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 مقدمة:

بشايةة   و للتعلايم و اليةياة  يةمياة     للتعليم دور حاسم يف تطور و تقدم اجملتمعاا  ال 

القيم املالئمة للمجتمع الذي ةنتماو    إكساةهمةالغة يف تغيري سلوك األفياد و تنشئتهم و 

 .إليه

و تتوىل اليةية يف العصي احلدةث عدة مؤسسا  اجتماعية ةعد كا  منهاا وساطار تيةوةاار     

لى ريسها تأتي املدرساة ملاا   ةسهم ةطيةقة مباشية   يو غري مباشية يف تيةية النشء   وع

ذلا  باا اتةتماام     إىل وةاإلضاافة هلا من دور و يةمية ةالغاة يف العملياة التعليمياة      

 األخااي ةاااملعلما العاااملا يف ةااذا اجملاااا   وبااا اتةتمااام ةااال  ري ماان العنا ااي 

 احمليطة ةالتالميذ   واليت ت و  يف جمملها البيئة التعليمية . 

مفهوم ةيئة التعليم عندما تبا ليجاا اليةية يةمياة يياع م وتاا      لقد ةدي استخدام

البيئة اليةوةة مبا تتضمنه من م وتا  مادةة وةشيةة وتأثري ةذه امل وتا  على عملياة  

التعلم لد  الطف  كما ازداد اتةتماام مبفهاوم ةيئاة الاتعلم كنتيجاة للتطاورا  العلمياة        

علم الطف  وتنظيم جماا اإلدراك لدةة ومن ثم ةش   وتأثرياتها يف تيسري ت ةوالت نولوجي

مفهوم ةيئة التعلم ةعدا" حيوةا يف عملية التعلم لد  الطف  وما ةتبع ذلا  مان ةقااء ألثاي     

مان اثاي يف    االتعلم ومن ثم ةدي  اليةية احلدة ة اتةتمام ةتنظايم ةيئاة التعلايم ملاا هلا     

وكيفية مواجهة  املشاك  اليومية وإبااد  تنمية املفاةيم واملهارا  واتجتاةا  احلياتية 

احللوا الواقعية هلا مبختلف الطيق والوسائ  كما تهاتم ةيئاة التعلايم مبياوا التالمياذ      

وتياعي الفيوق الفيدةة ةينهم وتعترب ةيئة التعلايم جمماوا املاؤثيا  املادةاة والبشايةة      

 (71ةا ص7241فهمي  م.)اليت هلا تأثري ملموس على عملية التعل

 

 

 



 

3 

 

 

 وفيما ةلي سنتناوا مفهوم البيئة التعليمية:

 

 

 املقصود ةالبيئة التعليمية ؟ميوت:

 

تهااتم ةدراساة التفاعا  ةااا امل وتاا  املادةاة والبشاايةة لبيئاة التعلاايم      ةيئاة التعلايم :  

وتأثريةااا يف زةااادة دافعيااة الطفاا  للااتعلم وتنظاايم جمالااه اإلدراكااي وتنميااة مفاةيمااه   

حاد ك ان تسامه ةاه       ةستخدمها يف حياته اليومية إىل يقصاى ومهاراته واجتاةاته اليت

 (71 ص7241فهمي ةا قدراته. ..)

كما ي  ةيئة التعليم :ةي  جمموعة الظيوف والعوام  اخلارجية املادةاة والبشايةة الايت    

 حتيط ةعملية تعلم الطف  واليت  تؤثي يف سيعة وفعالية التعلم لدةه ..

واتجتاةاا     عن ت وةن املفاةيم واملهاارا  ااملسئواا يئة تعليم الطف  ةي اجملوتعترب ة

ةاا تلا    احلياتية كما تتضمن على عمليا  التف ري املصاحبة لعمليا  الاتعلم والايت ت ري  

 (71 ص7241فهمي ةا املواقف التعليمية..)

