
 

 السيكومرتية ملقياس املناخ املدرسي اخلصائص 
 املرحلة الثانوية لطالب

 
 أ. وسام مسي محدود الزحالنطه ربيع طه                د.     ة محد  ند                  أ. د. مسي  

 م رس الصحة الدفسية                        طالبة ماجستي  الصحة الدفسية               أستاذ 
 واإلرناد الدفسي                           واإلرناد الدفسي   

 :مقدمة
تعد املدرسة من أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية اليت تؤثر على الطالب من حيث أن املناخ 
املدرسي هو درجة إدراك الطالب لألمن النفسي واالجتماعي وحب العمل املدرسي وفقا لنوع املثريات اليت 

لتلميذ داخل املدرسة ومدى تفاعله مع هذه املثريات بطريقة تتناسب مع إمكانياته وقدراته يتعرض هلا ا
 ومسات شخصيته وعالقته أبقرانه ومعلميه واإلدارة املدرسية وإمكانياهتا املادية لتحقيق النجاح.

رتبية فالرتبية تقرتن ابملدرسة كمؤسسة اجتماعية، تعين ابلنشء وتعدهم للحياة، وهو ما يعرف ابل
املدرسية، والتعليم ال يتم فقط داخل حجرات الدراسة ابملدرسة مبا تشمله من منهج، ونظم تعليمية 

فيه األفراد بطرق يرتبط وأساليب تربوية، ووسائل تثقيفية بل أنه يتم داخل املدرسة كنظام اجتماعي نفسي 
ضهم البعض، وبني الطالب بعضهم خمتلفة حيث توجد يف املدارس عالقات إنسانية جتمع بني املعلمني وبع

البعض، وبني الطالب واملعلمني، وبني طالب واإلدارة املدرسية، هذا ابإلضافة إىل مجاعات النشاط القائمة 
التعاون والتنافس املتمثل يف النشاط احلر، واملدرسة احلقة هي اليت يسيطر عليها مناخ إجيايب سليم على 

إليها، ويشعر املعلمون ابرتياح لتدريسهم هبا وفيها يعمل اجلميع معا حيث يشعر الطالب ابرتياح حلضورهم 
 (.1: 8002على تنشيط االجتاه حنو الرعاية واالهتمام )رجب طلبة، 

بعها وشخصيتها اليت تسمى اخلصائص الداخلية اليت متيز إحدى املدارس عن افلكل مدرسة ط
 (.11: 1992يمي )أمحد إبراهيم، غريها واليت تؤثر يف سلوك األفراد ابسم املناخ التنظ
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 مشكلة الدراسة:
ظهور تعدد تربوي داخل النظم التعليمية من  -داخل مصر–قد أاتحت السياسات التعليمية 

حيث وجود مدارس حكومية تعتمد على اللغة العربية ومناهج تستمد مقوماهتا من الطابع القومي وأخرى 
ة يف مناهجها ابملوازاة مع اللغة العربية وأخرى دولية تعتمد متاًما حكومية جتريبية تعتمد على اللغة اإلجنليزي

على املناهج اخلارجية يف التعليم مع جتاهل اللغة القومية، وبناء عليه تسعى الباحثة يف الدراسة احلالية إىل 
ة، وذلك إعداد مقياس للكشف عن املناخ املدرسي يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر طالب املرحلة الثانوي

 الدولية(. -التجريبية -األنواع الثالثة من املدارس الثانوية )احلكوميةالحتمالية وجود فروق بني 
 هدف الدراسة:

 هدفت الدراسة احلالية إىل إعداد وتصميم مقياس للمناخ املدرسي للمرحلة الثانوية كما يدركه الطالب.
 أهمية الدراسة:

املناخ املدرسي للمرحلة الثانوية كما يدركه الطالب الذي قد يكشف  أمهية الدراسة يف إعداد مقياس دتتحد
عن إدراك الطالب للمناخ املدرسي، وتشخيص جوانب القصور يف البيئة املدرسية من وجهة نظر الطالب، 
وهو ما قد يؤدي إىل حماوالت لتحسني البيئة املدرسية وتاليف أوجه القصور، كما قد يرتتب عليه تعرف 

 ياب املدرسي أو ظواهر االضطراابت السلوكية األخرى.ظاهرة الغ
 مصطلحات الدراسة:

 حتددت الدراسة ابملصطلحات التالية:
 :School Climateاملداخ امل رسي 

شخصية بين( للمناخ املدرسي أبنه "جمموعة العالقات والتفاعالت ال10: 8010يعرف إيهاب طعيمة )
سود بني األفراد املوجودين داخل املدرسة ومدى مشاركة الطالب يف االجتماعية والنفسية واألكادميية اليت ت

األنشطة املدرسية ومدى توافر التجهيزات واملباين واألدوات املدرسية، ويقاس ابستجابة الطالب على 
 مقياس املناخ املدرسي".

ة السائدة داخل املدرسة وتعرفه الباحثة أبنه "البيئة النفسية الناجتة عن تفاعل جمموعة من العالقات اإلنساني
من حيث إدراك الطالب لإلدارة املدرسية، وعالقة الطالب بزمالئهم، وعالقتهم ابملعلمني، وتوافر 

 التجهيزات واألنشطة اليت تؤثر على سلوكياهتم وأدائهم األكادميي"



 وسام مسي محدودأ. 

 5102، أغسطس 43جملة اإلرناد الدفسي، مركز اإلرناد الدفسي، الع د         - 432 -

 وينبثق من هذا التعريف مخسة أبعاد ملناخ املدرسي:
 ب. عالقة الطالب بزمالئهم.                     أ. إدراك الطالب لإلدارة املدرسية. 

 ج. عالقة الطالب ابملعلمني.                           د. التجهيزات واإلنشاءات املدرسية.
 ه. مشاركة الطالب يف األنشطة املدرسية.

