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  ملخص

يم   شخيص تعرف وتقي ى ت ة إل ذه الدراس دفت ه ةه صفية الطلب تهم ال ادة  لبيئ ي م ة "ف التربي
ك من              "المدنية رة، وذل ة ل  جل الوقوف   أ للصف التاسع في محافظة رام اهللا والبي يم الطلب تهم  تقي بيئ

اك،   والرضا،  (هي  الصفية في حمسة مجاالت أساسية       افس،   واالحتك صعوبة، والتجانس   والتن ).  ال
ة عن سلإلجاو سم(Fraser, 1993)ث آداة ـدم الباحـ استخاـة وفرضياتهـؤال الدراسـب ى ـ، وت

My Classroom Inventory (MCI)      ،ا د من صدقها وثباته ساب معامل    إذبعد التأآ م احت  ت
ا والتي بلغت    )٠.٨٧( بطريقة االختبار وإعادة االختبار والتي بلغت   الثبات    وبطريقة آرونباخ ألف

ة     )٣٧٣( العشوائية والتي بلغت   الطبقية   بالطريقة    الدراسة تم اختيار عينة  و ).٠.٨٥( ا وطالب  طالب
ى      ).٢٤٨٥( من مجتمع عدد أفراده بلغ    موزعين على متغيرات الدراسة    وقد توصلت الدراسة إل

صعوبة          ،هناك فروقا ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث      أن   ى مجاالت ال  تعزى لمتغير الجنس عل
انس اك والتج ا   .  واالحتك اك فروق أن هن ائج ب رت النت ا أظه ال  آم ى مج ذآور عل صالح ال ة ل دال

ى مجال              .  الرضا افس آما تبين أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا عل ائج أن         .التن ا أظهرت النت آم
ى م      هناك فرو  سم العلمي عل افس جاالت  قا دالة إحصائيا لصالح طلبة الق صعوبة والرضا،  التن   وال

أظهرت النتائج أن هناك آما  .في حين أن الفروقات على مجاالت االحتكاك والتجانس لم تكن دالة        
 ولطلبة المدينة على مجال الرضا،   ،فروقا دالة إحصائية لصالح طلبة القرية على مجال الصعوبة    

ى مجاالت           في حين    ة عل ة والمدين ة القري ين طلب افس أنه لم تكن هناك فروقات دالة إحصائيا ب  التن
ة                    .واالحتكاك والتجانس  ى بيئ ا المحافظة عل ى عدد من التوصيات أهمه وقد خلصت الدراسة عل

ة        التنافسصفية تتسم بفهم إيجابي لمبدأ   ات ومواءم صفية للطالب ين الحاجات ال وازن ب ق الت  وتحقي
  .البيئة الخارجيةمتطلبات 
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Abstract 

The study aimed at diagnosing the status of nine grade students’ 
evaluation towards their classroom environment in civic education course 
in the governmental schools in Ramallah Governorate for the year 
2009/2010.  It is to diagnose their current understanding of their class 
climate in five domains (satisfaction, friction, competition, difficulty, and 
homogeneity. In efforts to look into the validity of these hypotheses, the 
researcher adopted Frazer’s tool, 1993 which is called my classroom 
inventory (MCI.  The reliability of the tool was treated in line with 
Cronbach – Alpha reliability technique, which was, totaled to 0.85 and 
also treated in line with test – retest reliability totaled to 0.87. In testing 
this hypothesis, the researcher has chosen a stratified random sample in a 
total of 373 students distributed among the student variables representing 
15% of the whole population, which was 2485.  Results were delineated 
as follows: There were significant statistical differences for the benefit of 
females at variables related to difficulty, friction and homogeneity while 
males score higher on competitive variable. Significant statistical 
differences were found for the benefit of village students on the variable 
of difficulty while city students scored higher on the variable of 
satisfaction while it was found that no differences were found between 
city and village students on variable of competition, friction and 
homogeneity. 

 
  مقدمة

شكل يم وا   ت ي التعل ية لعمليت ة أساس صفية دعام ة ال تعلم، إذ  الغرف ي  إل ة ف لالن الطلب  مراح
ية ستوجب ضرورة  الدراس ذي ي ر ال صف، األم ة داخل غرف ال رات طويل ضون فت ة يق  المختلف
صفية               تعزيز ذه الغرف ال ًا إذ أن ه ًا إيجابي شكل    مناخًا تربوي ذي        ت تعلم، األمر ال سة لل حاضنة رئي

راحلهم الدراس      ى طول م ة عل دى الطلب ارف ل تعلم والمع ة ال ز  يعزز منظوم ى تعزي ية، إضافة إل
  .منظومة قيمية عند الطلبة على ضوء تشكيل الخبرات لديهم إثر عمليتي التعليم والتعلم

رى  ة    ) Fraser &Wallberg, 1995(وي اخ غرف ن من ادة ع دثون ع ين يتح أن المعلم
ا ذات ت         و بيئته،   : الصف الغ    أأجوائه، وتيرته وروحه أو حالته، ويعتبرونه م الطالب    في ثير ب .  تعل

ى بعض          ،وإجماال فان المعلمين يرآزون على تقييم اإلنجازات األآاديمية        اههم إل  ويقللون من انتب
  .السمات والحقائق التي لها عالقة بطبيعة أداء الطلبة
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شير  وي ي ة  األدب الترب رة للمدرس ة آبي ه عناي ى ضرورة توجي ات  ،إل ل اإلمكان وفير آ  وت
ة         والوسائل لتوفير مناخ وبيئة تعليمية مناسبة       لضمان سير العملية التربوية وتحقيق أهدافها بطريق

ةفعا ي . ل ؤثر ف ية ت ة المدرس عان البيئ لوك جمي ع  أداء وس راد المجتم ة   أف ن طلب ة م ي المدرس ف
ة        ومعلمين واداريين وعاملين، وانه من الضروري بمكان رصد آليات           ذه البيئ ستمرة له ة م تقويمي

ة الت       حرصًا ة  على إيجاد مناخ مناسب للعملي ا              . ربوي سمية ووصف م ون في ت د اختلف التربوي وق
ة الصف   ة، فبعضهم      في  يجري داخل غرف ة التعلمي ة التعليمي اء العملي صفية   أ أثن ة ال  ،سماها البيئ

ة     :   آما أطلقت تعابير أخرى مثل     ،سماها المناخ الصفي  أوبعضهم   روح الجماعي . الجو المحيط وال
  . تحقيق المخرجات المرجوة منها:  والهدف هو،دولكن مهما اختلفت التعابير فان المسّمى واح

ه                    إ األمن ويعزز قدرات ه الطالب ب ن المناخ الصفي الذي يشجع على التعلم هو مناخ يشعر في
سي للطالب      أعلى التعلم من خالل التجريب والصواب والخطأ دون          د   ام م ،ن يتهدد األمن النف  يزي

  .)١٩٩٦عدس،  ( ثم من قدرته على اإلنجاز،من دافعيته

ه في     أ أن يحل مشاآله المدرسية، و- وبالنظام وحده  - إن المعلم ال يستطيع    ى هدف ن يصل إل
ة في ضبط النظام                    إ و ،مهمته ساوي األهمي ة ت ك، وبأهمي م    ،نما عليه أن يراعي إلى جانب ذل  إن ل

ه زد علي لوب      ،ت ن األس ضال ع ب، ف وي المناس و الترب ق الج صف، وخل ي ال و ودي ف اعة ج إش
ام             ،امل مع الطلبة  المناسب للتع  شكل ع  ، وإيجاد الحافز عندهم للتعلم، واهتمامه بالعمل المدرسي ب

  .وبنوعية هذا العمل بشكل خاص 

ة  ع الطلب ام المدرسي م اقش أسس النظ م أن ين ى المعل ه،وعل اورهم في شعروا ، ويح ى ي  حت
ار، و ده عن الفرض واإلجب ه، وبع شارآة في ذاأبعامل الم ود ه م لوج ة له رز الحاج ام، ن يب  النظ

ضرار التي ستلحق    أل جّراء تطبيقه والعمل به، وآذلك ا      ،والفوائد التي تعود عليهم وعلى المدرسة     
ر        أس من  أبهم جّراء عدم تطبيقه والتهاون فيه، وال ب   ه التغيي ا يتطلب من فقرات م فيم ن يأخذ رأيه

 .والتبديل أو التعديل

ه  م وطلبت ين المعل دافئ ب ودي ال لوب ال يادة،إن األس ن روح  روح الت وس دال م نهم ب اون بي ع
ة اه المجابه ي االتج ى ف و الخطوة األول ل ، ه يم من قب ة التعل سم بقابلي اخ صفي يت ز من نحو تعزي

  .الطلبة والتعليم من قبل المعلم
  

  وأسئلتهامشكلة الدراسة

ة      معلما   باعتباره   ،استنادا إلى الخبرة التدريسية واإلدارية للباحث      دارس الحكوم  ،سابقا في م
ة      التربوية     ومن خالل مسؤوليته    ،وعلى ضوء إشرافه على المدارس حاليا      عن تنفيذ برامج التربي

دارس             في آلية العلوم التربوية باعتباره عميدا لها،       صفية في م ة ال ومن خالل معرفة الباحث للبيئ
ة الصف التاسع األساسي في              ادة  محافظة رام اهللا، آثر الباحث دراسة واقع المناخ الصفي لطلب م

ة " ة المدني صفي " التربي اخهم ال ع من ة لواق يم الطلب ي تقي ر ف رات للنظ دة متغي وء ع ى ض  عل
ى لمدى نجاعة                اس األول شكل وحدة القي اخ الصفي ي أن المن ديموغرافية ذلك إيمانًا من الباحث ب
اخ الصفي اإليجابي تعزز                  العملية التعلمية التعليمية في المدارس عمومًا، حيث أن مردودات المن
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درات   ارات والق ن المه ع م دى رائ سبهم م ين وتك د المتعلم ة عن ات قيمي ة ومنظوم اءات معرفي بن
  .التعلمية على طول مراحل العملية التعليمية

ة     في مادة  معرفة تقييم الطلبة لمناخهم الصفي    وعليه تتجسد مشكلة الدراسة في        التربية المدني
رة ة رام اهللا والبي دارس محافظ ي م ماتف ة س رات ، ولمعرف سة متغي ى ضوء خم اخ عل ذا المن  ه

  .الرضا، واالحتاك، والتنافس، والصعوبة، والتجانس: وهي

  أسئلة الدراسة

  :السؤال الرئيس اآلتي الدراسة في  مشكلةوعليه يمكن صياغة

صفية في      نحو بيئتهم   في محافظة رام اهللا والبيره     طلبة الصف التاسع األساسي   تقييم  ما    ال
  ؟مادة التربية المدنية

  : تم صياغة الفرضيات الصفرية التاليةهذا السؤالولإلجابة عن 
  

  فرضيات الدراسة

ة        ) =0.05(ال توجد فروق ذوات داللة إحصائية عند مستوى          .١ في متوسط استجابات الطلب
  .على المقاييس الفرعية لتقييم بيئة التربية المدنية يعزى لمتغير الجنس

ة      ) =0.05( مستوى  ال توجد فروق ذوات داللة إحصائية عند         .٢ في متوسط استجابات الطلب
  .المدرسةموقع على المقاييس الفرعية يعزى لمتغير 

  
  أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم المناخ الصفي لطلبة الصف التاسع األساسي في محافظة رام                   
ع المدرسة في                 ري الجنس وواق خمسة مجاالت   اهللا والبيرة لمادة التربية المدنية على ضوء متغي

 .الرضا، واالحتكاك، والتنافس، والصعوبة، والتجانس: هي
 

  أهمية الدراسة

ذه   .١ ود      الدراسة    تعتبر ه سطيني               إضافة في جه اخ الصفي الفل وي في مجال المن  البحث الترب
اخ     المدنية   في مادة التربية  الخاص بصفوف التاسع     ذا المن ه، وا   وإدارة ه ذي    وتنظيم م يكن   ل ل

  . علم الباحثحسبحث في فلسطين يوما ما مجاال للب

م   ،تعتبر الدراسة من الجهود البحثية األولى      .٢ ة           حسب عل ع اتجاهات الطلب  الباحث لدراسة واق
ة، و             ة المدني ادة التربي و لنحو مناخهم الصفي في م ذه          لوق اتهم له م وتوجه ى مدى فهمه  ف عل

  .البيئة الصفية التي يتلقون تعلمهم من خاللها
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وي يت         تقدم الدراسة طريقة     قد .٣ ة،     منهجية في تعزيز مناخ صفي حي ة والتكاملي  سم بالديمقراطي
 .  واقع القيم المجسدة في المناخ الصفيإلىاستنادا 

