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 طالة نظر وجهت من اجلبذبت املدرسيت البيئت متطلببث
 النمبص حمبفظت تعليم بإدارة الثبنىيت املرحلت

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى متطمبات البيئة المدرسية   _الممخص
جاذبة في المرحمة الثانكية مف كجية نظر الطالب كالطالبات بإدارة ال

التعميـ بالنماص. كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحثكف المنيج 
( طالبان كطالبة 737الكصفي التحميمي، كتككنت عينة الدراسة مف )

بالمرحمة الثانكية بإدارة النماص، كبعد تطبيؽ أداة الدراسة كتحميؿ 
. أظيرت النتائج بأف أفراد عينة الدراسة يؤكدكف عمى أىمية البيانات

تعامؿ قائد/ة المدرسة معيـ باحتراـ، كطمبكا مف المعمميف أف يككنكا 
محفزيف ليـ كمشجعيف في جميع المجاالت، كما نادكا بأف تتنكع 
األطعمة المعركضة بالمقاصؼ المدرسية، كطالبكا بإيجاد الرحالت 

كء ىذه النتائج قدمت بعض التكصيات التربكية الترفييية ليـ، كفي ض
كالتي مف أىميا تييئة بيئة مدرسية مبنية عمى االحتراـ المتبادؿ بيف 
المعمميف كالطالب بشتى كسائؿ اإلدارة الممكنة، كاقترح الدارسكف 

المطبؽ في بعض  –إجراء دراسة مسحية لمعرفة أثر برنامج فينا خير 
 .ة البيئة المدرسية الجاذبةالمدارس كالذم يركز عمى تييئ

 .: متطمبات، البيئة المدرسية، الجاذبةالكممات المفتاحية

 المقدمة. 1
يعّد العمـ كاحدان مف أىـّ كأبرز األمكر اّلتي يحتاج اإلنساف      

إلييا، ككنو يمّبي كافة احتياجاتو األساسية اّلتي يسعى خمفيا، 
ناس إلى الطريؽ القكيـ كيعتبر التعميـ المنارة التي ييتدم بيا ال

اّلذم سيسمككنو في ىذه الحياة، باإلضافة إلى أّف التعميـ ىك 
سبب الّظيكر كالرقي كالرفعة، ليس عمى المستكل الفردم 
فحسب؛ بؿ عمى مستكل الدكؿ أيضان، فالدكلة اّلتي تحافظ عمى 
نظاميا التعميمّي ىي الدكلة اّلتي تتفّكؽ في كاّفة المجاالت كعمى 

الصعد سكاء أكانت اجتماعّية أـ ثقافّية أـ اقتصادّية أـ كاّفة 
عسكرّية... كليذا السبب فالّتعميـ ضركرّم جدان ألّية دكلة تسعى 

[. فاألفراد يعيشكف في بيئات متنكعة 1كراء رفاه شعبيا كنمّكىا ]
 كمتشابكة مف العالقات، يتأثركف كيؤثركف فييا، كذلؾ مف 

 صؼ بالتنكع كالتغير نظران لتنكع خالؿ ما يقكمكف مف سمككات تت

 ].2] حاجاتيـ، كمطالب حياتيـ اليكمية
[ عمى أف التحدم اليـك بالنسبة لألنظمة 3كيؤكد زكحي ]    

التعميمية الرائدة يتمخص في جعؿ مدرسة القرف الحادم 
كالعشريف بيئة تعميمية متكاممة تحفز الطالب عمى التحصيؿ 

بتكار، إلى جانب اكتساب الدراسي اإليجابي كاإلبداع كاال
الميارات األساسية التي كانت كما زالت كظيفة المدرسة عبر 
العصكر، كلتحقيؽ ىذه األىداؼ ال بّد مف تكفير بيئة تعميمية 
مالئمة تضطمع بدكرىا التربكم عمى مستكل القيـ اإلنسانية 

 .اإليجابية، كتشكؿ كسطان آمنا لعممية التعمـ االجتماعيةكالمبادئ 
[ أف تكفير المناخ الدراسي التربكم الجيد 4كيرل عدس ]     

يتطمب أمريف أساسييف يتمخصاف بتحسيف التحصيؿ الدراسي 
عند الطمبة؛ كذلؾ بتكفير بيئة تعميمية مناسبة. كتكفير عامؿ 

 .الرضا لكؿ فرد في المؤسسة التعميمية
 كتعد المدرسة بمختمؼ مقكماتيا البيئية المؤسسة االجتماعية    

الثانية بعد األسرة التي ينشأ فييا الفرد، حيث تؤدم دكران بالغ 
األىمية في عممية التنشئة االجتماعية، كتحقيؽ التكافؽ النفسي 
لديو، كحمايتو مف االنحراؼ كممارسة السمككات السمبية، ىذا 
إلى جانب ككنيا البيئة التي تتيح لمفرد التفكير السميـ، كالمنيج 

تكفير الظركؼ المالئمة لمنمك بمختمؼ العممي المالئـ، ك 
[. فالتدخالت التي تعزز 2] الجكانب الجسمية كالعقمية كالنفسية

رضا الطالب عف البيئة المدرسية تشعرىـ باالرتياح في أجكاء 
المدرسة، كتعزز عالقاتيـ االجتماعية مع زمالئيـ مف جية، 