 * إدراك الطالب لإلدار ة امل رسية:
اعالت االجتماعية والنفسية والصالت اليت ( أبهنا "جمموعة من التف11: 8010ويعرفه إيهاب طعيمة )

تنشأ بني الطالب وإدارة املدرسة ومدى توافر فرص للمناقشة واحلوار فيما بينهم والتعامل مع مشكالت 
 الطالب ومعرفة التعليمات املوجهة من إدارة املدرسة للطالب".

ية والطالب، من حيث مدى استشعار وتعرفه الباحثة أبنه "جمموعة التفاعالت التنظيمية بني اإلدارة املدرس
 الطالب لالستجابة اإلدارة لالحتياجاهتم وتوفريها".

 * عالقة الطالب بزمالئهم:
( أبهنا تتحد "مبدى التجانس واخللفيات االجتماعية والثقافية 11: 1991ويعرفها عديل سليمان )

بعض بعالقات تتسم ابملودة واالحرتام للطالب وأساليب التنشئة املتبعة يف تربيتهم ومدى ارتباطهم بعضهم ال
مبا ينعكس ابإلجياب على حتصيلهم واألدوار اليت يقومون هبا يف املواقف التعليمية ومدى التزامهم ابلسلوك 

 القومي مبا حيقق توافقهم السوي".
نشأ أثناء وتعرفها الباحثة أبهنا "جمموعة العالقات اإلنسانية املتضمنة بني الطالب وبعضهم البعض، واليت ت

 تفاعلهم داخل البيئة املدرسية، من حيث مدى التعاون واملشاركة املتبادل بينهم".
 * عالقة الطالب ابملعلدني:

"مبدى قيام املعلم بدوره يف توجيه وإرشاد طالبه  د( أبهنا تتحد11: 8001ويعرفها عبد هللا الصايف ) 
ألساليب اليت يتبعها يف التدريس مبا حيقق جناحهم وارتباطه ابلدفء واملودة ومراعاته الفروق بينهم يف ا

الدراسي ويقلل من شعورهم ابخلوف والفشل أو العكس إذا اتبع أسلواًب مغايرًا يف معاملتهم واملعلم هو أكثر 
األشخاص مقدرة يف إجياد وتوفري املناخ املدرسي املالئم لرفع مستوايت الدافعية والطموح لدى الطالب 

 تساب املهارات الالزمة حلل املشكالت".ومساعدهتم يف اك
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وتعرفها الباحثة أبهنا "جمموعة العالقات والتفاعالت اإلنسانية واألكادميية بني الطالب واملعلمني، من حيث 
 توفري املعلم الدعم النفسي واألكادميي واالجتماعي للطالب داخل املدرسة"

 * التجهيزات واإلنشاءات امل رسية:
( أبهنا "مدى توافر األجهزة واملباين واألدوات املدرسية واملعامل 11: 8010يمة )ويعرفها إيهاب طع

 للطالب والالزمة لتحقيق األهداف الرتبوية والتعليمية".
وتعرفها الباحثة أبهنا "اإلمكانيات والتجهيزات واإلنشاءات الالزمة لتيسري العملية الرتبوية واألكادميية، مما 

 راحة داخل املدرسة"يوفر للطالب الشعور ابل
 * مشاركة الطالب يف األنشطة امل رسية:

( أبهنا "جمموعة متنوعة من األنشطة التعليمية والرتفيهية تنظمها 82: 1992ويعرفها السيد رمضان )
وتشرف عليها املدرسة وميارسها الطالب مع زمالئه أو مع املعلمني برغبة وشوق وميل تلقائي حبيث 

عداداته وهي تؤثر على سلوك الطالب وعالقته االجتماعية والنفسية أبفراد اجملتمع تتناسب مع ميوله واست
 املدرسي احمليط به".

وتعرفها الباحثة أبهنا "جمموعة األنشطة األكادميية والرتفيهية املتضمنة داخل العملية التعليمية، ومدى توافرها 
 ومناسبتها للطالب".

 دراسات سابقة:
( إبعداد مقياس عن املناخ املدرسي للمرحلة الثانوية وتكون املقياس من 8001قام عبد هللا الصايف )

 -عالقة التالميذ ابملعلمني–( عبارة متثل ثالث أبعاد للمناخ املدرسي هي: اجتاه التالميذ حنو املدرسة 12)
املقياس  ءةكفا( طالب وطالبة، وقد مت التحقق من  110عالقة التالميذ بزمالئهم، وذلك على عينة قوامها )

صدق املقارنة الطرفية، والتحقق من ثباته عن طريق  -صدق املرتبط ابحملك–عن طريق صدق احملكمني 
 إعادة التطبيق واستخدام معادلة كرونباخ.

( 21( إبعداد استبانة عن املناخ املدرسي تتكون من )8002بينما قام كل من رائد احلجار وفؤاد العاجز )
اإلدارة –عالقة الطالب بزمالئهم  -عالقة املعلم بزمالئه–: عالقة املعلم ابلطالب فقرة متثل ستة أبعاد هي

( معلم ومعلمة، وقد مت 811أبنية املدرسة ومرافقها، وذلك على عينة قوامها ) -اإلدارة املدرسية -الصفية
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ه عن صدق االتساق البنائي، والتحقق من ثبات–احملكمني املقياس عن طريق صدق  كفاءةالتحقق من  
 طريق استخدام معادلة كرونباخ.
( إبعداد مقياس عن املناخ املدرسي لطالب املرحلة الثانوية للتعليم 8010بينما قام إيهاب فارس طعيمة )

( عبارة متثل مخسة أبعاد للمناخ املدرسي هي: عالقة الطالب 12العام والفين، وتكون املقياس من )
عبارة، عالقة الطالب إبدارة  11الطالب ابملعلمني: وتكون من عبارات، عالقة  10بزمالئهم: وتكون من 
عبارات، التجهيزات  9عبارات، مشاركة الطالب يف األنشطة املدرسية: وتكون من  2املدرسة: وتكون من 

( طالب وطالبة مت اختيارهم من 100عبارة، وذلك على عينة قوامها ) 11واألدوات املدرسية: وتكون من 
( سنة، وقد مت التحقق من  12-15تعليم الثانوي العام والفين ويف املرحلة العمرية من )طالب املدارس ال

الصدق العاملي، والتحقق من ثباته  -صدق االتساق الداخلي–ة املقياس عن طريق صدق احملكمني كفاء
 عن طريق استخدام معادلة كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية.