ى ضوء سياسات                       قد .٤ با عل ه مناس ا يرون اذ م ى اتخ رار عل  تقوم الدراسة بمساعدة صانعي الق
  . فاعلةإدارةخاصة تضمن تعزيز سلوآات تعليمية مباشرة لضمان مناخ صفي ذي 

  
  حدود الدراسة

  تتحدد الدراسة بالحدود اآلتية

ة .١ ددات مفاهيمي صطلحاتها،  :  مح ة وم اهيم الخاصة بالدراس ق بالمف اهيم إ إذتتعل ذه المف ن ه
ا                   ذه التعريف ذه الدراسة، وه ة في ه شارحة والمقدم دالالت ال ل   والمصطلحات تحمل ال ت تمث

 .ال يصلح تعميمها خارج حدودهاتحديدا لنتائج الدراسة و

ةم .٢ ددات إجرائي ق ب:  ح ة ووتتعل اإجراءاتأداة الدراس ة ، إذ إه راد الدراس ار أف ة اختي ن طريق
ات           لباحث تبعها ا يمعلومات والبيانات التي    وأسلوب جمع ال   ؤثر في إجراءات الصدق والثب  ت

  .يحدد درجة قابلية تعميم النتائج على فئات مستهدفة أخرىالمستخدمة، األمر الذي 

دارس محافظة     األساسي التاسعقتصرت الدراسة على طلبة الصف      ا:  محددات إنسانية  .٣  في م
  .رام اهللا والبيرة

ة من خالل عوامل الرضا،                    .٤ سية واالجتماعي ة النف اقتصرت الدراسة على حدود دراسة البيئ
  . عكسته األداة المعدة لهذا الغرض، آماالتجانسوالصعوبة، والتنافس، وكاك، االحتو

ة     .٥ ة زماني رة                ا:  محددات مكاني رة وللفت دارس محافظة رام اهللا والبي ى م قتصرت الدراسة عل
 .٣١/١/٢٠١٠ ولغاية ١/٩/٢٠٠٩الواقعة ما بين 

  
  مصطلحات الدراسة

يوضح هذا الجزء التعريفات اإلجرائية للمصطلحات الرئيسة المستخدمة في الدراسة وهي               
  :على النحو اآلتي

ة للنجاح في        هي البيئة النفسية االجتماعية ا  :  البيئة الصفية  ة للطلب ئ الفرص الكافي ي تهي لت
تحقيق التوافق الداخلي بين دوافعهم ونوازعهم المختلفة، الى جانب النجاح في التوافق الخارجي                 

ا من موضوعات وأشخاص              ا فيه صفية إجرائي     . في عالقاتهم ببيئتهم المحيطة، بم ة ال  هي   ًاوالبيئ
صفي لحصص     اخ ال ن المن ة ع ا الطلب ة رض ةدرج ةالتربي ة   المدني اك، ودرج ة االحتك ، ودرج

دروس         التربية المدنية التماسك فيما بينهم في دروس       ذه ال .  ودرجة الصعوبة التي يواجهونها في ه
  ).١٩٩٧الكيالني والعملة، (
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ا                     :السلوك السلطوي  ة آم وم للطلب دات والل وة والتهدي سم باستخدام الق هو سلوك تعليمي يت
شاش سم باله ي يت ة ف دم الليون اء   ة وع رص النم ن ف د م لوك يح و س ا، وه راد تحقيقه داف الم األه

  .التعليمي ويعتبر من آليات الحماية الذاتية للمعلم

تعلم       ،وهو سلوك يتبعه المعلم في بيئته الصفية        :السلوك التكاملي  اء وال اهيم النم  ، ويتسم بمف
ائم عل      إ ،وهو السلوك الذي يغذي ويشبع الفروقات الفردية بين الطلبة         ز     ذ هو ق ا وتعزي ى احترامه

ة        ،سيكولوجية االختالف والتفرد بين الطلبة، وهو سلوك يتسم أيضا بالليونة والموضوعية والعلمي
  .اإلجراءات الديمقراطية وهو تعبير عن

م ر للمعل سلوك المباش اره     :ال ه الخاص وأفك م رأي ى عرض المعل ائم عل سلوك الق و ال وه
ة     ادة التعليمي ه  ،الخاصة بخصوص الم ة  وتوجي ادات للطلب لوآاتهم  ،اإلرش ذ س د إطار  ح وت، ونب دي

  . استخدامهاأوالمعلم لسلطته 

ى                :السلوك غير المباشر   م ال ى استماع المعل ائم عل سلوك الق ارهم    آوهو ال ه وأفك  ،راء طلبت
ار واآلراء ذه األفك ى ه اء عل ة،والبن ى الطلب اء عل شارآة، والثن ى الم شجيعهم عل ل ، وت  وتقب

  .مشاعرهم

اخ الت يالمن ة العمل المدرسيهو  :نظيم ي بيئ اس ف ة للقي  ، مجموعة من الخصائص القابل
ا    ،وهي مبنية على اإلدراك الجمعي للتالميذ الذين يعيشون في البيئة الصفية الواحدة            ون به ،  ويعمل

  . سلوآياتهم من خاللهاوالمعرضون للتأثير في
  

  خلفية الدراسة

د رصد الباحث المضامين          ة  لتعزيز واقع اإلطار النظري والمفاهيمي لخلفي      اه  الدراسة فق أدن
  :حول واقع البيئة الصفية

  .مفاهيم السلوك التعليمي .١

  .العوامل المؤثرة في النظام الصفي .٢

  .أساليب تحسين التفاعل الصفي .٣

ا            صفية من حيث آونه ة المناخات ال د طبيع سة في تحدي اهيم أعاله عناصر رئي شكل المف ت
م       إيجابية أو سلبية ألن لمثل هذه ا       يم وتعل ا من تعل ا فيه لعناصر أن تحدد طبيعة العملية التربوية بم

سابه               ين اآت ى المتعلم ارات الواجب عل وتشكيل منظم للبناءات المعرفية عند الطلبة ومنسوب المه
من المعروف تربويًا أن اإلجادة في تعزيز مفاهيم سلوك تعليمي          . على ضوء معالم المناخ الصفي    

يم                 إيجابي يشكل حاضنة تربو    ة التعل ى تكامل عملي درتهم عل ز مق تعلم لتعزي ية أخالقية للمعلم وللم
  .، حيث تتكامل سمات المعلم وسمات التالميذ لتحسين التعلم الصفيبالتعلم
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  مفاهيم السلوك التعليمي

ام    وارد في   ١٩٣٩أشار أندرسون ع لوبين لدراسة      )Amidon, 1967(ال اك أس ى أن هن إل
  .السلوك السلطوي، والسلوك التكاملي: الغرف الصفية وهماواقع السلوك التعليمي في 

  السلوك السلطوي :أوال

شاشة                       سم باله ا يت ة، آم وم للطلب دات والل وة والتهدي سلطوي باستخدام الق سلوك ال يتسم هذا ال
د     . وعدم الليونة في األهداف المراد تحقيقها      والسلطوية بحد ذاتها نوع من أنواع السلوك الذي يعتم

سلطوية    بل في االعتراف على الفش  ا تحد ال الحتمية السيكولوجية للفروقات الفردية بين الطلبة، آم
م        إمن فرص النماء التعلمي،      ة للمعل ة الذاتي ات الحماي ة من آلي ة     ،ذ انها آلي ر عن مقاوم  وهي تعبي

  .التغيير

داره الفعال في الصف   ن أسلوب اإلأن بعض المعلمين يعتقدون أ (Brophy,  1988)يرى 
  .ويطيعونهم من خالل الخوف والعقابمعلمين بصفتهم و جعل الطالب يحترمون سلطتهم ه

د الحظ   ى درج     أ) Lunenburg & Shmidt, 1989( وق سلطوي يحافظ عل م ال  ةن المعل
النفور    أ، بل حتى م عالقات شخصيه مع الطالب   وال يقي  عالية من النظام داخل الصف،     شعر ب ه ي ن

ى          ام عل ه يصدر األحك سلوآية لهؤالء األشخاص      ،األشخاص منهم، وان ى المواقف ال يس عل  . ول
  .يتخذ من التهديد والعقاب وسائل للسيطرة على الصف

  السلوك التكاملي :ثانيا

  أما السلوك التكاملي فانه يتسم بما يلي

تعلم،      اء وال ة بالنم اهيم الخاص وح المف ة،    ووض ين الطلب ة ب روق الفردي ل الف ز وتقب تعزي
تنمية قدرات الطلبة   وتنمية التساؤالت التي تتعلق باتجاهات الطلبة،       و المميزة،   النشاطات الطالبية 

م        م،      من  ومساعدتهم على إيجاد تعابير خاصة به ة له ات نهائي شارآة   ودون إعطاء إجاب ز م تعزي
زة،    شاطات ممي ي ن الب ف ة،    والط سانية ورحم تعلم بإن ع الم ل م ة  والتعام ساحات فني اء م إعط

  .للمتعلم

ا  وفي دراسة ق    ام ) Withall(ام به وارد في  1949 ع ة    )Amidon, 1967(  ال حول البيئ
ين     ي تت      أالعاطفية واالجتماعية للصف، ب ة الت ة العاطفي ل النغم صفية تمث ة ال اغم والتفاعل   ن البيئ ن

اً ن البيئة العاطفية تلعب دورا      الداخلي للطلبة، وأ   راد في        مهم ين األف ي تحدث ب اعالت الت  في التف
  .االتصال المباشرين مع اآلخرينسياق التفاعل و

ي ؤثر ف ذا ي ل ه داخلي ل ولع ساس ال ب، اإلح ى ولطال ة المعن ساس بقيم اإلح
)Meaningfulness (      ،تم    وواألهداف الشخصية للطالب والنشاطات المرافقة الموضوعية التي ي

  . ومداهاعل الداخلي في المجموعة الواحدةنوع التفوتناول المشكلة من خاللها، 
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و و ام   Flandersدجاءت جه ا  ١٩٦٧ ع  لتعزز  )Dunkin & Biddle, 1974(ورده أ آم
ديم  شيرة     أتق اءت األداة م صفية، وج سلوآيات ال ة ال هرة لمالحظ ر األدوات ش ومين  إآث ى مفه ل

  .التأثير المباشر، والتأثير غير المباشر: أساسيين

رض     ى ع ر عل سلوك المباش شتمل ال ة، وتوج    وي اره الخاص اص وأفك م الخ ه   رأي المعل ي
سلطته او استخدامها                 م ل ديل إطار المعل لوآاتهم وتع د س ر      . اإلرشادات للطلبة، ونق سلوك غي ا ال أم

تماع  ى االس شتمل عل ار واآلراء،  إالمباشر في ذه األفك ى ه اء عل ارهم، والبن ة وأفك ى آراء الطلب ل
  .والثناء على الطلبة وتشجيعهم على المشارآة، وتقبل مشاعرهم

ة، إذ              نه يجب عدم تع    ألقد أشار فالندرز الى      ة في آل المواقف التعليمي ز الديموقراطي إن زي
لى السلوك السلطوي ولتعزيز البناءات الذهنية عند المتعلم وبمواقف     هناك مواقف تعليمية بحاجة إ    

ذه            . صفية تقع تحت سيطرته    صفية وسميت ه سلوآات ال إضافة الى ذلك فقد طور أداة لمالحظة ال
  .األداة بنظام فالندرز

  
  لعوامل المؤثرة في النظام الصفيا

ا        ل، منه ن العوام ر م دد آبي ي بع صفي التعليم و ال صفي والج ام ال أثر النظ ق  : يت ا يتعل  م
الظروف           ق ب ين وخصائصهم، و      بالظروف البيئية المدرسية والصفية، وما يتعل سية للمتعلم ا  النف م

مل حسب   العوا ومن هذهيتعلق بالمعلمين وخصائصهم الشخصية والتأهيلية واتجاهاتهم وجنسهم،    
حجم المدرسة وعدد الصفوف في المدرسة،     ، وما يتعلق بالمدرسة) ١٩٩٨قطامي،  ( ما ورد في  

صف، و ة، وسعة ال ع المدرس ية، وموق ات المدرس ة، واإلمكاني سيكولوجي وإدارة المدرس الجو ال
  .السائد في المدرسة

ا اأم ه  م ذ فمن ق بالتلمي ي ال :  يتعل سائد ف سيكولوجي ال و ال ة، الج صية ومدرس ل الشخ العوام
  .مستوى تحصيل التلميذ، وسلوك التلميذوجنس التلميذ، ووخصائص التلميذ، 