د أف تزي -كذلؾ  –كمع المعمميف مف جية أخرل، كمف المرجح 
 ].5] مف تحصيميـ األكاديمي

فالمدرسة باعتبارىا نظاـ اجتماعي أنشأه المجتمع لكي تقـك      
بإعداد أفراده إعدادان سميمنا، عبر عدة كظائؼ تعميمية 
كاجتماعية، باإلضافة إلى إكسابيـ المعمكمات كالحقائؽ التي 
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ة تجعميـ قادريف عمى إدراؾ بيئاتيـ إدراكان سميمان، كعميو فالبيئ
المدرسية مف البيئات التي تمعب دكران ىامان في تشكيؿ شخصية 
الفرد، كمف الضركرم أف تتكفر عمى مجمكعة مف المقكمات 
األساسية كالظركؼ السميمة مف خدمات اجتماعية كصحية 
كمرافؽ تعميمية ككسائؿ مادية، كطرائؽ تدريس كساحات لمعب 

سمككات كغيرىا، فجميعيا ذات تأثير مباشر عمى معارؼ ك 
 ].6] التالميذ داخؿ الكسط المدرسي كخارجو

مف ىنا فإف البيئة المدرسية التي تسكدىا اإليجابية تعمؿ      
عمى تمكيف الطمبة مف التعبير عف آرائيـ كأفكارىـ كدكافعيـ 
كالمشاركة اإليجابية في األنشطة المدرسية عمى اختالفيا، 

تماعية، كحؿ باإلضافة إلى إشباع حاجاتيـ النفسية كاالج
مشكالتيـ بشكؿ يعمؿ عمى النمك المتكامؿ لمختمؼ جكانب 

 ].2] شخصيتيـ
[ 7كلتحديد خطر البيئة المدرسية غير الجاذبة يؤكد عمر ]     

عمى أف أحد أىـ أسباب ظاىرة تسرب الطالب مف المدرسة 
كجكد البيئة المدرسية غير الصالحة، كعدـ استخداـ المعمميف 

 .ة، كالعقاب البدنيلمكسائؿ التكضيحي
كتشير الدراسات في ىذا اإلطار إلى أف ىناؾ عالقة سببية      

بيف العكامؿ النفسية كاالجتماعية التي تتصؼ بيا البيئة 
المدرسية مف جية كبيف الكضع االنفعالي كتقدير الذات لمطمبة 
مف جية ثانية، كالمدارس بأمس الحاجة لتقكيـ البيئة المدرسية 

 ].8] تحسينيا بشكؿ مستمركالعمؿ عمى 
كحكؿ عالقة البيئة المدرسية بالصحة النفسية لمطمبة، فقد       

[ عمى كجكد عالقة معنكية بيف المباني 9أكدت دراسة الطيب ]
كالتجييزات المدرسية كبيف الصحة النفسية، ككذلؾ كجكد عالقة 
معنكية بيف المحكر البشرم مف جية كالمنيج المدرسي مف جية 

كالصحة النفسية ككجكد عالقة معنكية بيف النشاطات  ثانية
المدرسية كالصحة النفسية لمطمبة. ككذلؾ بينت نتائج دراسة 

[ أف ىناؾ تأثيرنا كبيران لممبنى المدرسي كالمنيج، 10أحمد ]
تدريب المعمـ، كاألجيزة المدرسية، كالنشاطات المدرسية كاإلدارة 

التعميمي بشكؿ عاـ، كلمبيئة المدرسية عمى الكفاءة الكمية لمنظاـ 

المدرسية عمى كجو الخصكص. ككذلؾ فقد أشارت دراسة كيدجر 
[ إلى أف البيئة المدرسية الداعمة تعمؿ عمى 11كآخركف ]

تحسيف الصحة النفسية لمطمبة، فيناؾ عالقة ارتباطية بيف 
تصكرات الطمبة لمبيئة المدرسية الداعمة، كالقدرة عمى التنبؤ 

 .ة لمطالب في المستقبؿبالصحة النفسي
كما تجدر اإلشارة إليو أف ىناؾ أنماطان سمككية سمبية       

تظير بشكؿ جمي في البيئات المدرسية غير الجذابة، كبشكؿ 
أكثر تحديدان كجدت الدراسات تكرار لمسمككات العدكانية، كقمة في 
الدافعية نحك التعمـ، األمر الذم يساىـ في تفسير البيئة النفسية 

لسمبية لممدرسة، كالتي تعكد بشكؿ آخر بظيكرىا عمى شكؿ ا
[. فيناؾ شبو اتفاؽ مع الرأم 12] انحراؼ في المجتمع المحيط

القائؿ بأف عدـ التعمؽ بالمدرسة يرتبط بزيادة مخاطر السمكؾ 
 ].14,13 [المعادم لممجتمع

كالبيئة المدرسية اإليجابية تقمؿ مف ظيكر مثؿ ىذه       
زيد مف االستثمار في السمككيات كالمعتقدات السمككات، كت

االجتماعية اإليجابية. كتعزيز الترابط االجتماعي اإليجابي مف 
خالؿ تطكير الكفايات األكاديمية كاالنفعالية، كاالجتماعية التي 