( Adeogun, A. A. & Olisaemeka, Blessing U.. 2011بينما قام أديوجان وأوليساميكا )
 ”School Climate Effect “Questionnaireإبعداد استبيان عن أتثري املناخ املدرسي 

(SCEQ) البيئة  -عالقة املنزل ابملدرسة -البيئة التعليمية -وينقسم إىل ستة أقسام هي "ظروف العمل
عبارة، حيث  18اية املعلم وتدعيمه، وقد احتوى كل قسم على رع -االنضباط األمين -االجتماعية املادية

ال  -ال أوافق -أوافق -( عبارة، حبيث تكون اإلجابة إما )أوافق بشدة28يتكون االستبيان يف جممله من )
( من 20( من املديرين، )10( تتوزع ابلشكل اآليت: )150أوافق بشدة(، وذلك على عينة قومها )

 مني.( من املعل20الطالب، )
( إبعداد استبانة عن املناخ املدرسي يف املدارس األساسية يف األردن 8011بينما قام صاحل دايب هندي )

( معلم 11من وجهة نظر معلمي الرتبية اإلسالمية وطلبة الصف العاشر، وذلك على عينة قوامها )
سة، مت اختيارهم ( مدر 12( طالب وطالبة من الصف العاشر األساسي، يتوزعون على )181، )ومعلمة

بطريقة عشوائية، وقد تكونت االستبانة من أربع أبعاد متثل املناخ املدرسي هي: اخلصائص املتعلقة ابلعالقة 
بني الطلبة، والعالقة بني الطلبة واملعلمني، والعالقة بني الطلبة واإلدارة املدرسية، والعالقة بني املعلمني 

كفاءة املقياس عن طريق صدق احملكمني، والتحقق من ثباته عن واإلدارة املدرسية، وقد مت التحقق من  
 طريق استخدام معادلة كرونباخ، وطريقة إعادة االختبار.
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( إبعداد مقياس عن املناخ املدرسي كما يدركه الطالب، وذلك على 8011بينما قام حممود سعيد اخلويل )
ارة متثل مخسة أبعاد هي: اجتاه الطالب ( عب19( طالب وطالبة، وتكون املقياس من )200عينة قوامها )
 -عالقة الطالب بزمالئهم -عالقة الطالب ابملعلمني -عالقة الطالب إبدارة املدرسة–حنو املدرسة 

الصدق العاملي،  -التجهيزات واألدوات، وقد مت التحقق من كفاءة املقياس عن طريق صدق احملكمني
 ونباخ، وطريقة التجزئة النصفية.والتحقق من ثباته عن طريق استخدام معادلة كر 

( إبعداد مقياس عن املناخ النفسي اجتماعي املدرسي لعلم الرتبية 8011بينما قام وهيب رمضان )
( 12( عبارة متثل مثانية أبعاد هي: العالقة مع اإلدارة: يتكون من )29الرايضية، وتكون املقياس من )

( عبارات، العبء 10التالميذ: يتكون من )ة، العالقة مع ( عبار 11عبارة العالقة مع الزمالء: يتكون من )
( عبارة، العائد املادي: يتكون 11( عبارة، األدوات واإلمكاانت يتكون من )18الوظيفي: يتكون من )

( 2( عبارات: رؤية أولياء األمور: يتكون من )2( عبارة، تقدير اجملتمع املدرسي: يتكون من )11من )
( معلم، وقد مت التحقق من كفاءة املقياس عن طريق صدق 250قوامها ) عبارات، وذلك على عينة

 احملكمني، والتحقق من ثباته عن طريق استخدام معادلة كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية.
( إبعداد استبيان كاليفورنيا للمناخ Hanson & Voight, 2014بينما قام كل من توماس وآدم )

 California Student and Staff Survey forطالب والعاملني "املدرسي الصحي والتعليمي لل

Measuring Middle School Climate لتقييم تصورات الطالب للبيئة املدرسية والسلوكيات "
( 115الشخصية الصحية واملخاطر اليت ميكن التعرض هلا داخل البيئة املدرسية، وتكون االستبيان من )

تعاطي  -املشاركة الفعالة -العالقة الصحية مع البالغني–سالمة والتواصل عبارة متثل ستة أبعاد هي: ال
( من طالب الصف 210110اإلمهال، على عينة قوامها ) -البلطجة والعنصرية -املخدرات يف املدرسة

 ( مدرسة.218السابع ابملدارس املتوسطة بكاليفورنيا بواقع )
 The School( بتطوير مقياس املناخ املدرسي Zulligm Keith j. et. Al., 2014بينما قام زاجل )

Climate Measure (SCM)  حيث قاموا بتوسيع عينة التقنني حىت 8010الذي مت إعداده عام ،
الدعم  -( وتكون املقياس يف أربعة أبعاد هي: العالقة بني الطالب واملعلمني80951بلغت العينة )

 املادية يف البيئة املدرسية. املوارد -النظام واالنضباط املدرسي -األكادميي
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 ,You, Sukkyung; O’Malley, Megan D. & Furlongبينما قام يوواومايلي وفورلونج )

Michael j., 2014 إبعداد صورة خمتصرة من مقياس كاليفورنيا للمناخ املدرسي )the California 

School Climate Scale (Brief- CSCS) املناخ املدرسي  عبارة تستهدف قياس 15، تكون من
 ( من املعلمني واإلداريني.21811من وجهة نظر العاملني مبدارس كاليفورنيا، وذلك على عينة قوامها )

 تعقيب على الدراسات السابقة:
تباينت الدراسات والبحوث اليت تناولت املناخ املدرسي يف اختيار العينات اليت متت دراستها من حيث 

، غري أن الباحثة الحظت أنه مل يتم تناول طالب املدارس الثانوية الدولية أو النوع ومن حيث العمر الزمين
طالب املدارس التجريبية ابلبحث أو الدراسة يف جمال املناخ املدرسي، مما أظهر احلاجة إلعداد مقياس 

الدراسات يتوافق مع طبيعة تلك املدارس، لذا سعت الباحثة من االستفادة من النظرايت واملفاهيم العلمية و 
السابقة يف تصميم مقياس املناخ املدرسي لطالب املرحلة الثانوية، والذي ميكن أن ميثل إضافة ملكتبة 

 املقاييس النفسية.