م الشخصية واأل   جنس المعلم، :  فهوما يتعلق بالمعلم أ ة،  وخصائص المعل م   ودائي ل المعل تأهي
سلكي،  اديمي والم دريس،  واألآ و الت ين نح ات المعلم و  واتجاه رتهم نح ين ونظ ات المعلم اتجاه

ق األهداف   في حرزه من تقدم أن فاعلية المعلم تعرف بما  أ) ١٩٩٩(لبده   بوأيرى   و .طالبال  تحقي
  .آما ان فاعليته تحدد بقياس سلوك طلبته التربوية المعينة،

ات من     أن الهدف من معالجة التنظيم الصفي هو     إ تعلم    أن توظف آل اإلمكاني جل تحسين ال
  .ن تعيق ممارسات التعلم، واالندماج في أنشطتهاأكن الصفي، وتقليل السلوآات الخاطئة التي يم

سية،      أن المعلم هو األآثر قوة في ) Lundgren, 1972(يرى و ة نف ة الصف من ناحي غرف
ة      قن قدرته على المكافأة والع    وأ درة الطلب وق ق شطة             ،اب تف ة ممارسة األن م آيفي رر المعل  حيث يق

  . معلمهمةلمواقف وقيمن يستجيبوا أوتحديد طريقة التدريس، وعلى الطلبة 
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و   إ اخ والج دد المن صف يح ي ال م ف ادة المعل ط قي سودانن نم ذين ي صفالل ن إ إذ ، غرف ال
ن السلوك التسلطي يكمن في استخدام      إالمعلمين المتسلطين يؤثرون في تالميذهم بطريقة عكسية،        

م   ى المعل وانين، وعل ة والق ة وخضوعهم لألنظم ال الطلب وة المتث نهج سأالق ا لوآان ي  ديموقراطي
ك من   إلى سياسة العقاب بل يستند      حديثا ال يستند إ    لى إنسانية اإلنسان واحترام آرائه وقدراته، وذل

  .اجل إتاحة الفرصة للطلبة نمذجة سلوك معلميهم

ين      أ) (Wishew & Peng,  1993آما يرى  اون ب از بالتع ن الجو المدرسي اإليجابي يمت
ين،   المجت    المدير والمعلم اه      إ ،مع الواحد داخل المدرسة     واإلحساس ب ه تج ول ايجابي ى مي ضافه إل

  . وتمدح الطالب على إنجازاتهم، ترآز على توقعات النجاح األآاديمي،الطالب

   سلوك معلميهمفيتأثير سلوك الطالب 

.  النمط التعاوني عزز العالقات االيجابية بين التالميذ، والثقة بالنفس والمشارآة          أنوقد تبين   
زه     على  لتنافسي ف  النمط ا  ماأ ل       االرغم من تعزي در قلي ل بق ة والتقب ه  ،لثق ه الخاطئ،       فإن د التوجي  يول

  .أهدافهم عن تحقيق اآلخرينويعيق 

ا                      را بليغ ا أث ا نجد أن له ين فإنن  في وإذا ما نظرنا إلى الحالة االقتصادية واالجتماعية للمتعلم
املتهم  ة مع ذهم وآيفي اتهم نحو تالمي اهيمهم وتوجه ة مف ين أالطلب د تب ن داخل غرف الصف، وق

ذ من                        املهم مع تالمي شكل مختلف عن تع ا ب صاديا واجتماعي ى اقت المعلمين يعاملون الطلبة األعل
  . وفي توقعات سلوآهم وتحصيلهم آذلك،قل، وآذلك يختلفون في استخدام أنماط التعزيزأمستوى 

فا رئيسيا من أهداف     طالب هد لل المعلومات والمهارات المرغوب فيها      إيصالتشكل عملية   و
سوده نمط تواصلي                      اخ صفي ي وافر من العملية التربوية، ومن الصعب تحقيق ذلك الهدف ما لم يت

  .فعال

د الحظ ول دًا) Jackson, 1968(ق ر ج دد آبي ي ع ة ف صفوف االبتدائي ن ال ين أ م ن المعلم
ي٢٠٠يمارسون حوالي   ادل شخصي ف ة تب وم المدرسي  عملي ذا  وه. آل ساعة من ساعات الي

تعلم        سهيل ال ي ت ائطه ف ل ووس ط التواص ة نم ى أهمي وح إل شير بوض ستوى أداء  ،ي سين م  وتح
  .الطالب التعليمي

م                أن) ١٩٩٦عدس،  (ويرى   ين المعل اعال ب ا االتصال ف ي يكون فيه ة هي الت  الحصة الفاعل
ذا االتصال مباشراً     أ  سواء ،وطلبته ان ه ر مباشر  أم آ د من      ، غي ذا ال ب تم ه ى ي ن ينصرف  أ وحت

ا يجب      . و محدد أالطلبة بكليتهم إلى ما يدور في الحصة من تواصل لفظي وحوار مفتوح              ومن هن
ة        لم في الحصة إلى أ    ن يصل حديث المع   أ ن، ليتحدثوا        أقل ما يمكن ويكثر حديث الطلب ا يمك ر م آث

          .ويحاوروا ويناقشوا، فكلما ازدادت مشارآتهم ازداد في الحصة النشاط والحيوية

  تحسين التفاعل الصفيأساليب 

ن     ين الغرض م ق ب ن التفري ا ال يمك ن هن ال، وم صال فع ى ات ال عل دريس الفع ينطوي الت
  . و التفاعلأتحسين االتصال أجل تحسين التدريس والغرض من 
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رى  سعود،(وي رى   اإلدارة أن) ١٩٩٤ ال ي األخ ؤثر ه صفية ت ي ال از ف ع   إنج ة ورف الطلب
د      فالمعلم الفعا   .تحصيلهم األآاديمي  دريس جي ه من خالل    أأي ؛ ًال يستثمر الوقت المخصص للت ن

ضيه الطلب           ي، ولكي تتضح             ةإدارته الصفية الفاعلة، يزيد من الوقت الذي يق شكل فعل تعلم ب  في ال
، )Instructional Time( آثر، آان ال بد من التفريق بين نمطين من الوقت التعليمي  أالصورة 

  :وهما )Learning Time Academic(آاديمي يدعى أحيانا بوقت التعليم األما او 

 النظام  ويقصد به مقدار الوقت الذي حدده  ،)Allocated Time(الوقت المخصص للتعليم 
ي   وع دراس ل موض وي لك ال،  .الترب بيل المث ى س و خصص لمنه  فعل صف  ال يات لل ج الرياض

ي  امس األساس بوعيا،أالخ صص أس ع ح ع  رب صة) ٤٥(بواق ه للح دةدقيق ان  ، الواح ت ف الوق
  . أسبوعيادقيقة) ١٨٠ = ٤٥ × ٤(المخصص لتعلم هذا المبحث يكون 

يم      و تعلم والتعل ا في ال ستثمر فعلي دار الوقت      ،)Engaged Time(الوقت الم ه مق ويقصد ب
شاطات      ا في الن ضيه الطالب منهمك ذي يق درس   ال ة بموضوع ال ة المتعلق ه  .التعليمي فالوقت  وعلي

دور      المستثمر فعليا في التعليم هو ت     ا ي ا لم ا ومنتبه لك الفترة الزمنية التي يكون فيها الطالب متيقظ
  .و للبرنامج التعليمي بكل حواسهأو لزمالئه أومشارآا للمعلم  حوله من نشاطات تربوية،

ة فعال من أجل استخدام وقت الدرس بةتعد أساسيالثالثة العوامل واذا آانت هذه     اك  إ، ف ي ن هن
ي     أمجموعه   صفي    خرى من العوامل الت ا اإلدارة ال ز به م أن       الفاعة تتمي ع من المعل ة، والتي يتوق ل

  : بها، وهييقوم

شجع ة م ة تعليمي اد بيئ قةإيج شجيع األدب والخل ة، و ت د ، وودي ق عن سلوك الالئ ز ال  وتعزي
صفي       ة، وإتاحة الفرصة للطلب   ةالطلب شاطات ال دل في معامل      ة للمشارآة في الن  وفي  ة الطلب  ة، والع

ام              ةيهم، ومدح الطلب     عل  سئلةتوزيع األ  م ومسموع، واالهتم م، والتحدث بصوت مالئ شكل مالئ  ب
ا، و   ة وتقويمها، واالهتمام بالواجبات البيتي    ةبالواجبات الصفي  اع إجراءات الضبط مع         وتقويمه اتب

  . المشكلينالطلبة
  

   السابقةالدراسات

  الدراسات العربية

ي  أدراسة   و عل ذههدفت  : )٢٠٠٠في الجوالني،) (١٩٩٣(ب ر أالدراسة الكشف عن   ه ث
يم                  في   المناخ الصفي    ة التعل ة مرحل دى طلب تعلم والتحصيل العلمي ل ات ال ارات عملي ساب مه اآت

ة األ          ساسية العليا في األ   األ دل للبيئ اخ الصفي المع ة ردن، وقد تم استخدام مقياس المن ذي  ،ردني  وال
ات ال  إلى باإلضافة صهيون،  أبوقام بتعديله    ائج دراسته   ن علم، وبيت مقياس عملي  التحصيل  أنت نت

اخ الصفي               تالعلمي واآتساب مهارات عمليات ال     ة المن ال من فئ علم يزدادان لدى الطلبة عند االنتق
ا      إلى الوسطى   إلىالدنيا   ا، آم ة        أظهرت  العلي ة     ةارتباطي  الدراسة وجود عالق  إحصائية  ذات دالل

ات ال          ار عملي وم            علم، والعالمات ا   تبين عالمات الطلبة على اختب ادة العل ا في م ي حصلوا عليه لت
  .بالنسبة لفئات المناخ الصفي الثالث
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ا من          و:  )١٩٩٥(دراسة البشير    ة الدراسة فيه ة،     ) ٦٦٤(تكونت عين ا وطالب  هدفت وطالب
ادة     فيثر المناخ الصفي ألى استقصاء   إالدراسة   سابع األساسي في م  التحصيل األآاديمي لطلبة ال

ة  دف اللغ ق ه ة، ولتحقي ةالعربي صفي  الدراس اخ ال اس المن تخدم الباحث مقي دل ) CES( اس المع
اد  من ستة    يتألفوالذي   دماج،   ( هي    أبع اء،  واالن م،   واالنتم ة نحو الهدف،     ودعم العل توجه المهم

 اختالف   إلىوقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة تعزى          ). التنظيم ووضوح التعليمات  و
ين   إذ  المناخ الصفي،    دنيا                    تحصيل    أنتب اخ الصفي ال ة المن ال من فئ د االنتق زداد عن ة ي ى الطلب  إل

  . الفئة العلياإلى ومنها ،الوسطى

ا       (آانت الدراسة بعنوان    و: )١٩٩٧(دراسة الكيالني والعملة     صفية وتطويره ة ال تقييم البيئ
  ).في دروس العلوم للصف الخامس األساسي في ثالث مدارس فلسطينية

دفت الدراسة و ىه ةإل ي درو إمكاني صفية ف ة ال يم وتطوير البيئ دارس  تقي ي الم وم ف س العل
سطينية ى .الفل ة عل ة الحال لوب دراس ي أس ان ف تخدم الباحث د اس ي،  وق امس أساس فوف خ ص

  ).MCI(مستخدمين مقياس البيئة 

ذلك       األوالدوقد أظهرت الدراسة فروقا في إدراك آل من           والبنات للبيئة الصفية، وظهرت آ
م       )مختلطةوبنات،  وبنين،  (المختلطة  فروق بين المدارس     درة المعل ين ق روق ب ذلك ف ، وظهرت آ

  .والمتعلمين على التدخل لتطوير البيئة الصفية

والني   ة الج والني :  )١٩٩٨(دراس ة الج دفت دراس وان  ه اءت بعن ي ج ن "الت ل يمك ه
ة الص                 دهم بمعلومات عن البيئ ي من خالل تزوي ة  فية امساعدة المعلمين على التطور المهن لراهن

صفية               أ الكشف عن    إلى" والمفضلة لدى الطلبة   ة ال ة البيئ ين بمعلومات عن طبيع د المعلم ثر تزوي
  . تطور المعلمين المهنيفيالراهنة والمفضلة من وجهة نظر طلبة الصف التاسع األساسي 

ة    ة الحال لوب دراس ة أس تخدمت الباحث د اس ع   ،وق ضرورية م ابالت ال إجراء المق ت ب  وقام
دارس القدس        المعلمين ف  د توصلت   . ي شعبتين مختلفتين في صفوف الصف التاسع في إحدى م وق

