصص عمـ النفس اإلجتماعي. العاصمة

 .األردف.ط األكلى.دارالثقافة.إدارة الصفكؼ كتنظيـ بيئة التعميـ(.2007عريبات،بشير محمد.) -
           . القاىرة.مكتبة الساعي.مكاجية التأخرالدراسي كصعكبات التعمـ(.2011عمكم، نكاؿ.) -
.د.ط.القاىرة.مكتبػػة عػػػيف الصػػػحة النفسػػية كمشػػكالتيا ككسػػػائؿ تحقيقيػػا(.1979عمػػى.) عمػػى، أحمػػد -

 شمس.
.رسػػالة المنػػاخ النفسػػي اإلجتمػػاعي كعالقتػػو بالطمأنينػػة اإلنفعاليػػة كقػػكة األنػػا(.2000عػػكدة، فاطمػػة.) -

 ماجيستر.الجامعةاإلسبلمية:غزة.
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 .ط األكلػى.األردف.دار الحامػدلمدارساإلحتمراؽ النفسي كالمناخ التنظيمي في ا(.2007عكض،أحمػد.) -
 لمنشر كالتكزيع.

 .القاىرة.مكتبة زىراء الشرؽ.الصحة النفسيةفكزم، إيماف. -
 .القاىرة.الصحة النفسية لدكم اإلحتياجات الخاصةكامؿ، سييرأحمد. -
 .مصر.المكتب العممي لمكمبيكتر.الصحة النفسية(.2002مدثر، أحمد.) -
اىػػػات المعممػػػيف نحكممارسػػػة مػػػديرم المػػػدارس اإلبتدائيػػػة لمعالقػػػػات اتج(.2014ممككػػػة، عكاطػػػؼ.) -

.رسالة ماجيستر.تخصػص الصػحة النفسػية كالتكيػؼ المدرسػي.جامعة كعالقتيا بالصحة النفسية اإلنسانية
 قمار:الكادم. 

 اإلحتػػراؽ النفسػػي كعالقتػػو بأبعػػاد الصػػحة النفسػػية لػػدل(.2018مكسػػاكم، ىنػػاء. بػػف حمػػدم، مػػركة.) -
 سالة ماجيستر.تخصص عمـ النفس اإلجتماعي.قالمة..ر األطباء

.رسػػػػالة مؤشػػػػرات الصػػػػحة النفسػػػػية لػػػػدل المسػػػػف المتقاعػػػػد بكاليػػػػة باتنػػػػة(.2017يكسػػػػفي، حنػػػػاف.) -
 ماجيستر.تخصص عمـ النفس العيادم.باتنة.

 مجمػة العمػـكعايش، صباح.كاقع المناخ المدرسي السائد بالمؤسسات التربكية كعبلقتو بػبعض المتغيػرات.-
 . 13-12.09.العدداإلنسانية كاإلجتماعية

 
 

 قائمة المراجع األجنبية:
- Betty, labeman.(2004).Scool climat and learning best practice 

brlef.n31.michlgane. 
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  قائمة المالحق
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 (01)رقـ الممحؽ 
 مقياس المناخ المدرسي:

 
 ..................................بيانات عامة: -
   :..........................التخصص األكاديمي -
 .........................................الجنس -
 
 تعميمات اإلجابة: -

 عزيزم التمميذ/عزيزتي التمميذة
مقكمػػػات الببيئػػػة  بيػػػدؼ الكشػػػؼ عػػػفنضػػػع بػػػيف يػػػديؾ ىػػػذه االسػػػتمارة،  فػػػي إطػػػار البحػػػث العممػػػي        

، مف خبلؿ اسػتجابتؾ لعبػارات االسػتبياف المتضػمنة معمكمػات لمدرسة العميا لؤلساتذة ببكزريعةاألكاديمية با
 .مقكمات البيئة األكاديمية عف مدل كجكد

المقترحػة  ()إلػى حػدم مػا(، )ال يكجػد (،يكجػد)في أحػد البػدائؿ الثبلثػة )×( كالمطمكب كضع عبلمة          
يعبػػر فعػػبل عػػـ تػػراه  تختػػاره البػػديؿ الػػذم اإلجابػػات صػػحيحة مػػاداـ عممػػا أنػػو تعتبػػر كػػؿالمقابمػػة لكػػؿ عبػػارة، 

 أماـ كؿ عبارة. مناسب

 المقكمات األكاديمية الرقـ
 إلى يكجد 

 ال يكجد حٍد ما

 أكال: محكر األساتذة                                         
    تكفر أساتذة متخصصيف في التخصصات التعميمية كفركعيا 1
    أساتذة بأعداد تتناسب مع المقاييس المطركحة كأعداد الطمبة تكفر 2
نسانيان  3     تكفر أساتذة معّديف إعدادان اجتماعيان كا 
    تكفر أساتذة قادريف عمى التطكير بما يتبلءـ كمتطمبات العصر 4
تكفر أساتذة قادريف عمى التفاعؿ مع الطالبات كحؿ مشكبلتيـ األكاديمية  5