 عينة الدراسة:
( طالب من 19( طالبة وطالبة من طالب املرحلة الثانوية، وتنقسم إىل )850تكونت عينة الدراسة من )

( 59( طالب و)20( طالبة من مدرسة احلرية الثانوية بنات، و)58، و)مدرسة أمحد عرايب الثانوية بنني
( سنة، وذلك هبدف التعرف 12-15طالبة من مدرسة جيل املستقبل التجريبية، ترتاوح أعمارهم ما بني )

على اخلصائص السيكومرتية للمقياس وكذلك التعرف على وضوح ومناسبة الصياغة اللغوية لعبارات 
 املقياس.

 راسة:أداة الد
 مقياس املناخ املدرسي لطالب املرحلة الثانوية )إعداد الباحثة(

 قامت الباحثة مبجموعة من اخلطوات كي تصل للشكل النهائي للمقياس:
 . مسح للرتاث النظري والدراسات السابقة حول موضوع الدراسة.1
 . صياغة للمفاهيم اخلاصة ابملقياس.8
 املقياس وهي: . االطالع على مقاييس أعدت يف موضوع1

 (.8001أ. مقياس املناخ املدرسي إعداد عبد هللا الصايف )
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 (.8002ب. استبانة املناخ املدرسي إعداد رائد احلجار & فؤاد العاجز )
 (.8002ج. دراسة أشرف أبو حليمة )

 (.8002د. استبانة أمناط املناخ املدرسي إعداد مسية نعيم )
 (.8010ه. دراسة إيهاب فارس طعيمه )

 (.8011و. مقياس املناخ املدرسي إعداد حممود اخلوايل )
 (.8011ز. دراسة وهيب رمضان )

 School Climate Effect Questionnaire (SCEQ)ح. استبيان عن أتثري املناخ املدرسي 
 .(Adeogun, A. A, & Olisameka, Blessing U., 2011إعداد إديوجان وأوليساميكا )

إعداد هانسون وفيجوت  The School Climate Measure (SCM) ط. مقياس املناخ املدرسي
(Hanson & Voight, 2014.) 

النسخة املتطورة إعداد زاجل  The School Climate Measure (SCM)ك. مقياس املناخ املدرسي 
 (.Zullig, Keith J. et. Al., 2014وآخرون )

 the California School Climate Scaleل. مقياس كاليفورنيا للمناخ املدرسي النسخة املختصرة 

(Brief- CSCS) ( إعداد سوكيونج وآخرونYou et. Al., 2014.) 
 . القيام بتقسيم املقياس إىل مخسة أبعاد وهي:1
 البعد الثاين: عالقة الطالب بزمالئهم. –البعد األول: عالقة الطالب إبدارة املدرسة.               -
 البعد الرابع: التجهيزات املدرسية. –طالب ابملعلمني.                  البعد الثالث: عالقة ال -
 البعد اخلامس: مشاركة الطالب يف األنشطة املدرسية. -
 . وضع املقياس يف صورته املبدئية.5
 الثبات(. -. اخلصائص السيكومرتية للمقياس )الصدق1
 . صياغة املقياس يف صورته النهائية.2

 قياس املناخ املدرسي لطالب املرحلة الثانويةالصورة املبدئية مل
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 أبعاد أداة الدراسة:
 البع  األول: عالقة الطالب إبدار ة امل رسة

 اندرا إىل ح  ما غالبا العبار ة م
    أرى أن إدارة مدرسيت حترص على حل مشكالت الطالب 1
    ال يهتم الطالب بتعليمات إدارة املدرسة ولوائحها 8
املدرسة ابلطالب ذوي املواهب وتساعد على هتتم إدارة  1

 تنميتهم
   

    تتفهم إدارة املدرسة حاجات الطالب وحتاول تلبيتها  1
تتجاهل إدارة املدرسة مكافئة الطالب املتميزين يف املواد  5

 الدراسية
   

ال توفر إدارة املدرسة التشجيع الكايف للطالب إلظهار  1
 مواهبهم وقدراهتم اخلاصة

   

    يتفاعل مدير املدرسة مع الطالب بشكل إجيايب 2
    حترص إدارة املدرسة على إشراك الطالب يف اختاذ القرارات 2
    تتفهم إدارة املدرسة احتياجات الطالب وحتاول تلبيتها 9
    تسعى إدارة املدرسة لتنمية مهارات الطالب 10
    حترص إدارة املدرسة على نظافة الفصول 11
    توفر إدارة املدرسة املعامل واألجهزة التعليمية بشكل كاف 18
هتتم إدارة املدرسة بصيانة املالعب واألجهزة واألدوات  11

 الالزمة ملمارسة األنشطة
   

ال توفر إدارة املدرسة الوسائل واألدوات اخلاصة ابملواد  11
 الدراسية

   

    ببة للطالبتسعى إدارة املدرسة لتوفري األنشطة احمل 15
    تشجع إدارة املدرسة نشاطات اللجان الطالبية 11
    تشجع إدارة املدرسة الطالب على تعلم العمل اجلماعي 12
    ال توفر إدارة املدرسة عدد كاف من األنشطة 12
    يسود جومن التوتر بني الطالب وإدارة املدرسة 19
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 البع  الثاين: عالقة الطالب بزمالئهم
 اندرا إىل ح  ما غالبا العبار ة م
    أرى أن الطالب يتحلون بقيمة التعاون داخل املدرسة 1
يهتم الطالب جماملة زمالئهم يف املناسبات املختلفة يف  8