  :الدراسة الى ما يلي

صفية       ، من بيئتهن الراهنةأفضلتطمح الطالبات في بيئة صفية      ة ال اد البيئ ك في آل أبع  وذل
ما بينت  ، آ )االنتماء والتنظيم واالندماج،  ( بتحسين ثالثة أبعاد هي       الطالبات  رغبت إذبال استثناء،   

اتهن        ن طالب ات ع دات المعلم ر معتق دريس لتغيي ي الت دة ف اليب جدي تخدام أس ة اس ة أهمي الدراس
ة تتفق               أنوقد تبين   . ضعيفات التحصيل  ة البعدي ة صفهن الراهن  إدراك طالبات الصف التاسع لبيئ

ة  شاهدات الباحث ائج م ع نت دماج،  إذ ،م اد االن ي أبع سن ف اء، و التح م ووضواالنتم م المعل وح دع
ذاتي وتحسين األداء التعليمي                   . التعليمات ارة التأمل ال وقد أدرآت المعلمات ضرورة تحسين مه

  .  إضافة إلى ضرورة اختيار استراتيجية التدريس المناسبة،في الشعبتين

دارس              التعرف إ  هدفت الدراسة   :  )٢٠٠٠(دراسة فقها    صفية في م وم ال ة العل ع بيئ ى واق ل
رات الجنس،              محافظة نابلس، باإلضافة إل    ى التعرف على واقع بيئة العلوم الصفية في ضوء متغي

صفو ـة وال ع المدرس ـة أداة . التخصص وموق ـملت الباحثـ د استع ي ) Fraser, 1993(وق والت
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ة إحصائيا        My Classroom Inventory). (تسـمى  ا دال اك فروق د أظهرت الدراسة ان هن وق
اك االحوالرضا،  (تعزى لمتغير الجنس على أبعاد       ا    )تك ة إحصائيا تعزى           أ، آم ا دال اك فروق ن هن

صالح الصف             ا أظهرت الدراسة عدم         الحادي عشر   لمتغير الصف على بعد درجة الرضا ل ، آم
اد الرضا،           افس،  ووجود فروق ذات داللة إحصائية على أبع اك،  والتن ة   واالحتك صعوبة والعالق ال

  .مع المعلم يعزى إلى متغير نوع المدرسة

ة إحصائية           أ التخصص األآاديمي فقد تبين      أما بخصوص متغير   روق ذات دالل نه ال يوجد ف
اد درجة الرضا،                صفية ضمن أبع افس،   ولتقييم الطلبة لبيئة العلوم ال اك،   والتن صعوبة،  واالحتك ال

  .التجانس والعالقة مع المعلمو

 الدراسات العربية أهمية تفعيل بيئة صفية صحية تساعد على خلق جو       فقد أظهرت مما سبق   
د                     سي للطالب عن د من التوافق النف انفعالي يساعد على التفاعل اللفظي والتفاعل الصفي، مما يزي

  .معرفة العالقة ما بين واقع المناخ الصفي والصحة النفسية لهم

ه،            و م وطالب ين المعل ة ب جاءت الدراسات العربية لتؤآد ضرورة معرفة طبيعة العالقة القائم
ساعد     في ي اخ ص ز من رورة تعزي د        وض ا تؤآ ة، آم د الطلب الي عن وازن االنفع اد الت ى إيج  عل

صفية إذ  ه ال م والطالب لبيئت ل من المعل ة آ ن إالدراسات ضرورة معرف زز م ذا اإلدراك يع ن ه
يا          ا طبيعة التواصل في عملية التعلم والتعليم التي يعتبر آل من المعلم والطالب عنصرا أساس . فيه

ى أ  ات إل ارت الدراس ا أش ر المنآم اديمي وأ اخ ث صيل األآ ي التح صفي ف اخ  ال ا زاد المن ه آلم ن
  . وعمل على إآسابهم مهارات تعليمية أعلى،يجابا عزز ذلك التحصيلإالصفي 

  الدراسات السابقة األجنبية

د أجرى موس وموس     :  )١٩٩٨ في الجوالني،  ) (Moss & Moss, 1978(دراسة   لق
ة     ى معرف دل غي    أدراسة هدفت ال اخ الصفي في مع ر المن اتهم التحصيلية   ث ي درج ة وف اب الطلب

ة الدراسة من  ة، وتألفت عين د استخدم) ١٩(النهائي دة، وق ة واح ي مدرسة ثانوي اس اصفا ف  مقي
ة الصفي   سعين     ال  (CES=Classroom Environment Scale)البيئ مطول والمكون من ت

ين       افقرة موزعة على تسعة أبعاد، وقد قدم       ة والمعلم ى      و . المقياس لكل من الطلب ائج إل أشارت النت
اً                  فين المناخ الصفي يؤثر     أ أثير طردي ان الت د آ د فق ة عن المدرسة، وبالتحدي  ، معدل غياب الطلب

اب             . بين إيجابية المناخ الصفي وعدم التغيب عن المدرسة             ة من الغي سبة العالي ين ان الن ا تب وآم
  .المعلمظهرت في الصفوف التي يراها الطلبة تتميز بدرجة منخفضة في مجال دعم 

د           دل العالمات فق سبة لمع ائج الدراسة       أاما بالن ين إدراك           إشارت نت ة ب ة قوي ى وجود عالق ل
سبة إل            ات، وبالن دل العالم صفية ومع صفية ف        الطالب والمعلمين للبيئة ال تهم ال ة لبيئ ن إدراك الطلب

دل عالمات     يجابية م  إآانت عالقتها   ) االندماج واالنتماء ودعم المعلم   (أبعاد العالقات الثالثة     ع مع
  .الطلبة وآان لبعدي وضوح التعليمات وضبط المعلم عالقة سلبية مع معدل عالمات الطلبة

ادة       تناولت : )Anderman & etal, 1993(دراسة   اخ الصفي في م ع المن  الدراسة واق
اخ أ و،الرياضيات ذا المن ر ه يث ن ة دافعيف ة، وم اخ  أ الطلب ة للمن اهيم الطلب جل الكشف عن مف
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صفي،  ن  ال اخ م ذا المن ف يتوسط ه ات   أوآي م والنتاج ات المعل ين ممارس ا ب ة م اد عالق ل إيج ج
ى اإل        ا درتهم عل ة وق ك قامت الدراسة بدراسة اتجاهات               .نجاز لمتوقعة من الطلب وللكشف عن ذل

ي        ًا طالب٣٥٦ يم ف ة التعل ن آيفي اهيمهم ع ن مف شف ع دائي للك امس االبت صف الخ ة ال ن طلب  م
  . تعلمهممناخ الصفي فيثر الأ و،حصص الرياضيات

م     ،أظهرت الدراسة أن مناخ التعليم الصفي يتعلق بعدة متغيرات مختلفة        و ة فه ا طبيع ا فيه  بم
ي تلعب                   رات الت اك بعض المتغي ين ان هن د تب دراتهم، وق الطلبة اعتمادا على متغيرات جنسهم وق

إضافة إلى ة للطلبة،  شجعاستخدام التعزيز والحوافز الم   :  في تعزيز المناخ الصفي منها     مهمًادورا  
ى       أاالستخدام المتقطع ألشكال التعليم الفردي، آما تبين         يمهم عل ن المعلمين الذين يعتمدون في تعل

ين      ات المعلم ين توقع ة ب ه ال عالق درآون أن ن ي تهم مم ون طلب ى أن يك ون إل ان يميل تعلم لإلتق ال
م   و. والمناخ التعليمي في الصف    ة ب       من ث ة التربوي ة      تتحدد العملي ائج لكل الطلب ال النت يس  ،إجم  ول

  .حسب توقعات المعلمين لطلبة محددين

اخ      ": وعنوان الدراسة:  )Myers, 1994(دراسة  م والمن ة حول سلوك المعل مفاهيم الطلب
ز            الدراسة مفاهيم الطلبة حول   ناقشت  وقد  " الصفي  آيفية تأثير معلمي مساق لغة أساسي في تعزي

  .اخ اتصالي في الصفاستراتيجيات اتصالية وتعزيز من

اهيم ل     ة مف م دراس د ت ًا) ٤٧(ـ وق د طالب ذا       أن بع ول ه ين ح ة أدات ة تعبئ ن الطلب ب م  طل
ائج     . الموضوع، واحدة خاصة بسلوك المعلم واألخرى خاصة بالمناخ االتصالي         ولقد أظهرت النت

اخ            مهبأنه توجد عالقات     م والمن سلوآي للمعل صالي   مة ما بين استخدام استراتيجيات البحث ال  االت
  .في الصف

اخ الصفي            م   ل ن  أوقد بين الطلبة الذين يدرآون أهمية المن راً  سلوك المعل رًا آبي ز   أث  في تعزي
  .المناخ االتصالي في الصف

ن مدرسي المساق األول في اللغة يمتلكون تسعة عشر سلوآا استراتيجيا في            أآما تبين أيضا    
ن     وي م صال اللغ لاالت ادر اس   )٢٥( أص ن الن ن م ة   ، ولك تيعاب الطلب تراتيجيات اس تخدام اس

ة،  ذاتواالنفتاحي واء ال افئ، واحت اط المك ين . االرتب ا تب تراتيجيةا أنآم ي س دير ه ر التق  أآث
صفي، و     فيالمؤثرات   اخ ال ة المن م      أ إيجابي يهم ه ون بمعلم ذين يثق ة ال ضا ن الطلب ستحقون  أي ة   ي ثق

  .مدرسيهم بهم

دمت الدراسة عنوان  Burhorn &Harlow & Jean):   (1999 , دراسة  ا ق ر  أ "ه ث
ة رياض                    ه طلب ى دافعي ذآاء المزدوج عل يم ال استخدام نشاطات التعلم التعاوني واستراتيجيات تعل

ة شيكاغو         )%٥٠( نإ إذ. األطفال وطلبة الصف الثالث االبتدائي في مدرستين ابتدائيتين في والي
سبته                ا ن دخل، وم ارات التحدث       )%٦(من مجتمع األهالي للطلبة هم من محدودي ال  يمتلكون مه

ى   باللغة اإلنجليزية بشكل متواضع، وقد شارآت مجموعتان في الدراسة      وي عل وبواقع صف يحت
دائي  )٢٢( ث االبت صف الثال ة ال ن طلب ا م ى وصف آطالب وي عل ر يحت ًا )٢٤(خ ة طالب ن طلب  م

  .رياض األطفال
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تعلم     ، واستخدمت أساليب تعليم الذآاء ا      أسبوعا )١٦( استمرت الدراسة  شاطات ال لمزدوج ون
تعلم     أالتعاوني وتعزيز المناخ الصفي المناسب ومن         ز ال ى          . جل تعزي دريس حصتين عل م ت د ت وق

ا      )٣٠(أسس التعلم التعاوني ولمدة      ة لكل منهم شاطاته،            . دقيق اوني ون تعلم التع أثير ال م رصد ت وت
ة         )٥(تم رصد المالحظات آل     و ذي يت  دقائق لمدة نصف ساعة لعدد الطلب اً  )٢٠(كون من   ال  طالب

  .من طلبة الصف الثالث االبتدائي وستة من رياض األطفال

سبته              أبينت النتائج   و ا ن ة  ،)%٦٦(ن النشاطات الطالبية غير المرغوب فيها قد قلت بم  لطلب
سبته   ا ن دائي، وم ث االبت اض )%٨٤(الصف الثال ة ري ال لطلب سين األطف ضا تح وحظ أي ا ل ، آم

شير     م،  آائهمالعمل مع شر     في   عي  قدرات الطلبة للعمل الجما    ا ي ى م اخ الصفي       أن إل ز المن  تعزي
  .الجيد يحسن من قدرات الطالب في التعلم

آيف ولماذا يستخدم المعلمون الفنون في   "وعنوان الدراسة هو: )Oreck, 2000(دراسة 
ت   ".صفوفهم شكل   وتناول ن وب ستخدمون الف ذين ي ة ال ة االبتدائي ي المرحل مات معلم ة س الدراس

اتهم         منتظم في صفوفهم إضافة إلى اتجاهاتهم نحو الفن واألطفال ومدى فهمهم لمعاني الفن في حي
ة                وتعليمهم، آما بحثت في آيفية استخدام الوقت في النشاطات الفنية إضافة إلى الضغوط الخارجي

م لم             يمهم وفهمه اهجهم وتعل م ومن ة تطوير    بخصوص التحضير لالختبار وتحضيرهم لخططه اهي
  . تطبيق أساليب فنيةلين ومساعدتهم علىالعام