لقد ي به من يةم التحدةا  اليت تواجاه املؤسساا  اليةوةاة الياوم إعاداد ةيئاة تعلايم        

 .. ملميذ ل ي حتدث تنمية ملفاةيمهم ومهاراتهتناسا ك  ت

إذا كاتا املعلم واملعلمة على وعي ةأةداف العملية التعليمياة واتضاحه ةاذه األةاداف يف     

ذةنهما وتوافي  لدةهما الوسائ  واملهارا  اليةوةة اليت تسااعدةما علاى حتقيال تلا      

 تعلم الذي ةناسا ك  تلميذاألةداف فا  مفاةيم تنظيم ةيئة التعليم تساعدةما لتقدةم ال

 (72ةا ص7241فهمي  )

 

 ةناك عوام  تؤثي يف يي تظام تعليمي و يةمها : ي و من املعيوف 
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 العوام  ال قافية  .7

 العوام  الس اتية  .4

 العوام  اتقتصادةة  .1

 العوام  اجلغيافية  .2

 العوام  السياسية  .5

 ( 24 – 13  ص  7241) الغامدي و عبداجلواد   

 

 سي:املناخ املدر  

 

مصطله املناخ املدرسي من املصطلحا  اليت دخله ميدا  اليةية حدة ا واستمد  كياتها 

موضوا املنااخ املدرساي تالحا      يدةيا من علم النفس وعلم النفس اتجتماعي ومن خالا 

الطااةع  اجلاو املدرساي   البيئاة      علياه  يطللاتختالف الواضه ةا الباح ا فمنهم من 

اه العام يف السلوك وغريةا من املسميا  الايت تصاف البيئاة الداخلياة      يو اتجتاملدرسية 

 (72 ص7241العتييب  ).يف املدرسة

ةعتمااد علااى  ةي  مناااخ املدرساا "سااتار "و "يسااريجو فااات"فعلااى ساابي  امل اااا ةااي   

جمموعة من الساما  الايت    عيةفة ةدقة فقد ةنظي إليه على يتهاتتطباعا  ومن الصعا ت

 يهةا عن غريةا وتصف سلوك املعلما والطلبة .ومت تصف املدرسة

ةالوتةا  املتحدة األمية ياة ي  املنااخ املدرساي ةاو اجلاو       "األمن املدرسي ميكه "وةي  

 (71 ص7241العتييب  .) العام يو اتجتاةا  السائدة يف املدرسة وةو شخصية املدرسة.

 

 

 ماذا يشمل املناخ املدرسي؟  
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 (7177 1 ص ص7241العتييب  .) املناخ املدرسي ةشم  :

 

 فل والنواحي املادةة يف  املدرسة.ااملي -7

 مستو  اليضا والنظام و اإلتتاج. -4

 البعض. اكيفية تفاع  الطالا واملعلم واإلدارة البيئية احمللية مع ةعضه -1

 

فاملنااخ املدرساي ةاو    تتيجة تفاع  الفيد مع البيئاة   وةي  املناخ املدرسي "اوةنس  "وةي 

ائص ال اةتة يف البيئة الداخلية للمنظمة واليت خيربةا اإلفياد وتؤثي على جمموعة اخلص

 ساالوكهم ون اان و اافها يف ضااوء جمموعااة ماان القاايم  امليتبطااة ةاخلصااائص املنتظمااة. 

 (73 ص7241العتييب .)

 

يتها ختتلف ةاختالف الباح ا واملاتغريا    يتضه ضنا للمفاةيماوكا تقدم يف استعي

اجلميع  سي ولذل  ت جند تعيةفا ةتفل عليهرو  لو ف املناخ املدالباح  االيت ةتخذة

.. 

 

 

 (73 ص7241العتييب  .) العوامل األساسية للمناخ املدرسي:

 . ةالنمو األكادني املستمي للطلب-     

 اتحيام املتبادا ةا يعضاء املدرسة.-

 .ال قة يف إم اتا  اآلخيةن ةاجناز األعماا-

 عالية ةا يعضاء املدرسة.اليوح املعنوةة ال-

 التالحم واتتتماء للمدرسة.-

 وجود الفي ة يف اةدي الييي واختاذ القيارا .-
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 النمو والتجدةد املدرسي املستمي.-

 مصاحل اآلخيةن. ةاتةتمام ومياعا-

 

 

 

 أهمية املناخ املدرسي:

دد ةعتقد)لي ي (ي  املناخ املدرسي ةو احد املتغريا  الوسيطة اليت ةدورةا حت

حتصي  الطلبة يف اتمتحاتا  املقننة  وتسبة غياب وتسيب   املتغريا  التاةعة كدرجا

 (71- 73 ص7241.)حممد العتييب  الطلبة.

 

وةلعا املناخ املدرسي دورا مهما يف العملية التعليمية والتأثري على سلوك ودرجا  

ةا املناخ املدرسي   القوةة  حتصي  الطلبة.إذ تؤةد النتائج والدراسا  العالقة

 .والعملية التعليمية

وت و  يف اليوح  يعضائهلذي ةتيه النمو ل   عضو من ي  املناخ املدرسي اتباةي ةو ا

تفع ما املناخ املدرسي السيئ فهو الذي تيي يفيادهية وةسود العدا وال قة ةا عالالة ةاملعنو

يه فضال عن ضعف حتصي  غياب املعلما ف ةتسب تسبة غياب الطلبة فيه و تيتفع

 (71- 73 ص7241.)حممد العتييب  مستو  الطلبة وكياةية املعلما هلم..