 مدرسيت
   

يعمل الطالب يف مدرسيت كفريق عمل يف حل املشكالت  1
 اليت تواجههم

   

    مدرسيتال يبادر الطالب خلدمة بعضهم البعض يف   1
ال يتأخر الطالب املتفوقون عن مساعدة زمالئهم يف فهم  5

 املسائل الصعبة
   

    خيتلف الطالب على اختيار رائد الفصل 1
    يقدم الطالب املساندة لزمالئهم عند الشدة 2
    أفخر بوجود زمالء متميزين يف فصلي 2
    يتعاطف الطالب مع بعضهم البعض 9

 : عالقة الطالب ابملعلدنيالبع  الثالث
 اندرا إىل ح  ما غالبا العبار ة م
    ميثل يل املعلمون يف املدرسة القدوة احلسنة 1
    يعامل املعلمون الطالب بطريقة حمرجة أمام زمالئهم 8
    يتجنب املعلمون إحباط الطالب 1
    يلقى معلمي املدرسة تعليمات غري مفهومة ومعقدة  1
    علمون بتوجيه طالهبم حنو تصحيح أخطائهميهتم امل 5
    يهتم املعلمون بتشجيع طالهبم على تنمية قدراهتم 1
    حيرتم الطالب يف مدرسيت معظم املعلمني يف املدرسة 2
يشجعهم يتساهل املعلمون مع الطالب يف االمتحاانت مما  2

 على الغش.
   

    يف مدرسيتيوجد تواصل إنساين بني الطالب واملعلمني  9
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 البع  الرابع: التجهيزات امل رسية
 اندرا إىل ح  ما غالبا العبار ة م
املدرسة ضيقة وال يستطيع الطالب ممارسة النشاط  1

 املدرسي هبا
   

    تفتقد املكتبة املدرسية للكتب احملببة للطالب 8
    املبىن املدرسي ضيق وغري مريح يف تصميمه 1
    يف املدرسة صاحلة لالستعمالدورات املياه   1
    يوجد ابملدرسة أماكن لألخصائيني االجتماعيني والنفسيني 5
    يوجد مكان للصالة ابملدرسة 1

 البع  اخلامس: مشاركة الطالب يف األنشطة امل رسية
 اندرا إىل ح  ما غالبا العبار ة م
    رسيةيتجنب الطالب االشرتاك يف املناسبات واالحتفاالت املد 1
يشجع الطالب زمالئهم على االشرتاك ابلنشاط املدرسي  8

 وفعالياته
   

    يرحب الطالب ابملشاركة يف تنظيم احلفالت املدرسية 1
    تنظم املدرسة املعسكرات الصيفية بشكل يتناسب مع الطالب  1
    يتجنب الطالب املشاركة يف النشاط لتعاىل املعلمني عليهم 5
    الطالب تدعيم زمالئهم يف النشاطيتجنب  1
    يتجاهل املعلمون الطالب املشاغبني أثناء النشاط 2
يتجنب الطالب يف مدرسيت تكوين صداقات جديدة من خالل  2

 النشاط
   

يبدي املعلمون يف مدرسيت اهتماًما ابلطالب املشاركني يف  9
 األنشطة

   

    الطالب دعم املعلمني للمشاركة يف النشاطيفتقد  10
    األنشطة املدرسية غري مناسبة الهتمامات الطالب يف مدرسيت 11
    يتشارك الطالب يف األنشطة املدرسية 18
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 طريقة االستجابة والتصحيح للدقياس:
لى الفحوص، ويتم إذا كانت العبارة تنطبق ع ()أما عن طريقة االستجابة فتكون عن طرق وضع عالمة 

 -إىل حد ما -اختيار االستجابة من بني ثالث بدائل، حيث يقوم األفراد ابالختيار بني البدائل )غالبا
( ثالث درجات، وتعين 1اندرا(، وتعىن اإلجابة بـ )غالبا( أن العبارة تتفق مع املفحوص بدرجة كبرية )

( درجتني، وتعين اإلجابة بـ 8بدرجة متوسطة )اإلجابة بـ )إىل حد ما( أن العبارة تنطبق على املفحوص 
( درجة واحدة، علما أبن هناك عبارات سلبية 1)اندرا( أن البند ينطبق على املفحوص بدرجة حمددة )

 ثالث درجات(. -درجتان -وتقدر عكسيا )درجة واحدة
 -خطوات التحقق من كفاءة مقياس املناخ املدرسي لطالب املرحلة الثانوية:

ثة عمليات التأكد من صدق وثبات مقياس املناخ املدرسي لطالب املرحلة الثانوية على أجرت الباح
 ( فردا من أفراد العينة ابلطريقة اآلتية:850)

 أ. ص ق املقياس:
 للتحقق من صدق املقياس مث استخدام صدق طريقة التحليل العاملي والصدق التمييزي.

 . الص ق العاملي:0
اليت  Principal Componentلوب وفًقا لطريقة املكوانت األساسية استخدمت الباحثة هذا األس

وفقا حملك   Varimaxومت تدوير احملاور تدويرا متعامدا بطريقة الفارمياكس  Hotellingوضعها هوتيلنج 
نتائج التحليل العاملي مت استخالص جمموعة من يف ، وطبقا ملا جاء Kaiser Normalizationكايزر 

 كون منها مقياس املناخ املدرسي وهي كاآليت:األبعاد اليت يت
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 (0ج ول )
 مصفوفة العوامل ال الة إحصائًيا وتشبعاهتا بع  ت وير احملاور

 العوامل 
 2 4 3 5 0 العبارات
51 112.     
11 591.   125.  
15 511.     
81 515.     
10 581.  152.   
5 512.     
12 501.  111.   
1 192.     
85 129.     
12 121.     
19 110.     
11 110.     
2 118.     
12 112.   100.  
11 192     
10 121.     
19 121.     
11  118.    
11  112.    
81  529.    
1  512.    
88  551.    
1  512.    