ى                            م إجراء دراسة مسحية عل د ت ى تطويرهم، وق رامج ترتكز إل لقد شارك المعلمون في ب
اج وأل         دة في الصف       اتجاهاتهم نحو الفن واستخداماته في المنه د أ  .غراض عدي رزت  وق ائج  ب  النت

، ي ورش العمل الصفية   آة المعلمين ف  أحد عشر معلما في المجموعة المشترآة وعلى ضوء مشار        
ي  اخ صفي فن اد من ى إيج اعدتهم عل شابهة س مات شخصية مت ين س م المعلم م تقاس ين أن . وت وتب

زة،              ة ممي تعلم وبطبيع ا استخدامهم للفن وللخبرات الفنية سهلت عملية ال فضل،  أ حقق إنجازات      م
ارات الخاصة           أوقد تبين    ن والمه ذلك ن اتجاهاتهم آانت إيجابية جدا نحو استخدام الف د تمت   .  ب وق

  .التوصية باستخدام عمليات تسهيل التعلم معتمدين على الفن وتسهيل التعلم من خالله

ة  ة  : )Merrill& Kimberly, 2003(دراس دفت الدراس ىه ي  إل روق ف ة الف  دراس
ع          ي واق ر ف وقين للنظ ر المتف وقين وغي اآي المتف دارس آنت ة م ين طلب ا ب صفية م ات ال االتجاه

 ـقع البيئة الصفية، وقد تم جمع البيانات المطلوبة من خالل المالحظة المباشرة ل             اتجاهاتهم نحو وا  
  .مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية) ١٨( في ًاصف) ٢١٣(

ة في          رت               ٩وقد تم دراسة اتجاهات الطلب د أث وقين، وق ر المتف ا لغي وقين ومثله دارس للمتف  م
دارس             النتائج بأن واقع المناخ الصفي آان فعاال في مدارس         ين أن معلمي م  المتفوقين في حين تب

 آبيرة على الروتين اإلداري في صفوفهم، آما تبين أن فعالية المناخ  ًاغير المتفوقين يقضون أوقات   
ة من                  شاطات المفعل الصفي في مدارس المتفوقين قد امتازت في إدارة الوقت الجيد للتعليمات والن

  . ذلك الكتب المدرسية بطريقة امثليا جيدا مستغلين في تعليمًا أن هناك وقتإلى إضافةقبل الطلبة 
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ة و   سي للطلب ن النف ة واألم ودي واالنفتاحي الجو ال صفي ب اخ ال از المن ا امت دم آم دوء وع اله
  .التشويش

ة   :  )Scott. Etal.., 2003(دراسة   ة التعليمي درآات البيئ ى فحص م دفت الدراسة إل ه
ة تجاهات ا وا ا  لطلب ق استخد     نحوه ك عن طري واد     وذل ة للم واد التعليمي ة في    ام الم ة المختلف العلمي

ساس  ة تك تخدام مق والي م اس د ت ابالت My Class Inventory (MCI)اس ي، وق ، والمق
  .ضافة إلى مدرآات الطلبة للمناخ الصفي واتجاهاتهم نحو المواد العلمية، إوالمالحظات المباشر

ك باستخدام      ووسائله ونماذجه  تدريس العلومن هدف الدراسة تقييم    وبهذا آا  ان ذل ، سواء أآ
ي ب المدرس ة، وإذاة أمالكت ارب العلمي ا  التج دورها مناخ  م ق ب ت تخل ه ًا آان ا ب ا مرغوب  ، تعليمي

  . نحو التعلمإضافة إلى بناء اتجاهات سليمة عند الطلبة

ى تع            ايجابياً وقد بينت النتائج أن هناك تأثيراً      اخ الصفي االيجابي عل ة    واضحا للمن م الطلب  ،ل
  .أآثر من الغرفة الصفيةفيها نهم يتمتعون بالحرية والحرآة  إ، إذ العلومتوخاصة في مختبرا

ة و  :)Bret & Barry, 2003(دراسة  دفت الدراس ىه ين  إل ا ب اد االرتباطات م إيج
المناخات الصفية آما يفهمها الطلبة، ومستوى القلق عندهم في حصص الرياضيات، وتم استخدام            

اس  Plake & Parker Revised Mathematics Anxiety Ratings Scale) (مقي
)RMARS( ،مدرآات الطلبة في القضايا اآلتية تم تقييم إذ:  

صي           ث والتق شارآة والبح ين والم م المعلم ي ودع سجام الطالب صفي واالن تعلم ال اخ ال من
ة إحصائية      ًاروقوالترآيز على المهام التعليمية والتعاون، وقد أظهرت النتائج أن هناك ف            ذات دالل

 .لصالح البيئات الصفية المتفاعلة والتي تتسم بدعم المعلمين والمشارآة والتعاون

د ن       وهكذا ة لتؤآ صفية، إذ       جاءت الدراسات األجنبي ة ال ة      اعتبرت أ   جاعة البيئ ن سلوك الطلب
صفية ة ال ع البيئ زيج من واق م، وبينت أضاي ،هو م سمات الشخصية له ع ال ا واق ة نف إليه  البيئ

  .الصفية المجسدة لسلوك الطالب تسهل تعلمهم

اخ صفي                   و ة صفية ومن ق بيئ ة خل لقد توافقت الدراسات العربية واألجنبية في تعزيزها أهمي
ين     ،سليمين م المتعلم ار    ، لزيادة تعل اخ الصفي      أن واعتب ر أ للمن د         واضحاً  ًاث ة عن ادة الدافعي  في زي

اخ الصفي         الطلبة وزيادة تعلمهم وتعزيز مفهوم الذ      ر المن اديمي،     في ات لديهم، واث  التحصيل األآ
ة      آما أآدت جميع الدراسات    اخ الصفي وإدراك   ضرورة إدراك الطلب     العربية منها واألجنبي ة للمن

تعلم             أ من   المعلم له  ى ال درة عل ادة الق صفية لزي ة ال واعتبرت  . جل إيجاد توجهات إيجابية نحو البيئ
ات  ائم العملي  أنالدراس م دع ن أه ة      م ة الطلب ع جاهزي ليمة ترف فية س ة ص ز بيئ ة تعزي ة التربوي

  .وقدرتهم على التكيف مع تعلم أعلى

  منهج الدراسة

  .مته أغراض هذه الدراسةءلمال، استخدم الباحث المنهج الوصفي
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  مجتمع الدراسة

 في المدارس الحكومية في محافظة    األساسييتكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف التاسع    
ورا  رام اهللا  سين ذآ ال الجن ن آ رة وم ًا، والبي الغوإناث ددهم والب نهم ًاطالب) ٢٤٨٥ ( ع ة م  وطالب

  .٢٠٠٩/٢٠١٠ للعام الدراسي ًاإناث) ١٩٢٩( وًاذآور) ١٠٥٦(

  عينة الدراسة

ة       )%١٥ (بنسبةالبا وطالبة، و  ط) ٣٧٣(تكونت عينة الدراسة من      ة طبقي تم اختيارها بطريق
ا  ،مجتمع الدراسة   من  عشوائية   اه           آم ين في الجداول أدن ي    و ، هو مب ع     الت ين توزي ة   أتب راد العين  ف

  .  الجنس، وموقع المدرسة:حسب المتغيرات المستقلة التالية

  .توزيع العينة حسب الجنس:  )١(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  الجنس
  %٥٣,٤  ١٩٩  الذآور
  %٤٦,٦  ١٧٤  االناث

  %١٠٠  ٣٧٣  المجموع

  . موقع المدرسةتوزيع العينة حسب:  )٢(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  الموقع
  %٦٢,٢  ٢٣٢  قرية
  %٣٧,٨  ١٤١  مدينة

  %١٠٠  ٣٧٣  المجموع

   الدراسةأداة

سمى )Frazer, 1993(داة أالباحث  استخدم    MCI ("My Classroom Inventory( ، وت
أداة ا  آ ى تطويعه افة إل ة، إض ة  مقنن الل مجموع ن خ ا للب م دى مالءمته ي م ر ف ة للنظ ة  بؤري يئ

ع  د أجم سطينية وق ذه من %١٠٠الفل شكيل ه م ت د ت ى صالحيتها، وق  من أعضاء المجموعة عل
غ عددهم                دارس حيث بل دراء م ة        ) ٢٥(تربويين جامعيين ومدرسين وم ًا للنظر في مالءم تربوي

  .الفقرات على ضوء الواقع األآاديمي في المدارس الفلسطينية

د الباحث من ضمن           ه وقد عم ى اعتم    إجراءات ي تتطلب         ال اس ثالث ة اد مقي ى    عن  اإلجاب ه عل
  :النحو التالي
  درجات) ٣(دائما 

  درجة) ٢(حيانا أ
  درجة ) ١(نادرا 
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 ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صدق األداة وثباتها

ين    :  صدق األداة  راء        ،تم اعتماد صدق المحكم ى مجموعة من الخب ك بعرض األداة عل   وذل
ي المؤسسات ال ويين ف ادة الترب ة والق ات المحلي ويين من الجامع دراء الترب سطينية وم ة الفل تربوي

  .من موافقة المحكمين% ١٠٠ وقد نالت الفقرات على ،ومدرسي المدارس الحكومية

ات األداة ات األداة :  ثب ن ثب ق م ى للتحق ا عل م تطبيقه اوزت ة تج ة من الطلب ددهم مجموع  ع
ا        ـم استخ  ـد ت  ـ، وق  ةـاق العين  ـارج نط  ـالثالثين من خ   ات باستخدام االختب ادة  إر و راج معامل الثب ع

ار   ات    و.  Test- retestاالختب غ معامل الثب ى أ، إضافة  )٠,٨٧(بل م استخدام معامل     إل د ت ه ق ن
اخ        ة آرونب ا   أالثبات باستخدام معامل ات      إذولف غ الثب أغراض        ) ٠,٨٥( بل ان ب دان ويفي ا جي وآالهم

  .الدراسة
  

  لدراسةنتائج ا

اإلحصاء الوصفي على ضوء  هدناالدراسة وفرضياتها تبين الجداول ألإلجابة عن سؤال 
: بيئتهم الصفية في مادة التربية المدنية من حيثلالطلبة  تقييم المتغيرات المستقلة للدراسة لبيان

  :الجنس وموقع المدرسة

  .المتوسطات الحسابية الستجابات الطلبة على ضوء متغير الجنس:  )١- ٣(جدول 

  مجالال  الجنس  العدد  المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري
  ذ  ١٩٩  ٩,٦٨  ,٧٨

  أ  ١٧٤  ٩.٤٧  ١.٠٨
  درجة الرضا

  ذ  ١٩٩  ٦.٣١  ,٩٨
  أ  ١٧٤  ٦.٥٨  ١.٤٠

  االحتكاك

  ذ  ١٩٩  ٩.٤٨  ,٨٩
  أ  ١٧٤  ٩.٥٩  ١.٠٨

  التنافس

  ذ  ١٩٩  ١٠.٧٩  ١.٥٠
  أ  ١٧٤  ١١.٠٠  ١.٦٧

  الصعوبة

  ذ  ١٩٩  ٦.٥٥  ١.٢٠
  أ  ١٧٤  ٦.٨٣  ١.٣٧

  التجانس

  ذ  ١٩٩  ١٩.٥٥  ٢.٠٤
  أ  ١٧٤  ١٨.٢٥  ٢.٢٥

  لمالعالقة مع المع

  ذ  ١٩٩  ٦٢.٣٨  ٥.٢٤
  أ  ١٧٤  ٦١.٧٥  ٦.٧٢

  المجموع
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)يةاالنسان العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

ن الجدول  ر م ذآور سجلوا متوسطا أن أعالهيظه ة ال ى الطلب ى أعل الي عل  المجاالت إجم
ات      ،)٦٢.٣٨( بلغ متوسط استجاباتهم  إذ أعالهالمذآورة  غ متوسط استجابات الطالب   في حين بل

)٦١.٧٥.(  

  .سطات الحسابية الستجابات الطلبة على ضوء متغير الموقعالمتو:  )٢ – ٣(جدول 

  المجال  الموقع  العدد  المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري
  ق  ٢٣٢  ٩.٤٧  ١.٠٨
  م  ١٤١  ٩.٧٥  ,٥٩