 

وكا سبل تستنتج الدور احليوي الذي ةلعبه املناخ املدرسي يف التأثري على سلوك 

 الطلبة وحتصيلهم .

  العاميف اإلدارة ي  املناخ اتجتماعي الذي ةعيش فيه الدراسا  احلدة ة  يكد وقد 

 وةعم  فيه جمموعة من زمالئه حيقل إتتاجا" يفض  ويوفي إذا كا  ةذا املناخ ةشعيه
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 ةالطمأتينة  وال قة وةالتالي ننحه القدرة على الت يف واليضا عن العم  ..

 (71- 73 ص7241العتييب .)

 

 

 

 (44-42هـ,ص4141العتيبي, .) :املدرسي املناخ متغريات

 

 و األساساية  عواملاه  حتدةاد  إىل املدرساي  املنااخ  هتناولا  الايت  الدراساا   ةعض اجتهه

 ت و مت اما   كا   املؤسساي  املنااخ  ةتضامنها  الايت  واملتغريا .  ةها ةتأثي اليت املتغريا 

 تفاعلها عن ةنتج املتغريا  ةذه من متداخلة جمموعا  ثالثة حدد  و   فصلها ن ن

  السما  املميهة للمناخ املدرسي .

 

 (44-44ةا ص 7241العتييب .) : هي و املدرسي للمناخ املميزة السمات

 

 : الشخصية املتغريا  جمموعة - أ

 يمنااا  وفاال ةساال وتها األفااياد جتعاا  الاايت القاايم و القاادرا  و احلاجااا  م اا 

 . شخصياتهم

 : اليمسية املتغريا  جمموعة - ب
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 املؤسسااة يعضاااء جتعاا  الاايت الوظااائف مهمااا  و املمارسااا  و السياسااا  م اا 

 . يةدافها لحيق مبا ةسل وتها

 : اليمسية غري املتغريا  جمموعة - ت

 املؤسسة يةداف ةا التوفيل حماولة يثناء املستمي الصياا عن وتنشأ متعددة ةي و

 . مساتهم و العاملا حاجا  و

 

 : هننني أبعنننا  ثالثنننة يف أيضنننًا املدرسننني املنننناخ منننتغريات وتصنننن 

 (44-44ةا ص7241العتييب )

 

 : البيئي البعد - أ

 ميافال  و  املبناى  وعماي  املدرساة  حجام  م ا   للمدرسة املادةة ااجلوات ةتضمن و

 . املدرسة

 : اتجتماعي البعد - ب

 للعالقا  السائد النمط ةتضمن كما   املدرسي التنظيم داخ  األفياد خصائص وةتضمن

 . خارجها و املدرسة داخ  اجملموعا  و األفياد ةا
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 : ال قايف البعد - ت

 . المدرسة في اإلدراكي البناء و المبادئ و المعاني و القيم ويتضمن

  

 املنننننننندي  و  ورخ يف املننننننننناخ املدرسنننننننني سننننننننلو  

 (42,ص7241العتييب,(

ي  لإلدارة املدرسية دورةا اجليد يف إباد املناخ التعليماي اجلياد ل ا  عضاو مان      

ومتغرياتاه وطايق   يعضاءةا  وةاليغم من اتختالفا  حوا مفهوم املناخ املدرساي  

اعا ةا الباح ا ةأ  مدةي املدرسة ةاو الشاخص األك اي    دراسته إت إ  ةناك إي

للمناخ املدرسي حيث ةعم  املدةي علاى التأكاد مان وجاود املاوارد       ارتأثريا"حتدةد

واخلدما  اليت ةستخدمها املعلمو  وةقوم ةتهوةدةم ةاملقيحا  اليت تعم  علاى  

 .حتسا يداء املدرسة .