 اخلصائص السيكومرتية ملقياس املداخ امل رسي لطالب املرحلة الثانوية

 5102، أغسطس 43جملة اإلرناد الدفسي، مركز اإلرناد الدفسي، الع د         - 444 -

89  111.    
11  181.    
2  112.    
11      
18   111.   
8   521.   
12   501.   
11   191. 181.  
81 102.  151.   
50  110.    
12  119.    
58  119.    
80    511.  
9  155.  505.  
15  111.  191.  
10    111.  
1    185.  
11    111.  
81      
15      
82      
19      
55     100. 
51     581. 
18     502. 
11     121. 
51  189.   118. 
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12     118. 
11  121.   120. 
18     121. 
82     112. 
11     155. 

 1085 10821 10511 10285 50501 اجلذر الكامن
 %5091 %50951 %10185 %20221 %100001 نسبة التباين

نسبة التباين 
 الرتاكمية

100001% 120229% 850801% 110155% 120011% 

 (00150ملحوظة مت استبعاد العبارات اليت تشبعها أقل من )* 
من التباين الكلي وفيما يلي تفسري هذه  %120011عوامل تفسر  5يتضح من اجلدول السابق وجود 

( أنه سيتم استبعاد العبارات رقم 1العوامل سيكولوجيا بعد تدوير احملاور تدويرًا متعامًدا يتضح من جدول )
 00150را ألن تشبعاهتم أقل من نظ 19و 82و 81و 11

 العامل األول:
بند ذات تشبعات دالة على هذا العامل حيث ترتاوح  12أسفرت عملية التحليل العاملي عن وجود 

، 50501.( وبلغ جذره الكامن 121.(، )112معامالت تشبع هذه البنود على هذا العامل ما بني )
 لي وفيما يلي جدول يوضح هذه العبارات.من حجم التباين الك %100001ويفسر هذا العامل 

 (5ج ول )
 يوضح ع د البدود ذات التشبعات ال الة على العامل األول ومعامالت تشبعات كل مدها

 درجة التشبع العبار ة رقم العبار ة م
 .112 تتفهم إدارة املدرسة احتياجات الطالب وحتاول تلبيتها 51 .1

8. 11 
الكايف للطالب إلظهار مواهبهم  ال توفر إدارة املدرسة التشجيع

 .591 وقدراهتم اخلاصة

 .511 تسعى إدارة املدرسة لتنمية مهارات الطالب 15 .1
 .515 حترص إدارة املدرسة على نظافة الفصول 81 .1
 .581 توافر إدارة املدرسة املعامل واألجهزة التعليمية بشكل كاف 10 .5
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1. 5 
عب واألجهزة واألدوات الالزمة ملمارسة هتتم إدارة املدرسة بصيانة املال

 .512 األنشطة

 .501 يتفاعل مدير املدرسة مع الطالب بشكل إجيايب 12 .2
 .192 أرى أن إدارة مدرسيت حترص على حل مشكالت الطالب 1 .2
 .129 ال توفر إدارة املدرسة الوسائل واألدوات اخلاصة ابملواد الدراسية 85 .9
 .121 ملدرسة على إشراك الطالب يف اختاذ القراراتحترص إدارة ا 12 .10
 .110 تسعى إدارة املدرسة لتوفري األنشطة احملببة للطالب 19 .11
 .110 تشجع إدارة املدرسة نشاطات اللجان الطالبية 11 .18
 .118 ال يهتم الطالب بتعليمات إدارة املدرسة ولوائحها 2 .11
 .112 ب ذوي املواهب وتساعد على تنميتهمهتتم إدارة املدرسة ابلطال 12 .11
 .192 تشجع إدارة املدرسة الطالب على تعلم العمل اجلماعي 11 .15
 .121 دورات املياه يف املدرسة صاحلة لالستعمال 10 .11
 .121 ال توفر إدارة املدرسة عدد كاف من األنشطة 19 .12

د تدور حول عالقة الطالب ابملدرسة ككيان يتضح من اجلدول السابق أن معاٍن ومضامني هذه البنو 
إداري، ومن مث فإن هذه املعاين واملضامني تدعم إمكانية تسمية هذا العامل بعامل إدراك الطالب لإلدارة 

 املدرسية.
 العامل الثاين:

بند ذات تشبعات دالة على هذا العامل حيث ترتاوح  9أسفرت عملية التحليل العاملي عن وجود 
، 10285.( وبلغ جذره الكامن 118.(، )112ع هذه البنود على هذا العامل ما بني )معامالت تشب

 من حجم التباين الكلي وفيما يلي جدول يوضح هذه العبارات. %20221ويفسر هذا العامل 
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 (3ج ول )
 يوضح ع د البدود ذات التشبعات ال الة على العامل الثاين ومعامالت تشبعات كل مدها

 درجة التشبع لعبار ةا رقم العبار ة م

1. 11 
يعمل الطالب يف مدرسيت كفريق عمل يف حل املشكالت اليت 

 تواجههم
118. 