  درجة الرضا

  ق  ٢٣٢  ٦.٣٨  ١.٢٧
  م  ١٤١  ٦.٥٣  ١.٠٩

  االحتكاك

  ق  ٢٣٢  ٩.٤٦  ١.٠١
  م  ١٤١  ٩.٦٥  ,٩٣

  التنافس

  ق  ٢٣٢  ١٠.٩٠  ١.٦٨
  م  ١٤١  ١٠.٨٧  ١.٤١

  الصعوبة

  ق  ٢٣٢  ٦.٧٢  ١.٤٢
  م  ١٤١  ٦.٦١  ١.٠٣

  التجانس

  ق  ٢٣٢  ١٨.٤٣  ٢.٣٥
  م  ١٤١  ١٩.٧٨  ١.٧٤

 العالقة مع المعلم

  ق  ٢٣٢  ٦١.٣٩  ٦.٥٨
  م  ١٤١  ٦٣.٢٢  ٤.٦٣

  المجموع

 على المجاالت المذآورة اذ أعلى طلبة المدينة قد سجلوا متوسطا أن أعالهيتبين من الجدول 
  )٦١.٣٩( في حين بلغ متوسط استجابات طلبة القرية ،)٦٣.٢٢(لغ متوسط استجاباتهم ب

  الفرضية األولى

ة    ) =٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى     " في متوسط استجابات الطلب
  ".عزى لمتغير الجنس تعلى المقاييس الفرعية لتقييم بيئة التربية المدنية

 لعينتين tاختبار( اإلحصائيستعمال التصميـم يـة أمكن للباحث اق من هذه الفرضوللتحقـ
  .)١-٤(الذي تظهر نتائجه في الجدول رقم و. )مستقلتين



 ١٢٣١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد عمران

 ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ار      :  )١-٤(جدول   ائج اختب ى       ) ت(يبين نت ر الجنس عل يم ألث ة الصف      تقي ة     التاسع  طلب  نحو البيئ
  .الصفية

مستوى 
  الداللة

درجات 
االنحراف   قيمة ت  الحرية

  المعياري
متوسط ال

المتغير   العدد  الحسابي
  الرئيسي

  طالب  ١٩٩  ٦٢.٦٣  ٥.٢٦
٠.٤٨  ٣٧١  ٠.٦٣  

  طالبات  ١٧٤  ٦٢.٣٣  ٦.٨٠

ات آانت               و ين الطالب و الطالب رق في المتوسطات ب وأن ) .,٣٠(يظهر من الجدول أن الف
ساوي            )٠.٤٨(= قيمة ت    ذي ت ر دال،     )٠.٦٣( آما أنه وبالنظر الى مستوى الداللة وال  نظرا  غي

ه  ساوي    ألن ذي ي ذه الدراسة وال ي ه ة المحدد ف ستوى الدالل ر من م دم   )٠.٠٥( أآب ى ع إشارة إل
ود ة  وج روق دال صائياف ين  إح روق ب ذه الف ات وأن ه ط الطالب الب ومتوس ط الط ين متوس  ب

  . وأنه آانت بفعل عوامل الصدفة،المتوسطات لم تكن ذات داللة

ر         ة ببحث الف ة المتعلق تهم       آما أن النتائج الفرعي ات في نظرتهم لبيئ ين الطالب والطالب وق ب
نص  ي ت صفية والت ة "ال روق ذات دالل د ف ه ال توج ى أن صائيةعل الب إح ات الط ين اتجاه  ب

شير                ى والطالبات نحو عناصر الموقف الصفي التي اشتملت عليها أداة الدراسة فان النتائج ت ا   إل  م
  :يلي

  التنافس متغير فيتأثير الجنس 

  .التنافس نحو تقييم طلبة الصف التاسعألثر الجنس على ) ت(ن نتائج اختبار يبي:  )٢-٤(جدول 

مستوى 
  الداللة

درجات 
االنحراف   قيمة ت  الحرية

  المعياري
المتوسط 
المتغير   العدد  الحسابي

  الرئيسي
  طالب  ١٩٩  ٩.٤٨  ٠.٨٩

١.١١-  ٣٧١  ٠.٢٦  
  طالبات  ١٧٤  ٩.٥٩  ١.٠٨

ت ـات آان  ـالب والطالب  ـن الط  ـات بي  ـي المتوسط  ـ أن الفرق ف    )٢-٤(يظهر من الجدول رقم     
ة   إلى وبالنظر ،، آما أنه )١,١١= (، وأن قيمة ت     )٠١١٥٣-( ر دال )٠,٢٦=( مستوى الدالل  ،غي

ذه الدراسة      ألنهنظرا   ساوي   ، أآبر من مستوى الداللة المحدد في ه ذي ي ذا ف ؛ )٠.٠٥( وال ه ال  إل ن
ة  روق دال د ف صائياتوج الب ومتإح ط الط ين متوس ات ب ط الطالب ين ،وس روق ب ذه الف  وأن ه

  .المتوسطات لم تكن ذات داللة و أنه آانت بفعل عوامل الصدفة

   متغير الصعوبةتأثير الجنس في

  . نحو الصعوبةتقييم طلبة الصف التاسع ألثر الجنس في) ت ( نتائج اختبار يبين :  )٣-٤(جدول 

مستوى 
  الداللة

درجات 
االنحراف   قيمة ت  الحرية

  يالمعيار
المتوسط 
المتغير   العدد  الحسابي

  الرئيسي
  طالب  ١٩٩  ١١.٠٥  ٢.٠٧

٢.١٥-  ٣٧١  ٠.٠٣  
  طالبات  ١٧٤  ١١.٥٨  ٢.٦٦
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)يةاالنسان العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

م   دول رق ن الج ر م ت   )٣-٤(يظه ات آان الب والطالب ين الط طات ب ي المتوس رق ف   أن الف
ة ت  )٠.٥٣٦٠–( ه  )٢.١٥-= (، وأن قيم ا أن النظر  ،، آم ى  وب ة  إل أن )٠.٠٣= (  مستوى الدالل   ف

ى  إشارة  دالة،   هذه الفروق هي فروق    ة               إل ى مستوى الدالل ة عل ا دال اك فروق ، وأن  )٠.٠٥( أن هن
صالح     ت ل روق آان ذه الف اثه ر     اإلن ف أآب ستوى تكي ن م رن ع واتي عب ط  إذ ، الل ان متوس  آ

صعوبة   ر ال ى متغي تجابتهن عل تجابة  ،)١١.٥٨= (اس ن متوسط اس ر م ان أآب ذا المتوسط آ  وه
  . )١١.٠٥( تغير والذي يساويالطالب على نفس الم

  تأثير الجنس على متغير االحتكاك

  . نحو االحتكاكتقييم طلبة الصف التاسعألثر الجنس على ) ت(يبين نتائج اختبار :  )٤-٤(جدول 

مستوى 
  الداللة

درجات 
  الحرية

  قيمة ت
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

  العدد
المتغير 
  الرئيسي

  طالب  ١٩٩  ٦.٣١  ٠.٩٨
٢.١١-  ٣٧١  ٠.٠٣  

  طالبات  ١٧٤  ٦.٥٨  ١.٤٠

م   دول رق ن الج ر م ت    )٤-٤(يظه ات آان الب والطالب ين الط طات ب ي المتوس رق ف  أن الف
النظر  ،، آما أنه) ٢.١١-(=  ، وأن قيمة ت   ٠.٢٦٩٦– ى  وب ة   إل  وأن )٠.٠٣٥(=  مستوى الدالل

ى مس           إلى إشارةهذه الفروق هي فروق دالة ،        ة عل ا دال اك فروق ة     أن هن ، وأن  )٠.٠٥(توى الدالل
صالح   ت ل روق آان ذه الف اثه ر اإلن ف أآب ستوى تكي رن عن م واتي عب ان متوسط ، الل ث آ  حي

اك     ر االحتك ى متغي تجابتهن عل تجابة      )٦.٥٨= (اس ط اس ن متوس ر م ان أآب ط آ ذا المتوس  وه
  .)٦,٣١(الطالب على نفس المتغير والذي يساوي 

   متغير التجانسفيتأثير الجنس 

  . نحو التجانستقييم طلبة الصف التاسع فيألثر الجنس ) ت(يبين نتائج اختبار :  )٥-٤(جدول 

مستوى 
  الداللة

درجات 
  الحرية

  قيمة ت
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

  العدد
المتغير 
  الرئيسي

  طالب  ١٩٩  ٦.٥٥  ١.٢٠
٢.٠٨-  ٣٧١  ٠.٠٣  

  طالبات  ١٧٤  ٦.٨٣  ١.٣٧

م       رق في المتوسط     أن )٥-٤(يظهر من الجدول رق ت ـات آان ـالب والطالب ـن الط ـات بي ـ الف
النظر  ،، آما أنه)٢,٠٨-= (، وأن قيمة ت )٠.٢٨٠٦ –( ى  وب ة   إل أن  )٠.٠٣= ( مستوى الدالل  ف

ى  إشارة هذه الفروق هي فروق دالة،       ة               إل ى مستوى الدالل ة عل ا دال اك فروق ، وأن  )٠.٠٥( أن هن
صالح   ت ل روق آان ذه الف اثه واتي عباإلن ر  الل ف أآب ستوى تكي ان متوسط ،رن عن م ث آ  حي

 وهذا المتوسط آان أآبر من متوسط استجابة الطالب          )٦.٨٣= (استجابتهن على متغير التجانس     
  .)٦.٥٥(على نفس المتغير والذي يساوي 
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 ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   متغير الرضافيتأثير الجنس 

  .حو الرضا نتقييم طلبة الصف التاسع فيألثر الجنس ) ت(يبين نتائج اختبار :  )٦-٤(جدول 

مستوى 
  الداللة

درجات 
  الحرية

  قيمة ت
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

  العدد
المتغير 
  الرئيسي

  طالب  ١٩٩  ٩.٦٨  ٠.٧٨
٢.١٣  ٣٧١  ٠.٠٣  

  طالبات  ١٧٤  ٩.٤٧  ١.٠٨

م   دول رق ن الج ر م ت   )٦-٤(يظه ات آان الب والطالب ين الط طات ب ي المتوس رق ف   أن الف
ساوي    إلى، آما أنه وبالنظر )٢.١٣= (، وأن قيمة ت  )٠.٢١٢( ذي ي ة وال  )٠.٠٣( مستوى الدالل

ى  إشارةفأن هذه الفروق هي فروق دالة،        ة               إل ى مستوى الدالل ة عل ا دال اك فروق ، ) ٠.٠٥( أن هن
  حيث آان متوسط      ،وأن هذه الفروق آانت لصالح الطالب الذين عبروا عن مستوى رضا أفضل           

ساوي    استجابتهم على متغير الرضا عن الم      ر من        ،)٩.٦٨( وقف الصفي ي ان أآب ذا المتوسط آ ه
  . )٩.٤٧(متوسط استجابة الطالبات على نفس المتغير الذي آان يساوي 

  الثانيةالفرضيـة 

ة    ) =٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى     " في متوسط استجابات الطلب
  ."على المقاييس الفرعية يعزى لمتغير مكان المدرسة

ار  (اإلحصائي  استعمال التصميم      باحثحقق من هذه الفرضية أمكن لل     وللت ين  ) ت(اختب لعينت
   : أدناهوالذي تظهر نتائجه في الجدول) مستقلتين

ى       ) ت(يبين نتائج اختبار    :  )١-٥(جدول   ة الصف التاسع      ألثر موقع المدرسة عل يم طلب  نحو  تقي
  .البيئة الصفية

مستوى 
  الداللة

درجات 
  الحرية

  قيمة ت
نحراف اال

  المعياري
المتوسط 
  الحسابي

  العدد
المتغير 
  الرئيسي

  قرية  ٢٣٢  ٦٢.٠٠  ٦.٦٨
٢.١٩-  ٣٧١  ٠.٠٢  

  مدينة  ١٤١  ٦٣,٢٩  ٦.٨٠

ات آانت                   إذ ين الطالب والطالب ، أن  )١.٢٨( يظهر من الجدول أن الفرق في المتوسطات ب
س            )٢.١٩-= ( قيمة ت    ذي ي ة وال ى أن      ٠.٠٢اوي  ، آما أنـه وبالنظـر الى مستوى الدالل  اشارة ال

ة           د مستوى الدالل ة               ،٠.٠٥هذه الفروق دالة عن صالح طلب ين المتوسطات ل روق ب ذه الف  وآانت ه
  .٦٢.٠٠= القرية بينما آان متوسط استجابة طلبة ، ٦٣.٢٩لذين آان متوسط استجاباتهم المدينة ا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)يةاالنسان العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

 التنافس متغير فيتأثير الموقع 

 نحو تقييم طلبة الصف التاسع فيألثر موقع المدرسة    ) ت (يبين نتائج اختبار  :  )٢-٥(جدول رقم   
  .التنافسمتغير 