[. فالبيئة المدرسية بكؿ 15] تحققيا البيئة المدرسية الفاعمة
بما فيو مف جماؿ مدخالتيا مف حيث المكقع كالمظير العاـ 

كنظافة كالنشاط المدرسي كالمناخ المدرسي كالممارسات التربكية 
لممعمميف كالرعاية المتكاممة لمتالميذ، كؿ ىذه المدخالت ليا دكر 

إذف فمف الضركرم  [16كاضح ككبير في التحصيؿ الدراسي ]
االىتماـ بكاقع البيئة المدرسية كذلؾ باعتبارىا المككف الذم يعمؿ 

قؿ المعارؼ كالقيـ البيئية كأخالؽ المكاطنة السكية عمى ن
لمطالب، فتحسيف البيئة المدرسية يساعد بشكؿ كبير عمى 
تجسيد أىداؼ كأبعاد التربية المدرسية مف خالؿ تكفير بيئة 
مدرسية سميمة تككف مالئمة مع المتطمبات التربكية الحديثة، 

تماعية كتكضيح الترابط المكجكد بيف مختمؼ الجكانب االج
 ].6] كالصحية كالتعميمية كالمادية لمبيئة المدرسية

عمكمان، كؿ ذلؾ يؤكد عمى أىمية تكافر عناصر الجذب       
في المدارس المعاصرة، إال أف الباحثيف مف خالؿ عمميـ 
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كاحتكاكيـ المباشر بالبيئة المدرسية، الحظكا كجكد نقص في 
الطالب كالطالبات بعض متطمبات ىذه البيئة الجاذبة، كبما أف 

كما يمتمككنو مف معارؼ كعمـك كميارات ىـ الغاية النيائية التي 
تسعى إلييا المنظمات التعميمية، فقد حاكلت ىذه الدراسة رصد 
أىـ المتطمبات التي ستجعؿ مف تمؾ البيئات بيئات دراسية 

 .جاذبة
 مشكمة الدراسة. 2

التربكية  تمعب المدرسة دكران ميما في تحقيؽ األىداؼ     
المخطط ليا، كتكاد تككف المكاف الرئيس لمتنشئة االجتماعية 
كالتربكية كالتعميمية؛ كلذلؾ تسعى المؤسسات التعميمية لجعؿ 
المدرسة مكاف تيفك إليو أفئدة التالميذ كيجدكف بيف جنباتو ما 

 .يحقؽ طمكحاتيـ كيمبي احتياجاتيـ
ظاـ المدرسي، فمف كألف البيئة المدرسية مف أىـ مدخالت الن    

الضركرم تدعيـ ىذه البيئة كتطكيرىا بما يضمف تييئة بيئة 
مدرسية فيزيقية كنفسية آمنو تشيع جكان مدرسيان مريحان كمفعمان 
بالمحبة كحرية الرأم؛ األمر الذم يساعد في تنمية الجكانب 
الشخصية كاالنفعالية كالمعرفية لدل المتعمميف كيعمؽ مشاركتيـ 

 .كالبرامج المنيجية كغير المنيجيةفي األنشطة 
كيشير األدب التربكم إلى أىمية إيجاد بيئة مدرسية مشكقة      

كجاذبة تحقؽ النمك الشامؿ المتكامؿ لممتعمميف كتحقؽ األىداؼ 
التعميمية المخطط ليا. غير أف الكاقع الذم يفرض نفسو كتؤيده 

ة، يؤكد بأف الدراسات الميدانية كمالحظات الميتميف بتعمـ الطمب
عمى كجو –البيئات المدرسية في عالمنا العربي كالسعكدم 

تعاني مف قصكر كبير في تحقيؽ مبدأ الجذب  -التحديد
كالتشكيؽ كخمؽ االتجاىات اإليجابية نحكىا، كيظير ذلؾ في 
انصراؼ المتعمميف عف المدرسة كضعؼ الدافعية لمتعمـ 

 .نصياع لتعميماتياكاالستمتاع بقضاء كقت الدراسة بيا، كعدـ اال
كيؤيد ذلؾ ما أشارت إليو نتائج زيارات المشرفيف التربكييف      

أعضاء فريؽ البحث لممدارس، كنتائج التقكيـ الذاتي كرضا 
ىػ حيث 1435/1436المستفيديف بإدارة التعميـ بالنماص لمعاـ 

أفادت العينة المختارة بأف المدرسة ال تحقؽ بيئة جاذبة بما 

كىي نسبة كبيرة تؤكد كجكد مشكمة في ىذا الجانب % 40 نسبتو
 .كتتفؽ مع نتائج العديد مف الدراسات

كألىمية دراسة المشكمة كقمة الدراسات العربية التي تناكلت       
ىذا الجانب؛ فإف الحاجة ممحة لتعرؼ متطمبات البيئة المدرسية 

نحك  المشكقة كالجاذبة، بغية تعزيز اتجاىات المتعمميف اإليجابية
 .المدرسة بكؿ عناصرىا

كفي ضكء ما سبؽ يمكف صياغة مشكمة الدراسة في السؤاؿ 
 :الرئيس التالي

 أ. أسئمة الدراسة
ما متطمبات البيئة المدرسية الجاذبة في المرحمة الثانكية مف 

 كجية نظر الطالب كالطالبات بإدارة التعميـ بمحافظة النماص؟
 :رعية التاليةكيتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة الف 
  ما متطمبات المبنى المدرسي الجاذب لمطالب؟ -1
  ما متطمبات قائد/ة المدرسة الجاذب/ة لمطالب؟ -2
  ما متطمبات كفاءة المعمميف كالمعممات الجاذبة لمطالب؟ -3
ما المتطمبات التي يريدىا الطالب/ة في االنضباط أثناء  -4