 .112 يقدم الطالب املساندة لزمالئهم عند الشدة 11 .8

1. 81 
ال يتأخر الطالب املتفوقون عن مساعدة زمالئهم يف فهم املسائل 

 .529 الصعبة

 .512 تعاون داخل املدرسةأرى أن الطالب يتحلون بقيمة ال 1 .1
 .551 يوجد تواصل إنساين بني الطالب واملعلمني يف مدرسيت 88 .5
 .512 يهتم الطالب جماملة زمالئهم يف املناسبات املختلفة يف مدرسيت 1 .1
 .111 يرحب الطالب ابملشاركة يف تنظم احلفالت املدرسية 89 .2
 .181 أفخر بوجود زمالء متميزين يف فصلي 11 .2
 .112 حيرتم الطالب يف مدرسيت معظم املعلمني يف املدرسة 2 .9

والتدعيمية بني  اإلنسانيةات القعالد تدور حول يتضح من اجلدول السابق أن معاٍن ومضامني هذه البنو 
 عالقةنية تسمية هذا العامل بعامل ، ومن مث فإن هذه املعاين واملضامني تدعم إمكاالطالب وزمالئهم

 .بزمالئهمالطالب 
 :لثالعامل الثا

بند ذات تشبعات دالة على هذا العامل حيث ترتاوح  2عملية التحليل العاملي عن وجود  أسفرت
، 1.511.( وبلغ جذره الكامن 119.(، )111لبنود على هذا العامل ما بني )ع هذه امعامالت تشب

 من حجم التباين الكلي وفيما يلي جدول يوضح هذه العبارات. %1.185ويفسر هذا العامل 
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 (4ج ول )
 يوضح ع د البدود ذات التشبعات ال الة على العامل الثالث ومعامالت تشبعات كل مدها

 درجة التشبع العبار ة رقم العبار ة م
 .111 يعامل املعلمون الطالب بطريقة حمرجة أمام زمالئهم 18 .1
 .521 يل املعلمون يف املدرسة القدوة احلسنةميثل  8 .8
 .501 يتجنب املعلمون إحباط الطالب 12 .1
 .191 يلقى معلمي املدرسة تعليمات غري مفهومة ومعقدة 11 .1
 .151 تتفهم إدارة املدرسة حاجات الطالب وحتاول تلبيتها 81 .5
 .110 يوجد مكان للصالة ابملدرسة 50 .1
 .119 ن بتوجيه طالهبم حنو تصحيح أخطائهميهتم املعلمو  12 .2
 .119 يهتم املعلمون بتشجيع طالهبم على تنمية قدراهتم 58 .2

يتضح من اجلدول السابق أن معاٍن ومضامني هذه البنود تدور حول التواصل اإلنساين بني الطالب 
ل بعامل عالقة الطالب واملعلمني ومن مث فإن هذه املعاين واملضامني تدعم إمكانية تسمية هذا العام

 ابملعلمني.
 العامل الرابع:

بنود ذات تشبعات دالة على هذا العامل حيث ترتاوح  1أسفرت عملية التحليل العاملي عن وجود 
، 10821.( وبلغ جذره الكامن 111.(، )511معامالت تشبع هذه البنود على هذا العامل ما بني )

 الكلي وفيما يلي جدول يوضح هذه العبارات.من حجم التباين  %50951ويفسر هذا العامل 
 (2ج ول )

 يوضح ع د البدود ذات التشبعات ال الة على العامل الرابع ومعامالت تشبعات كل مدها

 درجة التشبع العبار ة رقم العبار ة م

 .511 املبىن املدرسي ضيق وغري مريح يف تصميمه 80 .1

 .505 لفةيشارك الطالب يف األنشطة املدرسية املخت 9 .8

 .191 االجتماعيني والنفسيني لألخصائينييوجد ابملدرسة أماكن  15 .1
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 .111 املدرسة ضيقة وال يستطيع الطالب ممارسة النشاط املدرسي هبا 10 .1

 .185 األنشطة املدرسية غري مناسبة الهتمامات الطالب يف مدرسيت 1 .5

 .111 البتفتقد املكتبة املدرسية للكتب احملببة للط 11 .1
يتضح من اجلدول السابق أن معاٍن ومضامني هذه البنود تدور حول التجهيزات املدرسية، ومن مث فإن هذه 

 املعاين واملضامني تدعم إمكانية تسمية هذا العامل بعامل التجهيزات واإلنشاءات املدرسية.
 العامل اخلامس:

ات دالة على هذا العامل حيث ترتاوح بنود ذات تشبع 10أسفرت عملية التحليل العاملي عن وجود 
، 1085.( وبلغ جذره الكامن 155.(، )100معامالت تشبع هذه البنود على هذا العامل ما بني )

 من حجم التباين الكلي وفيما يلي جدول يوضح هذه العبارات. %5091ويفسر هذا العامل 
 (4ج ول )

 مس ومعامالت تشبعات كل مدهايوضح ع د البدود ذات التشبعات ال الة على العامل اخلا

 العبار ة رقم العبار ة م
درجة 
 التشبع

 .100 يتجنب الطالب املشاركة يف النشاط لتعايل املعلمني عليهم 55 .1
 .581 يتجنب الطالب تدعيم زمالئهم يف النشاط 51 .8
 .502 يتجاهل املعلمون الطالب املشاغبني أثناء النشاط 18 .1

1. 11 
مدرسىت تكوين صداقات جديدة من خالل  يفيتجنب الطالب 

 .502 النشاط

 .118 يتعاطف الطالب مع بعضهم البعض 51 .5
 .118 يبدي املعلمون يف مدرسيت اهتماًما ابلطالب املشاركني يف األنشطة 12 .1
 .120 ال يبادر الطالب خلدمة بعضهم البعض يف مدرسيت 11 .2
 .121 شاركة يف النشاطيفتقد الطالب دعم املعلمني للم 18 .2
 .112 يتجنب الطالب االشرتاك يف املناسبات واالحتفاالت املدرسية 82 .9
 .155 خيتلف الطالب على اختيار رائد الفصل 11 .10
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 هذه البنود تدور حول مدى تفاعل الطالب مع األنشطة نييتضح من اجلدول السابق أن معاٍن ومضام
تسمية هذا العامل بعامل مشاركة الطالب يف  واملضامني تدعم إمكانية املدرسية، ومن مث فإن هذه املعاين

 األنشطة املدرسية
 . الص ق التدييزي:5

وهي من أهم الطرق اليت تستخدم لبيان صدق املقياس وتقوم على حساب داللة الفروق بني متوسطات 
درجات األفراد ذوي  درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على مقياس املناخ املدرسي ومتوسطات