مستوى 
  الداللة

درجات 
  الحرية

  قيمة ت
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

  العدد
المتغير 
  الرئيسي

  قرية  ٢٣٢  ٩.٤٦  ١.٠١
١.٨١-  ٣٧١  ٠.٠٧  

  مدينة  ١٤١  ٩.٦٥  ٠.٩٣

لمتوسطات بين طلبة القرى وطلبة المدن آانت         أن الفرق في ا    )٢-٥(يظهر من الجدول رقم     
ة     ١,٨١-= ، وأن قيمة ت     ٠.١٨– ى مستوى الدالل النظر ال ه وب ذي  ، آما أن ر دال ٠.٠٧=  ال  ، غي

ساوي    أآبر من مستوى الداللة المحدد    ألنهنظرا   ذي ي ه ال توجد    ، ٠.٠٥في هذه الدراسة ال ذا فان ل
م تكن           ،ينةفروق دالة احصائيا بين متوسط طلبة القرية والمد        ين المتوسطات ل روق ب ذه الف  وأن ه

  . وأنه آانت بفعل عوامل الصدفة،ذات داللة

  متغير الصعوبةتأثير الموقع في

ار    :  )٣-٥(جدول   ائج اختب ع المدرسة    ) ت(يبين نت ر موق ة الصف التاسع     في ألث يم طلب  نحو  تقي
  .متغير الصعوبة

مستوى 
  الداللة

درجات 
  الحرية

  قيمة ت
االنحراف 

  ياريالمع
المتوسط 
  الحسابي

  العدد
المتغير 
  الرئيسي

  قرية  ٢٣٢  ١١.٥١  ٢.٧٢
٢.٥١  ٣٧١  ٠.٠١  

  مدينة  ١٤١  ١٠.٩٥  ١.٦٠

 أن الفرق في المتوسطات بين طلبة القرى وطلبة المدن آانت            )٣-٥(يظهر من الجدول رقم     
ذي        ،، آما أنه  )٢.٥١(=، وأن قيمة ت     )٠.٥٦( ة ال ى مستوى الدالل النظر ال إشارة   )٠.٠١= ( وب
صالح       ،٠.٠٥لى أن هذه الفروق دالة عند مستوى الداللة   إ ين المتوسطات ل روق ب ذه الف  وآانت ه

ان متوسط استجاباتهم            ذين آ ة              ،١١.٥١طلبة القرية ال ة المدين ان متوسط استجابة طلب ا آ =  بينم
١٠.٩٥.  

  متغير االحتكاكفيتأثير الموقع 

 نحو  تقييم طلبة الصف التاسعثر موقع المدرسة  على      أل) ت  ( يبين نتائج اختبار    :  )٤-٥(جدول  
  متغير االحتكاك

مستوى 
  الداللة

درجات 
  الحرية

  قيمة ت
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

  العدد
المتغير 
  الرئيسي

  قرية  ٢٣٢  ٦.٣٨  ١.٢٧
١.١٦  ٣٧١  ٠.٢٤  

  مدينة  ١٤١  ٦.٥٣  ١.٠٩
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 ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات بين طلبة القرى وطلبة المدن آانت         أن الفرق في المتوسط    )٤-٥(يظهر من الجدول رقم     
ذي   ،   وبالنظر الى مستوى الداللة    ،، آما أنه  )١.١٦-= ت  (، وأن قيمة  )٠.١٤–( ر   )٠.٢٤=(ال  غي

ذه الدراسة       أآبر من مستوى   ألنهدال نظرا    ساوي    الداللة المحدد في ه ذي ي ه ال   )٠.٠٥(ال ذا فان  ل
م             بين متوسط طلبة القرية والمد     إحصائياتوجد فروق دالة     ين المتوسطات ل روق ب ذه الف ينة وأن ه
  . وأنها آانت بفعل عوامل الصدفة،تكن ذات داللة

   متغير التجانسفيالموقع 

ة الصف التاسع     في ألثر موقع المدرسة  ) ت ( يبين نتائج اختبار  :  )٥-٥(جدول   يم طلب  نحو  تقي
  .متغير التجانس

مستوى 
  الداللة

درجات 
  الحرية

  قيمة ت
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

  العدد
المتغير 
  الرئيسي

  قرية  ٢٣٢  ٦.٧٢  ١.٤٢
٠.٨٤  ٣٧١  ٠.٤٠  

  مدينة  ١٤١  ٦.٦١  ١.٠٤

 أن الفرق في المتوسطات بين طلبة القرى وطلبة المدن آانت            )٥-٥(يظهر من الجدول رقم     
ه    ٨٤= .، وأن قيمة ت     ٠.١٠٧ النظر    ،،  آما أن ى  وب ة    إل ذي   ،   مستوى الدالل ه    ٠.٤٠= ال ر   فان غي

ذه الدراسة               ألنهدال نظرا    ة المحدد في ه ساوي       أآبر من مستوى الدالل ذي ي ه ال      ٠.٠٥ال ذا فان  ل
م     وأن هذه الفروق    ، بين متوسط طلبة القرية والمدينة     إحصائياتوجد فروق دالة     ين المتوسطات ل ب
  .أنه آانت بفعل عوامل الصدفةتكن ذات داللة، و

   متغير الرضافيتأثير الموقع 

ة الصف التاسع     في ألثر موقع المدرسة  ) ت ( يبين نتائج اختبار  :  )٦-٥(جدول   يم طلب   نحو تقي
  .متغير الرضا

مستوى 
  الداللة

درجات 
  الحرية

  قيمة ت
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

  العدد
المتغير 
  الرئيسي

  قرية  ٢٣٢  ٩.٤٧  ١.٠٨
٣.١١-  ٣٧١  ٠.٠٠١  

  مدينة  ١٤١  ٩.٧٥  ٠.٥٩

ت ـدن آانـة المـرى وطلبـة القـن طلبـ أن الفرق في المتوسطات بيأعاله يظهر من الجدول
 ،)٠,٠٠١=(الذي ،  وبالنظر الى مستوى الداللة، ، آما أنه)٣,١١-= ت (، وأن قيمة )٠.٢٨-(

حيث آانت الفروق دالة لصالح طلبة المدينة الذين بلغ متوسط استجاباتهم نحو الرضا عن البيئة 
  .)٩.٤٧(كان متوسط استجاباتهم فن في القرى والطلبة القاطن  أما)٩.٧٥= ( الصفية
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)يةاالنسان العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

  مناقشة النتائج

  الفرضية األولى

ة    ) =٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى     " في متوسط استجابات الطلب
  ".على المقاييس الفرعية لتقييم بيئة التربية المدنية تعزى لمتغير الجنس

ولى انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الطالب أظهرت نتائج الفرضية األ
  .ومتوسط الطالبات في تقييم لبيئتهم الصفية

ان إجمالي استجابات الطلبة على المجاالت الستة لإلجابة عن الفرضية األولى، اظهر انه لم 
سماتها وآيفية تكن ذات داللة وذلك إشارة إلى ان واقع البيئة الصفية في فلسطين تتشابه من حيث 

فهم الطلبة لهذه السمات، وان هناك تشابه بين الذآور واإلناث في تقييمهم لبيئتهم الصفية، حيث 
 درجة آحد أعلى لإلجابة، وان ٧٨ من اصل ما مجموعه ٦٢,٦٣بلغ متوسط استجابة الذآور 

  .٦٢,٣٣الطالبات قد بلغ متوسط استجاباتهن 

 حيث مقوماتها المادية واإلنسانية، عزز تشابها أيضا ان تشابه البيئة الصفية في فلسطين من
ية، ذلك على ضوء تشابه البيئات الصفية في فلسطين آونها تخضع في فهم الطلبة لبيئتهم الصف
االحتالل، والوضع االقتصادي، ومرآزية السياسات التربوية وما :  لنفس العوامل الخارجية مثل

  .شابه

قة ببحث الفروق بين الطالب والطالبات في نظرتهم لبيئتهم وآما ان النتائج الفرعية المتعل
 آل مجال من فيثر الجنس أت آالسمات أعاله، ومن هنا سيعرض الباحث فيما هو بالصفية تتسم 

  :ت الستة الواردة في أداة الدراسةالمجاال

 التنافس مجال فيتأثير الجنس   .أ 

ن متوسط استجابة الطالب بينت الدراسة بأنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بي
ومتوسط استجابة الطالبات، وان هذه الفروق لم تكن ذات داللة إحصائية، مما يشير إلى ان هناك 

  .التنافستوافقا ما بين الذآور واإلناث على مجال 

وقد يكون للبيئة االجتماعية المكونة للقيم االآاديمية لكل من الذآور واإلناث تعزز مكانة 
ة اآاديمية إال انه ونظرا للتطور التكنولوجي والحضاري فقد زادت المساحات الذآر في منافس

  .الفنية للطالبات لتشكل فهما حضاريا ألهمية تعلمها وآفاءاتها ودورها في المجتمع

  مجال الصعوبةفيتأثير الجنس   .ب 

لقد تبين من النتائج ان هناك فروقا ذات داللة إحصائية وان هذه الفروق آانت لصالح 
ناث اللواتي أبدين تكيفا اآبر حيث آان متوسط استجابة الطالب على نفس المجال والذي اإل

  ).١١.٠٥(يساوي 
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 ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان تكيف الطالبات مع مجال الصعوبة في البيئة الصفية لهو دليل على قدرة الطالبة في تمثل 
في وموائمة درجات الصعوبة في البيئة الصفية نظرا لفهمها ألهمية تعلمها وأهمية دورها 

المجتمع، إذ ان مساحة الخيارات المميزة لألنثى في المجتمع الفلسطيني تحتم عليها درجة تكيف 
أعلى من الذآر الذي يمتلك خيارات عليا، هذا إضافة إلى ان نظريات الذآاء في علم النفس وعلى 

يث ان  قدرة ذآائية خاصة بحفيرأسها نظرية بياجيه للتكيف البيئي تشير إلى ان التكيف مؤثر 
القدرة على التكيف هو دليل ذآاء، والتكيف هنا هو التكيف االيجابي لتحقيق التوازن ما بين 
الحاجات الحقيقية للطالبات وموائمة متطلبات البيئة الخارجية، ومن هنا فان قدرة اإلناث على 

ر إلى الموازنة البيئية أعلى من قدرة الذآور ضمن عينة الدراسة على األقل األمر الذي يشي
  ,إمكانية تعميم هذه النتائج على مجتمع دراسة اآبر

  مجال االحتكاكتأثير الجنس في  .ج 

ان قدرة الطالبات على القيام بالمهمات المنوطة بهن بشكل أسهل، وقدرتهن على القيام 
بعملهن دون مساعدة وبفاعلية عالية وبمنهجية واضحة تشير إلى ان قدرة الطالبات على أدائهن 

ومسؤولياتهن في البيئة الصفية أعلى، األمر الذي يعزز ما تم ذآره من ان قدرة األنثى لوظائفهن 
  .هي أعلى بشكل عام منها عند الذآر

لقد أظهرت النتائج ان هناك فروق في متوسط استجابات الطلبة لصالح اإلناث اللواتي 
 وهذا ٦,٥٨عبرن عن مستوى تكيف اآبر، إذ آان متوسط استجابتهن على مجال االحتكاك 

آبر من متوسط استجابة الطالب على نفس المجال، إذ ان الطالبات أبدين انسجاما أالمتوسط آان 
ثناء نقاش قضايا أساسية، آما أبدين رغبة في التعامل ودون أنانية أآثر في أأعلى في صفهن و

آلفن بها ن اإلناث أبدين قدرتهن على إنجاز المهام والنشاطات التي أمن الذآور إضافة إلى 
  .بانسجام تام

آبر منها طالبة على التكيف االيجابي بشكل أان استقراء هذه النتيجة يؤآد أيضا قدرة ال
  .للذآر وذلك انسجاما مع الطبيعة البيولوجية والفطرية لألنثى

  مجال التجانستأثير الجنس في  .د 

تي عبرن عن  لصالح اإلناث اللوا٠,٠٣أظهرت النتائج بان هناك فروقا دالة عند مستوى 
 ٦,٥٥ مقابل ٦.٨٣مستوى تكيف اآبر نسبيا، إذ بلغ متوسط استجاباتهن على مجال التجانس 

للذآور، األمر الذي يشير إلى شعور الطالبات بالمودة تجاه اآلخرين في الصف بشكل أفضل 
وشعورهن بالقرب من جميع زميالتهن في الصف بشكل أعلى نسبيا، ويعزو الباحث ذلك إلى 

لطالبة على تجانسها في الصف تعود إلى بنيتها االنفعالية والنفسية التي ترتكز على الحاجة قدرة ا
  .إلى عالقات سوية وصحة نفسية في التواصل مع اآلخرين
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  مجال الرضاتأثير الجنس في  .ه 