  الدرس؟
  لجاذبة لمطالب؟ما متطمبات المكاد الدراسية ا -5
  ما متطمبات الخدمات الطالبية الجاذبة لمطالب؟ -6
 ما متطمبات النظاـ المدرسي الجاذب لمطالب؟ -7
ىؿ ىناؾ فركؽ دالة بيف متكسطات استجابات عينة الدراسة  -8

 حكؿ محاكر االستبياف كفقنا لمتغير جنس الطالب؟
 أىمية الدراسةب. 
ذا  يمثؿ التقكيـ التربكم محكران       أساسيان في نظاـ التعميـ، كا 

كانت المدرسة ىي الكحدة األساسية في ىذا النظاـ فإف تقكيميا 
يمثؿ ضركرة ال غنى عنيا لمحكـ عمى أدائيا، كمف ثـ إمكانية 
تصحيح مسارىا كي تحقؽ أىدافيا بأعمى درجة ممكنة مف 

 ].17] الكفاءة كالفاعمية
المدرسية الجاذبة مف  كتكمف أىمية دراسة متطمبات البيئة     

كجية نظر الطالب كالطالبات في التسارع المستمر في متطمبات 
الجيؿ الحالي كرغباتيـ المتكافقة مع الكسائؿ التي يعايشكنيا 
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بشكؿ لحظي كخاصة التقنية منيا، ككذلؾ اختالؼ الكسائؿ 
الجاذبة ليـ عف األجياؿ السابقة، ككذلؾ فإف أم تياكف أك عدـ 

رفة متطمباتيـ سيؤثر حتمان عمى تحصيميـ الدراسي مباالة في مع
كالميارم بطريقة أك بأخرل، كبالتالي سيجعؿ مف أبنائنا الطمبة 
غير مؤىميف لصناعة مستقبؿ مشرؽ ألمتنا ككذلؾ لف يككف 
بمقدكرىـ مكاجية التحديات المستقبمية، ليصبحكا في النياية 

 .تمكف إليوعنصران سمبيان أماـ تطكر كرقي المجتمع الذم ين
كتبرز األىمية التطبيقية ليذه الدراسة في مساعدة متخذم      

القرار بجميع مستكياتيـ )الكزارة/اإلدارة/المدرسة( لمعرفة كؿ ما 
مف دكره إنجاح العممية التربكية كالتعميمية ليصبحكا قادريف عمى 
األخذ بزماـ األمكر كالتغمب عمى الصعكبات كالمعكقات التي قد 

يـ كتجعميـ يسيركف نحك جذب الطمبة نحك المدرسة تظير ل
 .كمنيا إلى التفكؽ كالنجاح

كما أنو مف المتكقع أف تسيـ نتائج ىذه الدراسة في كضع       
تصكر مقترح ألىـ متطمبات البيئة المدرسية الجاذبة كتحسينيا 
صالح  مف خالؿ التعرؼ عمى متطمبات الطالب كالطالبات كا 

ا. كنتائج ىذه الدراسة قد تنير الطريؽ مكاطف الخمؿ كتداركي
لمباحثيف كالميتميف بمكضكع البيئة المدرسية الجاذبة إلى أف 
يبحثكا كيتحركا حكؿ بعض األمكر المتعمقة بالبيئات المدرسية 

 .الداعمة كالجاذبة
 التعريفات اإلجرائيةج. 

 :البيئة المدرسية
ي المدرسة [ بأنيا كؿ ما يحيط بالطالب ف18عرفيا الزىراني، ]

مف أمكانيات مادية كبشرية كتؤثر فيو سمبان أك إيجابان كتشمؿ 
المبنى  - المنيج المدرسي -ة المعمم – اإلدارم)اإلشراؼ 
 (.المدرسي

مجمكعة مف  :كيقصد بالبيئة المدرسية في ىذه الدراسة بأنيا     
العكامؿ المادية كالبشرية التي تحيط بالطالب كالطالبات كتؤثر 

 .مبان أك إيجابان فييـ س
 :البيئة المدرسية الجاذبة

 ىي البيئة المدرسية التي تتكفر فييا المقكمات المادية كالبشرية،  

 .كالتي تساىـ في جذب المتعمـ نحك التعمـ لتجعمو أكثر فعالية
 محددات الدراسةد. 