ما تصبح لتلك الفروق داللة إحصائية واضحة فهذا يشري إىل الدرجات املنخفضة على نفس املقياس وعند
 صدق املقياس وقامت البحثة حبساب الفروق لكل بعد مث قام حبساب الفروق للمقياس ككل كما يلي:

 (4ج ول )
عاد مقياس املداخ امل رسي وفقا للدوع )ذوي داللة الفروق بني متوسطات درجات أفراد العيدة على أب

 (45ذوي ال رجات املرتفعة( )ن=  -ال رجات املدخفضة

 املقاييس الفرعية
ذوي ال رجات املدخفضة 

 اإلرابعي األدىن
ذوي ال رجات املرتفعة 

 مستوى ال اللة قيدة "ت" اإلرابعي األعلى
 ع م ع م

عالقة الطالب إبدارة 
دالة عند مستوى  **20181 502211 110818 102198 850821 املدرسة

0001 
عالقة الطالب 

دالة عند مستوى  **20228 105520 190222 109088 150122 بزمالئهم
0001 

عالقة الطالب 
 مستوىدالة عن  **90591 801519 110189 009902 110218 ابملعلمني

0001 
 التجهيزات واألدوات

دالة عند مستوى  **20225 800222 180158 101518 90221 املدرسية
0001 

مشاركة الطالب يف 
دالة عند مستوى  **90088 802111 190512 108811 150921 األنشطة املدرسية

0001 

دالة عند مستوى  **90551 209951 1000119 501551 220252 الدرجة الكلية
0001 
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 (α >= 0005)*( دال عند )
 (α >= 0001)**( دال عند مستوى )

الباحثة إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املنخفضة وتوصلت 
الكلية ملقياس املناخ ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على املقاييس الفرعية والدرجة 

 املدرسي.

 
 (0نكل )

ى مقياس املداخ امل رسي يوضح الفروق بني متوسطات درجات األفراد ذوي ال رجات املدخفضة عل
 ودرجات األفراد ذوي ال رجات املرتفعة على نفس املقياس

ومن خالل الفروق اليت توصلت إليها الباحثة يف كل بعد على حده ويف جمموع درجات األفراد للمقياس  
 ككل يتضح من ذلك صدق املقياس.

 ب. ثبات املقياس:
 ونباخ، وطريقة التجزئة النصفيةكر   -حلساب ثبات املقياس مت استخدام طريقة ألفا

 :Cronbach Alpha. طريقة ألفا كرونباخ 0
تعتمد معادلة ألفا كرونباخ على تباينات أسئلة االختبار، وتشرتط أن تقيس بنود االختبار مسة واحدة فقط، 

 ولذلك قام الباحث حبساب معامل الثبات لكل بعد على انفراد.
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 . طريقة التجزئة الدصفية:5
ريقة التجزئة النصفية فيحاول الباحث قياس معامل االرتباط لكل بعد بَعد تقسيم فقراته لقسمني أما يف ط

غري متساويني إذا كان عدد عبارات البعد فردي( مث  -)قسمني متساويني إذا كان عدد عبارات البعد زوجي
 إدخال معامل االرتباط يف معادلة التصحيح للتجزئة النصفية لسبريمان براون.

 (4ل )ج و 
 كرونباخ وطريقة التجزئة الدصفية  -قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا
 (521)ن= 

معامل الثبات بطريقة ألفا  ع د العبارات األبعاد
 كرونباخ

معامل الثبات بطريقة 
 التجزئة الدصفية

 00211 00112 12 عالقة الطالب إبدارة املدرسة
 00219 00212 9 عالقة الطالب بزمالئهم

 00152 00181 2 الطالب ابملعلمنيعالقة 
 00511 00111 1 التجهيزات واألدوات املدرسية

 00585 00512 10 مشاركة الطالب يف األنشطة املدرسية
 00221 00150 50 الدرجة الكلية

يتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم معامالت ألفا مرتفعة، وكذلك قيم معامالت الثبات بطريقة التجزئة 
 ة مما جيعلنا نثق يف ثبات املقياس.النصفي

ومبراجعة نتائج الصدق والثبات يتبني كفاءة املقياس السيكومرتية، وإمكانية الثقة بنتائج تطبيقه مع طالب 
 املرحلة الثانوية.
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 املراجع:

 أواًل: املراجع العربية:

 املعارف احلديثة.(. حتديث اإلدارة التعليمية. اإلسكندرية: مكتبة 1992. أمحد إبراهيم أمحد )1

(. املناخ املدرسي وعالقته بدافعية اإلجناز والتحصيل الدراسي 8002. أشرف أمحد حممد أبو حليمة )8

ابحللقة الثانية من التعليم األساسي. رسالة ماجستري،   -لدى تالميذ املدارس احلكومية واخلاصة

 كلية الرتبية، جامعة املنصورة.

(. األنشطة املدرسية وعالقتها ابلقيم لدى تالميذ احللقة 1992ان )السيد السعداوي إمساعيل رمض. 1

 للطفولة، جامعة عني مشس. الثانية من التعليم األساسي. رسالة دكتوراه، معهد الدراسات العليا

سي وعالقته ببعض املشكالت السلوكية ا(. املناخ الدر 8010. إيهاب فارس حممد السيد طعيمة )1

رحلة الثانوية )العام والفين( من اجلنسيني. رسالة ماجستري، معهد املدرسية لدى طالب امل

 الدراسات العليا، جامعة القاهرة.
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 الصور ة الدهائية ملقياس املداخ امل رسي لطالب املرحلة الثانوية
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ال يتأخر الطالب املتفوقون عن مساعدة زمالئهم يف فهم  .19
 املسائل الصعبة

   

    واملعلمني يف مدرسيتيوجد تواصل إنساين بني الطالب  .80
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يتجنب الطالب يف مدرسيت تكوين صدقات جديدة من  . 11
 الزمالء داخل الفصل

   

    يهتم املعلمون بتوجيه طالهبم حنو تصحيح أخطائهم .18
    اختاذ القراراتحترص إدارة املدرسة على إشراك الطالب يف  .11
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