    أكؿ بأكؿ
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    تكفر أساتذة تمتمؾ ثقافة عممية كاسعة 6
 ثانيا: محكر الخطط األكاديمية كالتخصصات المطركحة                        

    تكفر تخصصات جديدة كفؽ احتياجات سكؽ العمؿ 7
تكفر خطط تساعد عمى مكاكبة التطكرات الحديثة في االختصاصات  8

    ميمي كالعالميالعممية المختمفة عمى النطاؽ اإلق
    بالدراسات العميا لبللتحاؽتكفر خطط أكاديمية تؤىؿ الطالب  9
تكفر خطط أكاديمية تعمؿ عمى تنمية ميارات كمعارؼ  الطمبة في  10

    الحاسكب كتكنكلكجيا المعمكمات
تكفر خطط أكاديمية تنمي ميارات كمعارؼ  الطمبة في المغات األجنبية  11

    كاستخداماتيا
    تكفر خطط أكاديمية تنمي الثقافة كالقيـ اإلسبلمية 12
تكفر مكاد تعميمية تنمي الثقافة العامة في آخر المستجدات كالمستحدثات  13

    في العالـ السياسي كالعممي
 ثالثا:  محكر أساليب التدريس                                       

يس مختمفة كمتنكعة كتراعي الفركؽ الفردية تبني أساليب كاستراتيجيات تدر  14
    كالميكؿ كالرغبات

تبني أساليب التدريس التي تعمؿ عمى تنمية ميارات التفكير العممي  15
    كأسمكب حؿ المشكبلت 

    تكظيؼ التقنيات الحديثة في العممية التعميمية التعممية 16
انبي العممي األدائي تبني األساليب التي تعمؿ عمى التكازف بيف الج 17

    كالجانب النظرم
تبني أساليب تدريس تشجع عمى لعب األدكار كتكفير جيؿ قادر عمى  18

    لعب دكر القيادة في المجتمع
تبني أساليب تعمؿ عمى تنمية ميارات التكاصؿ االجتماعية الفّعالة  19

    كاالبتعاد عف أسمكب التمقيف
تربط بيف المادة النظرية ككاقع البيئة الكطنية تبني أساليب التدريس التي  20

    المحيطة 
 رابعا: محكر التقكيـ                                               

تبني أساليب تقكيـ مختمفة كمتنكعة كتراعي الفركؽ الفردية كالميكؿ  21
    كالرغبات كاالختبارات القصيرة كالتقارير كاألنشطة كاألبحاث كغيرىـ



 

74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    تكزيع درجات التقكيـ تكزيعان عادالن بيف أساليب التقكيـ المختمفة المتبعة 22
    تبني منطؽ التقكيـ العادؿ بيف الطالبات 23
تحديد المياـ المطمكبة كمكاعيد االختبارات كفؽ جداكؿ زمنية كاضحة  24

    كمرنة
 لمقررات التعميميةخامسا:  محكر ا                                       

    تعرض المادة التعميمية بصكرة مختصرة كمركزة 25
حديثة بحيث تعرض آخر المستجدات العممية في المادة التعميمية مع  26

    اإلشارة لؤلصكؿ العممية
    تعرض المادة التعميمية بطريقة منظمة 27
مع الكاقع تساعد عمى تنمية ميارات البحث العممي كميارات التعامؿ  28

    المحيط
    تعرض بشكؿ كاضح كجيدة الطباعة 29
    تحتكم عمى تدريبات كثيرة كمتنكعة  30
    تتضمف الكتب الجامعية شرح كافي 31
تشجع عمى أنكاع مختمفة مف التعمـ مثؿ التعمـ الذاتي كالتعمـ التشاركي  32

    كالعمؿ بركح الفريؽ كغيرىـ
 سادسا:  محكر عدد الطالبات في الشعب                                    

    كعدد المقاعد المتكفرة ةيتناسب عدد الطمب 33
    طالب في  الفكج 30ال يزيد عدد الطمبة في فكج التخصص عف  34



 

75 
 

 (2)رقـ ممحؽ ال
 مقياس الصحة النفسية:

 ......معمكمات عامة:........................ -
 صص التعميمي:..........................التخ -
 ............................الجنس:......... - 

 تعميمة اإلستجابة: 

 عزيزم التمميذ/عزيزتي التمميذة
 فيما يمي مجمكعة مف العبارات أرجك منؾ أف تقرأ كبل منيا كتفيميا جيدا، فإذا رأيت أف العباراة تتفؽ      

( في الخانة المناسبة التي أماميا مف بدائؿ اإلجابة Xر بو ضع عبلمة )مع كجية نظرؾ كما تشع
 المقترحة 

 )بنعـ( أك )ال( كأرجك أف تتأكد أنؾ أجبت عمى كؿ األسئمة.
  كشكرا لتعاكنؾ معنا .