 :تتحدد نتائج ىذه الدراسة باآلتي
كية في مدارس الحدكد البشرية: طالب كطالبات المرحمة الثان

 .طالب المرحمة الثانكية
الحدكد الجغرافية: إدارة تعميـ محافظة النماص، في المممكة 

 .العربية السعكدية
-1436 الدراسي لمعاـ األكؿ الدراسي الفصؿالحدكد الزمانية: 

 .ىػ1437
الحدكد المكضكعية: تحددت الدراسة بالمنيج الكصفي كاألدكات 

خدمة في الدراسة، ككذلؾ كالمعالجات اإلحصائية المست
بالخصائص السيككمترية لمقياس متطمبات البيئة المدرسية 

 .الجاذبة المعد مف قبؿ الباحثيف
 الدراسات السابقة. 3

[ تحديد مككنات البيئة المدرسية 16تناكلت دراسة بشير ]     
كذلؾ بيدؼ معرفة كاقع البيئة المدرسية مف أجؿ التحسيف 

اقع في التحصيؿ الدراسي. كقد استخدمت كالتطكير كدكر ىذا الك 
الباحثة المنيج الكصفي التحميمي، كتككنت عينة الدراسة مف 

( معممان كمعممةن. 865( معممان كمعممة مف مجتمع تعداده )80)
( مدراء. 3كمديرك التعميـ بالمرحمة الثانكية كالية الخرطـك كىـ )

مف كؿ  ( تمميذان كتمميذةن 30كتالميذ الصؼ الثاني بكاقع )
(. كلتحقيؽ أىداؼ الدارسة 2143مدرسة. مف مجتمع تعداده )

قامت الباحثة بتصميـ االستبانة كالمقابمة. كبينت النتائج أف 
البيئة المدرسية ىي مكاف كزماف كمناخ العممية التعميمية. كأف 
البيئة المدرسية بكؿ مدخالتيا مف حيث المكقع كالمظير العاـ 

ة كالنشاط المدرسي كالمناخ المدرسي بما فيو مف جماؿ كنظاف
كالممارسات التربكية لممعمميف كالرعاية المتكاممة لمتالميذ، كؿ 
ىذه المدخالت ليا دكر كاضح ككبير في التحصيؿ الدراسي. 
ىذا كخرجت الدراسة ببعض التكصيات التي مف شأنيا المساعدة 
في تحسيف البيئة المدرسية منيا: عمؿ لجنة إصحاح لمبيئة 

 .لمدرسية. كتعييف معمـ متخصص لمنشاط بكؿ مدرسةا
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[ معرفة أثر 10كفي نفس اإلطار استيدفت دراسة أحمد ]     
البيئة المدرسية عمى الكفاءة الكمية لمنظاـ التعميمي لمرحمة 
األساس بمحافظة أـ درماف. كطرحت ىذه الدراسة ستة أسئمة 

تدريب تستبطف فركض الدراسة تدكر حكؿ: المبنى المدرسي، 
المعمـ، المنيج، األجيزة المدرسية، النشاطات المدرسية، اإلدارة 
المدرسية تؤثر عمى الكفاءة الكمية لمنظاـ التعميمي لمرحمة 
األساس تأثيرنا سمبينا، كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي، 

( معممنا 69( تمميذنا كتمميذنة، )70كتككنت عينة الدراسة مف )
( 14رنا كمديرنة، كقد بمغ عدد مدارس العينة )( مدي14كمعممة، ك)

مدرسة داخؿ محافظة أـ درماف. كفيما يتعمؽ بأدكات الدراسة 
قامت الباحثة بتصميـ ثالثة استبيانات، كبطاقتي مالحظة 
كمقابمة، كتـ استخداـ األسمكب اإلحصائي الكصفي في تحميؿ 

نى المدرسي، البيانات. كبينت النتائج أف ىناؾ تأثيرنا سمبينا؛ لممب
المنيج، تدريب المعمـ، األجيزة المدرسية، النشاطات المدرسية 
كاإلدارة المدرسية عمى الكفاءة الكمية لمنظاـ التعميمي لمرحمة 
األساس. كما خرجت الدراسة ببعض التكصيات التي مف شأنيا 
المساعدة في تحسيف البيئة المدرسية كزيادة الكفاءة الكمية لمنظاـ 

 .مرحمة األساس، كالتقميؿ مف اليدر التربكم كأثارهالتعميمي ل
[ فقد ىدفت لمعرفة دكر البيئة 19أما دراسة الشاذلي ]     

المدرسية عمى األداء األكاديمي لتالميذ مرحمة األساس ممثمة 
في اإلدارة المدرسية كالعالقات اإلنسانية كالبيئة المادية كبعض 

استعاف الباحث في ىذه العكامؿ المؤثر في التحصيؿ الدراسي. 
الدراسة بالمنيج الكصفي في إجراءات الدراسة كجمع البيانات 

( معمـ 70كالمعمكمات مف عينة الدراسة التي بمغ عدد أفرادىا )
كمعممة. استخدـ الباحث االستبانة أداة لمدراسة لجمع المعمكمات 
المطمكبة. كأسفرت الدراسة عمى عدد مف النتائج أىميا أف 

المدرسية دكر في تحسيف البيئة المدرسية. كأف ىناؾ دكر لإلدارة 
لمعالقات اإلنسانية في أداء التالميذ. كبناءن عمى النتائج أكصى 
الباحث بأف يكلى مديرك المدارس اىتماميـ بتنمية الجكانب 

 .المينية لممعمـ لتحسيف أداء التالميذ. كاالىتماـ بالبيئة المدرسية
 نجاح[ إلى التعرؼ عمى مدل 20م ]كما كىدفت دراسة العنز    

مدير المدرسة في تحقيؽ دكره في تييئة بيئة جاذبة لتعميـ 
الطالب في مدارس التعميـ الثانكم، كالكشؼ عف الفركؽ بيف 
آراء المعمميف تبعان لمتخصص، كعدد الدكرات التدريبية كالمؤىؿ 
العممي، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي 