ملعلمننننننننننننننا و ورهنننننننننننننن  يف املننننننننننننننناخ   سننننننننننننننلو  ا

 (42,ص7241العتييب,(املدرسي
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تتوقف جودة املناخ املدرسي على طبيعاة وسالوك  املعلماا حياث  ةانع س ةاذا       

 السلوك على تفاعلهم وعالقتهم سواء كاته تل  العالقا  رمسية او غري رمسية 

ي  العالقا  القائمة ةا املعلما تعترب من األسس املهمة يف حتدةد طبيعة املنااخ  

ماكا  املناخ مالئم يم ت ذل  ل و  ةذه العالقا  تنع س  املدرسي والتعيف عن يذا

ي  للمعلماا   ةغاري مباشاي   على سلوك واجتاةا  الطلبة سواء ةصاورة مباشاية يو  

دورا ةاما يف إكساب الطالب املعلوما  واملفاةيم واخلربا  اليةوةة الايت تعتارب   

وةاا إفاياد     ت اوةن عالقاا  طيباة ةيانهم     اليكيهة األوىل يف تعلمهام ويف كيفياة  

اجملتمع  لذا فأ  املعلما ةم القدوة احلسنة وامل   األعلى  لطالةهم وةذا ةتطلا 

ةاألخالق احلسنة وت و  عالقتهم قائماة علاى يسااس مان الاود        منهم ي  ةتحلو

 واتحيام..

*ويرتكنننننننز املنننننننناخ املدرسننننننني  لننننننن  أربننننننن  بي نننننننات      

 (72,ص4002) ويسات,هي:

 يكا من شعور التلميذ او املعلم.البيئة اتجتماعية: وةي ت -أ

البيئة التنظيمية:ةالنسبة للمعلم فأ  ةذه البيئة مت ا  طبيعاة العالقاة ماع     -ب

 واتتصاا والتفتيش ةاملدرسة. اإلدارةاملدةي والعالقا   املختلفة مع 
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البيئة املادةاة: وةاي تضام تظافاة املدرساة وةادوء املدرساة وراحاة العما           -ج

 والدراسة ةها.

لمدرساة  ام ةاملدرساة والشاعور ةاتتتمااء ل   ة العامة:وةقصد ةها اجلو العالبيئ- 

 واملبادرة للعم  واملنافسة اتباةية داخ  املدرسة .

 

  قصور األداء :  إىلالعوام  املؤثية على املناخ املدرسي و املؤدةة 

تو  ن العوام  اهلامة اليت تؤثي سلبار يو اباةار على مستعترب املدرسة و تظامها م

 كااإلدارة ومن املؤكد ي  املدرسة و ما تنطوي عليه من العوام  العدةدة  يداء املعلم .

املدرسااية   و ك افااة الطااالب يف الفصااوا الدراسااية   و املباااتي املدرسااية و        

داخا    اإلتسااتية جتهيهاتها   و األعباء التدرةساية للمعلام   و تاوا العالقاا      

ي داخا  املدرساة مان عملياا  تيةوةاة و      اجملتمع املدرسي   و غريةا كا باي 

تعليمية تؤثي تأثريار على مستو  يداء املعلم و توعيته   و هلذا ت ةاد مان تاوفري    

ةيئة مدرسية مناسبة تساعد املعلم علاى املهةاد مان العطااء و تهةاد مان دافعيتاه        

 للقيام ةدوره على يكم  وجه ك ن .
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املعلم فيم ن ردةا اىل جمموعاة مان   الظيوف املدرسية املسؤولة عن قصور يداء  إما

 العوام  املدرسية وةي على النحو التالي : 

 النمط  القيادي ملدةي املدرسة  .7

 داخ  اجملتمع املدرسي  اإلتساتيةالعالقا   .4

 املدرسة و جتهيهاتها  إم اتا  .1

 العاء التدرةسي للمعلم .2

 ( 57  ص  7241ك افة الطالب يف الفصوا الدراسية ) العتييب    .5
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 ع :ااااياجااااامل

   املناخ املدرسي و معوقاته و دوره يف م(4001-هـ 7241العتييب,حممد عبداحملسن ) -

رسالة ماجستري منشورة,جامعة نايف العربية   يداء املعلما مبياح  التعليم العام

 للعلوم األمنية,كلية الدراسات العليا,قسم العلوم االجتماعية.  

تطور (م4002- هـ7241و محدان بن أمحد ,نور الدين حممد ) دعبداجلواالغامدي,-  

 . 4,الرياض:مكتبة الرشد,طالتعليم يف اململ ة العيةية السعودةة تظام

م(اتدارة الناجحة وتأثريةا على املناخ 4441-4445)عوةسا   جمدي      -

 املدرسي حبث ميداتي.

  (تنظيم ةيئة تعلم الطف   عما 4441-7241فهمي عاطف عدلي) -

 .4  ةدارا ملسري

 