 ال     نعـ           العبارات                                            الرقـ

   يث عف نفسي كعف انجازاتي أماـ األخريفعادة أجد رغبة في الحد 1

   أستمتع كثيرا بالعمؿ مع الناس كما ىك الحاؿ في عمميات البيع كالشراء 2

   عادة تتغير مشاعرم بيف حب ككراىية نحك األخريف بصكرة سريعة  3

ف كاجيتني بعض المشاكؿ 4    بإمكاني اف أكاصؿ عمبل ما لفترة طكيمة حتى كا 

   بعض أجزاء جسمي في كثير مف األحياف   –رعشة  -ىتزازأعاني مف إ 5

   يجب أال يحاكؿ اإلنساف تحقيؽ غاياتو عمى حسب األخريف  6

أرل أف الفائدة المرجكة مف المعكقيف جسميا ال تتناسب مع حجـ ما ينفؽ  7
 عمييـ
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   غالبا أشعمر أنو ليس لدم أراء مفيدة أقترحيا عمى األخريف 8

   ى المشاركة في األنشطة التركيجية مع اآلخريفأحرص عم 9

   غالبا تنتابني نكبات مف الحزف كالفرح دكف سبب معقكؿ  10

   يسعدني بذؿ أقصى جيد ممكف في أداء عممي ميما كمفني ذلؾ مف مشقة 11

   أعاني مف ضيؽ في التنفس في كثير مف األحياف رغـ عدـ كجكد سبب  12

   يف باألسمكب الذم أحب أف يعاممكني بو غالبا أعامؿ اآلخر  13

   أرل أف األفراد ثقيمي الكزف يككنكف مكضع سخرية اآلخريف دكما 14

   يعاممني كالدم كما لك كنت طفبل صغيرا  15

   أحرص عمى المشاركة في الجماعات الخاصة باألنشطة الجماعية 16

   سيطةإنني أغضب كأثكر إذا ما ضايقني أحد كلك بكممة ب 17

   احرص دائما عمى بذؿ كؿ ما في كسعي إلتقاف العمؿ الذم أقكـ بو 18

   تعاكدني نكبات الصداع في معظـ األحياف  19

   أميؿ إلى اإلشادة بحسنات اآلخريف كمزاياىـ  20

   عادة ما ينتابكني شعكر بأنني ال أصمح لشئ 21

   مف أراء كأفكارأعتقد أف زمبلئي ال ييتمكف كثيرا بما أبديو  22

   تسمح لي عبلقتي الكيقة ببعض أساتذتي بالتحدث معيـ بحرية 23

   أجدني قمقا معظـ الكقت إزاء ما قد يحممو لي المستقبؿ  24

أرل أف قيمة اإلنسنا تكمف في مدل إخبلصو في أداء عممو ميما كاف  25
 بسيط
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   تعاكدني األحبلـ المزعجة في كثير مف األحياف 26

   يجب أف يستمتع الفرد بمعرفة اآلخريف بغض النظر عما يحققكف لو  27

   أشعر غالبا أف زمبلئي أفضؿ مني في مظيرىـ الجسمي عمكما  28

   أشعر بعدـ كفاءتي لدرجة تعيقني عف انجاز معظـ أعمالي 29

   تربطنب عبلقات كثيقة ببعض األشخاص بحيث أثؽ فييـ كأئتمنيـ  30

   ي الضيؽ كالتكتر ازاء المكاقؼ الغامضةينتابن 31

   عادة أحاكؿ انجاز أعمالي دكف تماطؿ 32

   أشعر بتكتر خمؼ رقبتي في كثير مف األحياف 33

   مف الضركرم أف يمتـز الفرد بالصدؽ كاألمانة  34

   غالبا أفضؿ التعامؿ مع مف ىـ أصغر سنا مني 35

   لرجة تجعمني أخجؿ مف نفسيأشعر أنني أفتقد لمكاىب كثيرة لد 36

   غالبا يسعدني المشاركة في الحفبلت كالمناسبات اإلجتماعية 37

غالبا أتصرؼ فكرا في بعض المكاقؼ دكف تركم أك حساب لما يترتب عمى  38
 ذالؾ مف نتائج

  