( مدير مدرسة، 20مي كالنكعي، كشممت عينة الدراسة )الك
( طالبان، كاعتمدت الدراسة عمى أداتيف 93( معممان، ك)170ك)

األكلى ىي استباف طبؽ عمى المعمميف، كالمقابمة التي طبقت 
عمى المدراء كالطالب. كأشارت النتائج إلى أف مدير المدرسة 

ت تحقيقان مف قبؿ يحقؽ أدكاره بدرجة متكسطة، كأف أكثر المجاال
مدير المدرسة يكمف في مجاؿ األبنية كالمرافؽ كالتجييزات 
المدرسية، ثـ مجاؿ الطالب، ثـ مجاؿ المعمميف، ثـ مجاؿ 
المقررات عمى التكالي. كما كأشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ 
ذات داللة إحصائية بيف آراء المعمميف حكؿ تحقيؽ مدير 

بيئة جاذبة لتعمـ الطالب في مدارس  المدرسة لدكره في تييئة
التعميـ الثانكم، تبعان لمتخصص، كعدد الدكرات التدريبية، 

 .كالمؤىؿ العممي، كعدد سنكات الخبرة
[ لمكشؼ عف 21في حيف ىدفت دراسة كانغ كىكلككمبا ]     

العالقة بيف تصكرات طمبة المدارس حكؿ العالقة بيف البيئة 
. كطبقت الدراسة عمى عينة مف المدرسية كالتحصيؿ الدراسي
( طالبان كطالبة مف أصكؿ 1046طمبة المدارس بمغ عددىـ )

متنكعة. كأشارت النتائج إلى ضركرة كضع ثالثة تصكرات نظرية 
متصمة باالرتباط المدرسي كىي: المشاركة المدرسية كاإلحساس 
باليكية المدرسية كاستخداـ استراتيجيات التنظيـ الذاتي. كما 

إلى تميز تصكرات الطمبة حكؿ أبعاد البيئة المدرسية، أشارت 
فقد كجد الباحثاف أف تصكرات الطالب حكؿ البيئة المدرسية 
أثرت عمى التحصيؿ الدراسي بشكؿ مباشر كغير مباشر مف 
خالؿ ثالثة أنكاع مف االرتباط المدرسي ىي: تصكرات الطالب 

ة، عف خصائص المدرسة التي أثرت عمى مشاركتيـ المدرسي
كشعكرىـ بيكية المدرسة، كاستخداـ استراتيجيات التنظيـ الذاتي 

 .كالتي أثرت بشكؿ كاضح عمى التحصيؿ الدراسي
 ؼ عف عامؿ البيئة ػى الكشػػ[ إل22كف ]ػػة العقػػت دراسػػكىدف      
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االجتماعية المدرسية كتأثيره في التحصيؿ الدراسي لمتمميذ حيث 
يران كتفاعالن مع التمميذ كىي المعمـ تـ اختيار العناصر األكثر تأث

كالطاقـ اإلدارم إضافة إلى جماعة الرفاؽ المدرسية لبحث 
تأثيراتيا في ىذا المجاؿ. كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ االعتماد 
عمى المنيج الكصفي التحميمي باستخداـ مجمكعة أدكات بحثية 

عمى  لجمع البيانات كاالستمارة كالمقابمة. كتـ تطبيؽ الدراسة
عينة مف تالميذ السنة الثالثة ثانكم بثانكيات دائرة الطيبات 
بكالية كرقمة. كقد تكصمت الدراسة إلى أف السمكؾ التعميمي 
لممعمـ يؤثر في التحصيؿ الدراسي لمتمميذ. كما أف اإلدارة 
المدرسية لممؤسسة تؤثر في التحصيؿ الدراسي لمتمميذ. ككذلؾ 

تأثيران في التحصيؿ الدراسي  تمارس جماعة الرفاؽ المدرسية
لمتمميذ. كما تكصمت الدراسة إلى نتيجة عامة مفادىا أف ىناؾ 
عالقة ارتباطية بيف البيئة االجتماعية المدرسية كالتحصيؿ 
الدراسي لمتمميذ إذ تبيف أنيا تؤثر تأثيران مباشران ككاضحان في درجة 

مع التحصيؿ لديو، فكمما نجح التمميذ في عالقتو كتفاعمو 
العناصر المككنة لمبيئة المدرسية كمما ساعده ذلؾ كأمكنو مف 

 .الكصكؿ إلى أفضؿ كأسمي درجات التحصيؿ الدراسي
[ الكقكؼ عمى كضع البيئة 9كاستيدفت دراسة الطيب ]     

المدرسية كمدل تأثيرىا عمى الصحة النفسية لتالميذ مرحمة 
المنيج األساس في محمية الفاشر جنكب السكداف. كباتباع 

الكصفي تـ مسح كاقع البيئة في مدارس المحمية في عناصرىا 
المادية كالبشرية األساسية مثؿ، المباني كالتجييزات المدرسية، 
المعمـ، المنيج، التمميذ، اإلدارة المدرسية، األنشطة المدرسية. 