أظهرت النتائج بان هناك فروقا في المتوسطات بين الطالب والطالبات لصالح الطالب إذ 
 وهذا يشير إلى ان ٠,٠٣ وعند مستوى داللة ٩,٤٧ والطالبات ٩,٦٨ة الذآور بلغ متوسط الطلب

الطلبة يشعرون بشكل أفضل بالمتعة في حصة التربية اإلسالمية على اعتبار ان المعلم هو 
المفعل للبيئة والمجسد لعالقات صحيحة مع الطلبة، آما وانه عند ممارستهم لألنشطة فإنهم 

هم وبين زمالئهم وبتعاون واندماج عاليين وإنهم ينتظرون حصة يمارسونها بشكل مشترك بين
آور يشعرون بدرجة رضا عالية عند اندماجهم في ١التربية اإلسالمية بلهفة، مما يشير إلى ان ال

أعمالهم المشترآة مع الطلبة ومع معلمهم باعتبار ان هذا جزء من العالقة مع المعلم، وإذا نظرنا 
  .مإلى هذا المجال بشكل عا

، التنافسوخالصة لهذه الفرضية نجد ان هناك توافقا ما بين الذآور واإلناث على مجال 
وان اإلناث قد سجلن متوسطات أعلى على مجاالت الصعوبة واالحتكاك والتجانس، إذ ان هذه 
المجاالت تستند إلى تكيف أعلى بخصوص البيئة الصفية وبعالقات الطالبات واندماجهن مع 

وتجدر اإلشارة إلى ان الطلبة قد سجلوا متوسط أعلى بكثير على مجال العالقة . بعضهن البعض
  .مع المعلم الذي عزز عندهم نسبة رضا أعلى عن بيئتهم الصفية

  الفرضية الثانية

بعاد مقياس  في متوسطات أ )=٠.٠٥(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (
  .) للصف الحادي عشر تعزى لمتغير مكان المدرسةالبيئة الصفية لمبحث التربية اإلسالمية

ن هناك فروق في المتوسطات بين طلبة القرية أبعد تحليل النتائج للفرضية الثانية تبين 
 آما بلغ متوسط استجابة طلبة المدينة ٦٢.٠٠وطلبة المدينة إذ بلغ متوسط استجابة طالب القرية 

 األمر الذي يشير إلى ان طلبة المدينة ٠.٠٢ ولصالح طلبة المدينة وعلى مستوى داللة ٦٣.٢٩
وبشكل عام فان هذه النتيجة تتوافق مع الفهم القائم . قد بينوا مستوى من التكيف مع بيئتهم الصفية

بان درجة تكيف ابن المدينة هي أفضل منها من درجة تكيف ابن القرية وذلك لتعرف طلبة المدن 
  . التاثر والتأثير في البيئات التي يتعرضون لهاإلى خبرات مختلفة يعزز عندهم القدرة على

وإذا ما نظرنا إلى النتائج الفرعية المتعلقة ببحث الفروق بين طلبة القرى وطلبة المدن نجد 
  :أنها على النحو التالي

 التنافس مجال فيتأثير الموقع   .أ 

وق غير أظهرت النتائج ان الفروق بين المتوسطات في استجابة طلبة المدن والقرى هي فر
 ومتوسط استجابات طلبة ٩.٤٦ إذ بلغ متوسط استجابات طلبة القرية ٠.٠٥دالة عند مستوى 

 إذ التنافس األمر الذي يشير إلى تساوي طلبة القرية والمدينة في فهمهم لمجال ٩.٦٥المدينة 
م آليهما يشعرون برغبة في التنافس بإنجاز عملهم قبل اآلخرين، إضافة إلى أنهم يشعرون بأنه
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ينجزون أعمالهم بشكل أفضل ما اآلخرين ويتقبلون الفشل بروح رياضية عالية إضافة إلى أنهم 
  .يتساوون في فهمهم لعملهم جاهدين ان يكونوا في المرتبة األولى في مبحث التربية اإلسالمية

  مجال الصعوبةتأثير الموقع في  .ب 

لقرية والمدينة بخصوص أظهرت النتائج بأنه يوجد فروق في المتوسطات ما بين طلبة ا
 في حين بلغ متوسط استجابات ١١.٥١مجال الصعوبة، إذ بلغ متوسط استجابات طلبة القرية 

 األمر الذي يدل على ان طلبة ٠.٠١ لصالح طلبة القرية وعند مستوى داللة ١٠.٩٥طلبة المدينة 
ن ان باستطاعتهم القرية يشعرون بدرجة أعلى من المهام المناطة بهم يسيرة، آما وانهم يشعرو

القيام باعمالهم المدرسية دون مساعدة، هذا إلى جانب شعورهم من تمكنهم من إنجاز المهمات 
آما تبين هذه النتائج ان طلبة القرية يشعرون بان أنشطة حصة . الصعبة بقدرة وفاعلية عاليتين

  .التربية اإلسالمية يسيرة وانهم يعرفون آيف يقومون باعمالهم بوضوح تام

  مجال االحتكاكأثير الموقع فيت  .ج 

 ما بين طلبة ٠.٠٥أظهرت النتائج انه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
القرية والمدينة بخصوص مجال االحتكاك وان الفروق بين متوسط استجاباتهم آانت بعوامل 

تقديرهم لشعورهم الصدفة، األمر الذي يشير إلى تساوي طلبة آل من المدينة والقرية في فهمهم و
 أثناء النقاش، إضافة إلى تساويهم في رغبتهم في التعامل مع  فيباالنسجام مع طالب الصف

  .زمالئهم دون أنانية، وانهم ينجزون نشاطاتهم التي يكلفون بها مع زمالئهم بشكل عام

  مجال التجانستأثير الموقع في  .د 

 بين طلبة القرية ٠.٠٥ند مستوى أظهرت النتائج انه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية ع
وطلبة المدينة على مفاهيمهم تجاه تجانسهم مع بيئتهم الصفية، إذ بلغ متوسط استجابات طلبة 

 األمر الذي يشير إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين مفاهيمهم لبيئتهم الصفية ٦.٦١المدينة 
قرب والصداقة من جميع بخصوص شعورهم بالمودة تجاه اآلخرين في الصف وشعورهم بال

زمالئهم أثناء حصة التربية اإلسالمية، هذا إضافة إلى أنهم يتساوون في حبهم لزمالئهم في 
  .صفهم واعتبارهم أصدقاء

  مجال العالقة مع المعلمتأثير الموقع في  .ه 

أظهرت النتائج ان هناك فروقا بين متوسط استجابات طلبة القرية ومتوسط استجابات طلبة 
  ١٩.٧٨ ومتوسط استجابات طلبة المدينة ١٨.٤٣إذ بلغ متوسط استجابات طلبة القرية المدينة، 

وبهذا تكون النتيجة لصالح طلبة المدينة الذين اظهروا مستوى أفضل على مجال العالقة مع 
، وهذا مما يعني ان طلبة المدينة يشعرون بان معلم التربية ٠.٠٠٠المعلم وعند داللة مطلقة 

. م في خلق جو من التفاهم بين الطلبة وان عالقتهم معه قائمة على االحترام والثقةاإلسالمية يسه
آما ويشعرون باالرتياح من معاملة معلمهم لهم ويشعرون بان معلمهم يتقبلهم حتى عندما 

  .يخطئون آما ويعمل على بناء عالقات ودية ويتسامح وبروح عالية من التعاون
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 مجال الرضاتأثير الموقع في   .و 

هرت النتائج بأنه توجد فروق بين متوسط استجابات طلبة القرية ومتوسط استجابات أظ
  وطلبة المدينة ٩.٤٧طلبة المدينة لصالح طلبة المدينة، إذ بلغ متوسط استجابات طلبة القرية 

، األمر الذي يشير إلى ان طلبة المدينة قد ابدوا مستوى أعلى ٠.٠٠١وعند مستوى داللة  ٩.٧٥
الرضا نحو بيئتهم الصفية، وهذا يعني ان طلبة المدينة يشعرون بالمتعة في حصة نسبيا من 

هذا إضافة . التربية اإلسالمية وانهم يعملون انشطتهم المشترآة مع الطلبة بتعاون واندماج عاليين
  .إلى شعورهم بأنهم ينتظرون حصة التربية اإلسالمية بلهف

ا مع االطار النظري مبطهرا ومحاولة وبعد دراسة نتائج الفرضيات أعاله وتحليله
  :والدراسات السابقة الواردة في الدراسة تبين اآلتي

ان الدراسة تتفق وجل المفاهيم المشكلة لالطار النظري الداعم إلى تعزيز سلوك تكاملي في  .١
ذلك انسجامًا مع ضرورة تعزيز . الغرف الصفية لتعزيز مناخ إيجابي داعم للتعلم ومحفز له

علم على تحسين السلوك القائم على استماع المعلم إلى آراء طلبته وأفكارهم والبناء قدرة الم
على هذه األفكار واآلراء والثناء على الطلبة لتشجيعهم على المشارآة وتقبل مشاعرهم 

 ).السلوك غير المباشر للمعلم(

زيز ثقة الطلبة تعزيز مفاهيم النمط التعاوني في العالقة التي تربط بين المعلم وطلبته لتع .٢
 .بأنفسهم وزياردة مشارآتهم وتفاعلهم الصفي

 وانسجام خصائص المعلم وخصائص الطلبة لزيادة منسوب االستجابة تساقضرورة ا .٣
تعلم الحقيقي الميسر من قبل المعلم واعتماده على الخصائص النمائية للطلبة لخلق توازن الو

 .ما بين خصائص آليهما

تنافس الباحث بضرورة تعزيز مناخ صفي يؤدي إلى الها ان النتيجة التي توصل إلي .٤
 التي أشارت إلى ضرورة (Anderson, 1993)رضا ، تتفق مع دراسة اإليجابي وال

 .استخدام التعزيز والحوافز لدفع منسوب التعلم الصفي

أما بخصوص النتيجة التي توصلت إليها الدراسة الحالية المتعلقة بمستوى المناخ الصفي  .٥
م، فقد توصلت إلى انه آلما زاد مستوى المناخ الصفي اإليجابي زاد منسوب بشكل عا

الرضا والمنافسة والتجانس وقل االحتكاك والصعوبة، وتتفق هذ الدراسة مع دراسة البشير 
  .(Scott, 2003)ودراسة ) ١٩٩٨(والجوالني ) ١٩٩٥(

  
  التوصيات

  :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي

 .التنافسحث بضرورة المحافظة على بيئة صفية تتسم بفهم ايجابي لمبدأ يوصي البا .١

ضرورة تعزيز قدرة الطلبة على التكيف لتحقيق التوازن ما بين الحاجات الصفية للطالبات  .٢
 .وموائمة متطلبات البيئة الخارجية
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العمل على زيادة درجة التكيف لدى الطلبة الذآور خاصة فيما يتعلق بمجال االحتكاك  .٣
 .لزيادة قدرته على التعاون

 .قائم على احترام المعلم إلنسانية ومشاعر طالبهالضرورة تعزيز منحى إنساني في التعليم  .٤

 .ضرورة خلق جو من التفاهم والود ما بين المعلمين والطلبة .٥

زيادة جاهزيةالمناخ الصفي للطلبة من القسم األدبي لزيادة متعتهم في حصص التربية  .٦
 .كل فعالشآتهم باإلسالمية ومشار

العمل على رفع جاهزية درجة التكيف البيئي واألآاديمي للطلبة بخصوص مناخهم الصفي،  .٧
ان إحداث التوازن بين طالب القرية . وان طالب المدينة يتمتع بدرجة أعلى من التكيف

وطالب المدينة يعزز مناخا صفيا أفضل من منظور تربوي، إضافة إلى تعزيز مهاراتهم في 
 . صل مع معلميهم لبناء عالقات بناءة معهمالتوا

  
   واألجنبيةالعربية لمراجعا
 خصائص المعلم الناجح من وجهة نظر مديري وطالب "). ١٩٩٩. ( زآريا،أبو لبده

 . فلسطين. القدس. جامعة القدس.لة ماجستير غير منشورةسار. "مدارس القدس
 لى التطور المهني من خالل هل يمكن مساعدة المعلمين ع"). ١٩٩٨. ( جواهر،الجوالني

 رسالة ماجستير "يمية الراهنة والمفضلة لدى الطلبة؟لتزويدهم بمعلومات عن البيئة التع
 . فلسطين. رام اهللا.جامعة بير زيت. غير منشورة

 مدخل إلصالح التعليم .الفاعلية المدرسية في الفكر األمريكي"). ١٩٩٤(.  راتب،السعود 
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