   أشعر أف مجاؿ دراستي سيفيدني كثيرا في مستقبؿ حياتي  39

   مطعاـ أشعر عادة بفقداف شييتي ل 40

   احاكؿ دائما إحتراـ مشاعر اآلخريف حتى لك اختمفك معي في الرأم 41

   أنا لست راضيا عف نفسي  42

   غالبا ال يثؽ أقاربي في مقدرتي عمى مساعدتيـ كلك في أبسط األمكر 43
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   أرل أنو مف األفضؿ أف يسيـ الفرد بدكر ايجابي في األنشطة اإلجتماعية 44

   أشعر بالسعادة ألشياء قد يفرح ليا اآلخركف كثيرا غالبا ال 45

   إنني حريص عمى التخطيط لمختمؼ أمكر حياتي  46

   أشعر بالتعب كاإلجياد في كثير مف األحياف رغـ عدـ كجكد سبب عضكم 47

   أحاكؿ دائما الكفاء بكعدم ألف كعد الحر ديف عميو 48

   لسمع عمى أنيـ أقؿ كفاءة منيـ غالبا ينظر الناس إلى الصـ كثقيمي ا 49

   عادة تشجعني أسرتي عمى تبادؿ الزيارات مع أصدقائي  50

   عادة يصعب عميا نسياف ما يكجيو اآلخريف إليا مف إساءات 51

   كثيرا ما أشعر بعدـ ثقتي بنفسي كبأنني عبء عمى غيرم 52

   ف كثيراأحاكؿ مراجعة مشكبلتي بنفسي دكف اإلعتماد عمى اآلخري 53

   يصعب عميا تذكر ما سبؽ لي دراستو أك قراءتو كلك منذ فترة قصيرة 54

   مف رأيي أف كؿ إنساف سيجني نتائج عممو سكاء خيرا أك شرا 55

   أعتقد أنو ال يجب أف يطمب الناس المساعدة مف أم فرد مبتكر الساؽ  56

   يصعب عميا إبداء رأيي في مكاجية جماعة مف الناس 57

   تربطني عبلقات طيبة ببعض األسر بحيث أشعر معيا اني بيف أىمي 58

   غالبا أستغرؽ في أحبلـ اليقظة بحيث ال أشعر مطمقا بما يدكر حكلي  59

   عادة أشعر بالنشاط كالحيكية عندما أككف مشغكال بعمؿ ما  60

   لمحاضرة  أجد صعكبة كبيرة في تركيز إنتباىي أثناء القراءة أك استماعي 61

   يجب عمى الفرد أف يحرص عمى حقكؽ اآلخرينبقدلر حرصو عمى حقكقو 62
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   غالبا يعاني الفرد قصير القامة مف الشعكر بالنقص كالقصكر بيف زمبلئو 63

آلخريف حتى كلك كانك في مثؿ يصعب عميا الدخكؿ في منافسات مع ا 64
 سني

  

   بيف أصدقائياستغرؽ في الخياؿ طكيبل حتى لك كنت  65

   لدم ىكايات ممتعة أحرص عمى ممارستيا في أكقات فراغي مثؿ القراءة 66

   غالبا أتحدث بسرعة كبيرة مما يجعمني أتمجمج 67

   أعتقد أنو ال يجب إصدار أحكاـ عمى الناس دكف معرفة كافية عنيـ 68

   ـعادة يككف الفرد ذك الصكت الغميظ مكضع تيكـ زمبلئو كسخريتي 69

   استغرؽ كقتا طكيبل في حسـ المسائؿ مما يفكت عميا فرصا كثيرة 70

   عادة أفكمر في أىمية ما أقـك بو مف أعماؿ كفائدتيا لممجتمع  71

   يصعب عميا التخمص مف بعض العادات مثؿ قضـ أظافرم  72

   أعتقد أف اإلنساف البد أف يتسـ بالخمؽ الحسف فالعمـ كحده ال يكفي 73

   غالبا يخجؿ الفرد مف أشياء مثؿ تشكه أسنانو أك عدـ عنتظاميا 74

   أىرب دائما مف بعض المشكبلت كالمصاعب لعدـ مقدرتي عمى مكاجيتيا 75

   ىناؾ أمكر كثيرة في الحياة تثير إىتمامي كتحفيزم عمى العمؿ 76

   غالبا ما تعاكدني تقمصات في معدتي رغـ عدـ كجكد سبب عضكم لذلؾ 77

   يسعدني التخفيؼ عف اآلخريف كقت الشدائد  78

   ينتابةني دائما شعكر بأف فكرة الناس عني أقؿ مما يجب 79

   أحرص دائما عمى تحمؿ مسؤكلياتي كأداء كاجباتي قبؿ أف أطالب بحقكقي  80
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   أعاني مف األرؽ بحيث ال أستطيع اإلستغراؽ في النـك بدرجة كبيرة 81

   مف األفضؿ عدـ مكاجية الناس باخطائيـ بصكلرة مباشرة  أعتقد أنو 82

 

 

 