( تمميذ كتمميذة كبمغ عدد 300كتككنت عينة الدراسة مف )
داخؿ المحمية. كفيما يتعمؽ بأدكات  ( مدارس8مدارس العينة )

الدراسة قامت الباحثة باستخداـ مقياسيف، األكؿ عف الصحة 
النفسية مف إعداد ىيك أـ بؿ كاآلخر عف اقتباس البيئة المدرسية 
مف إعداد المرضي، كخمصت الدراسة إلى كجكد عالقة معنكية 

ميذ بيف المباني كالتجييزات المدرسية عمى الصحة النفسية لمتال
مرحمة األساس. ككجكد عالقة معنكية بيف المحكر البشرم 
كالصحة النفسية لمتالميذ مرحمة األساس. ككجكد عالقة معنكية 

بيف المنيج المدرسي كالصحة النفسية لمتالميذ مرحمة األساس. 
ككجكد عالقة معنكية بيف النشاطات المدرسية كالصحة النفسية 

 .لمتالميذ مرحمة األساس
[ تصكران حكؿ أثر العنؼ 23ما قدمت دراسة جكنسكف ]في      

المدرسي عمى الحالة النفسية لمطمبة تجاه المعمميف كالمدرسة. 
كاعتمدت الدراسة ستة تقارير لمراكز مكافحة األمراض كالكقاية 
مف العنؼ المدرسي، كخمسة كعشريف مقالة لفيـ أثر البيئة 

ىيـ المعمميف كالطمبة االجتماعية كالمادية المدرسية، كتحديد مفا
حكؿ العنؼ المدرسي. كطبقت الدراسة عمى طمبة المدارس 
الثانكية كالمعمميف. كأشارت النتائج إلى أف قمة العنؼ المدرسي 
لو أثر إيجابي عمى كؿ مف الطمبة كالمعمميف في تغيير نظرتيـ 
حكؿ البيئة المدرسية، كفي نفس االتجاه فإف العالقة اإليجابية 

ة كالمعمميف تزيد مف انتمائيـ لممدرسة، مما يعمؿ عمى بيف الطمب
تحسيف تحصيؿ الطمبة الدراسي كزياد تركيزىـ عمى عممية 

 .التعمـ
[ فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى دكر 24أما دراسة الزىراني ]     

اإلشراؼ التربكم في تطكير البيئة المدرسية في مجاؿ تطكير 
المدرسية كالتنمية المينية  المنيج المدرسي كتطكير أداء اإلدارة

لممعمميف، كاالىتماـ بالمبنى المدرسي. تككنت عينة الدراسة مف 
( مشرفان كمدير مدرسة. كاستخدمت الدراسة استبانة مككنة 159)

( فقرة مكزعة عمى محاكر الدراسة الخمسة. كأسفرت 64مف )
الدراسة عف عدة نتائج أىميا التبايف كاالختالؼ في درجات 

إلشراؼ التربكم في تطكير البيئة المدرسية، كقد جاء تحقيؽ ا
التنكيع في أساليب التقكيـ كأقؿ األىداؼ تحقيقان مف كجية نظر 
مجتمع الدراسة، كأشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة 
إحصائية بيف كجيات نظر مديرم المدارس كالمشرفيف التربكييف 

المدرسية. كفي ضكء  في دكر اإلشراؼ التربكم في تطكير البيئة
ما انتيت إلية الدراسة مف نتائج أكصى الباحث بضركرة تدريب 
المعمميف عمي التنكيع في أساليب التقكيـ الحديث كتحفيزىـ عمى 
استخداـ طرائؽ تدريسية حديثة، كرفع كفايات المشرفيف كتكثيؼ 

 .الدكرات التدريبية ليـ مف قبؿ إدارة اإلشراؼ
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[ إلى 25دفت دراسة القحطاني ]كفي نفس اإلطار ى     
التعّرؼ عمى كاقع اإلشراؼ التربكم كمدل إسيامو في تحسيف 
مستكل أداء المعمـ في مدينة جدة، كتحديد دكره في إكساب 
التالميذ الحصيمة العممية الكافية، كمعرفة مدل إسيامو في حث 
المدارس عمى إعداد كتنمية البرامج التربكية كتنفيذىا بصكرة 

النفع عمى التمميذ كمجتمعو. كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تعكد ب
استخدـ الباحث المنيج الكصفي، معتمدان عمى استبانة قاـ 
بتصميميا كتحكيميا، حيث تـ تطبيقيا عمى عينة عشكائية 

( مدرسة ابتدائية كمف المشرفيف 58مككنة مف المعمميف في )
كمشرفان  معممان  227التربكييف بتعميـ جدة كقد بمغ عدد العينة 

تربكيان. كأشارت نتائج الدراسة إلى أف متكسط دكر اإلشراؼ 
التربكم في تحسيف أداء المعمـ، كفي تحسيف أداء المتعمـ 
)التمميذ( كفي تحسيف أداء إدارة المدرسة كفي تحسيف مستكل 
النشاط الطالبي كفي في تحسيف البيئة المدرسية جاء مرتفعان، 

راسة إلى عدد مف التكصيات مف كبناء عمى النتائج خمصت الد
أىميا: تحديث مكتبات المدارس كمصادر التعمـ كالمعامؿ 
كالمختبرات كتزكيدىا باألجيزة كالكتب كالبرامج التربكية المناسبة 
لممناىج كلركح العصر الحالي. كتقكيـ نشاطات الطالب في 
المدارس كتكريـ المدارس األكثر نشاطان، كالطالب األكثر تمّيزان 

 .ي النشاطات المختمفة تشجيعان لممدارس كطالبياف
[ إلى دراسة االضطرابات 26كىدفت دراسة القاضي ]     

السمككية لدل طالبات المرحمة الثانكية بالمدينة المنكرة مف حيث 
عالقة ىذه االضطرابات بإدراؾ الطالبات لمككنات البيئة 

اـ في المدرسية. كتضمنت االضطرابات السمككية مكضع االىتم
البحث كال مف االتجاىات السالبة نحك المدرسة كالدراسة، 
العصابية الدراسية، االضطرابات الصفية، الشغب الصفي، 
االضطرابات البينشخصية، كتضمنت مككنات البيئة المدرسية 
عدة جكانب أك مقاييس فرعية ىي: إدراؾ طبيعة العالقات 

ىج الدراسية، كالممارسات اإلدارية، طبيعة المقررات كالمنا
العالقات المكجبة بيف المعممة كطالباتيا، العالقات المتبادلة بيف 
الطالبات بعضيف ببعض، المكائح كالنظـ المدرسية، التجييزات 

كالنشاطات المدرسية الالصفية. كقد أجريت ىذه الدراسة عمى 
( طالبة مف بيف الطالبات المقيدات 270مجمكعة كمية قكاميا )

 159( مدرسة ثانكية بالمدينة المنكرة )15في )بالصؼ الثاني 
ىػ. 1420ىػػ/1419ممي( كذلؾ في العاـ الدراسي ع 111أدبي، 

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت مقياس االضطرابات السمككية 
لمطالبات السعكديات بالمدينة المنكرة، كمقياس البيئة المدرسية 

النتائج صحة  لمطالبات السعكديات بالمدينة المنكرة. كأكضحت
الفركض المتعمقة بكجكد عالقة سالبة كدالة بيف الدرجات التي 
تحصؿ عمييا طالبات العينة في كؿ مف المقاييس الفرعية 
لالضطرابات السمككية مف ناحية ككؿ مف الجكانب أك المقاييس 

 .الفرعية لمبيئة المدرسية مف ناحية أخرل
شؼ عف العالقة لمك [27كسعت دراسة ماكميالف كآخركف ]     

ىا في دعـ ر امدارس حكؿ البيئة المدرسية كأدك بيف أراء طمبة ال
المعمميف كاألقراف لمسمكؾ اإليجابي. طبقت الدراسة عمى عينة 
عشكائية مف طمبة المدارس االسترالية األساسية كالثانكية في نيك 

( طالبان كطالبة. 3918ساكث كيمز في استراليا بمغ عددىـ )
اسة عمى نتائج التقرير الذاتي كسبع سمككيات كىي كاشتممت الدر 

)التدخيف كشرب الكحكؿ كالرياضة كالعناية باألسناف كتناكؿ 
الغذاء كاستخداـ حزاـ األماف، كارتداء الخكذة عند استخداـ 
الدراجة(. أشارت النتائج إلى إيجابية أراء الطمبة الذيف ينفقكف 

مدرسية كالمعمميف. دكالر أسبكعيان حكؿ البيئة ال 19أقؿ مف 
كأنيـ أكثر التزامان بالسمككيات الصحيحة حسب عمرىـ كجنسيـ. 
كأشارت النتائج أيضان إلى أف ىناؾ أثر سمبي لمزمالء عمى 
تصكر الطمبة حكؿ البيئة المدرسية كااللتزاـ بالسمككيات 
الصحيحة. كأكدت الدراسة أنو يجب عمى القائميف عمى المدارس 

حكؿ  أراءىـليب التعامؿ مع الطمبة لتحسيف إعادة النظر في أسا
 .البيئة المدرسية كالسمككيات الصحيحة

[ فقد ىدفت إلى تقييـ العالقة 5أما دراسة سامداؿ كآخركف ]     
بيف تصكرات الطمبة حكؿ البيئة المدرسية كدرجة ارتياحيـ داخؿ 
المدرسة كأثر ذلؾ عمى التحصيؿ الدراسي. تـ تطبيؽ ىذه 

عدد مف طمبة المدارس تراكحت أعمارىـ بيف  الدراسة عمى
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( سنة في كؿ مف فنمندا كالتفيا كالنركيج كسمكفاكيا. 15 -11)
كقد أكدت النتائج عمى أىمية البيئة النفسية المدرسية في تحسيف 
التحصيؿ الدراسي لمطمبة كزيادة شعكرىـ بالراحة داخؿ النظاـ 

النفسية لمطمبة المدرسي. كما كأشارت النتائج إلى أف الحالة 
تعمؿ عمى تحسيف عالقة الطمبة بزمالئيـ، كأف تدخؿ المعمميف 
اإليجابي يزيد مف تقبؿ الطمبة لممدرسة األمر الذم يحسف مف 

 .تحصيميـ الدراسي
[ فقد أجريت عمى طمبة 28أما دراسة رامسدف كزمالئو ]     

السنة األخيرة مف المرحمة الثانكية في المدارس االسترالية. 
لتحقيؽ اىداؼ الدراسة تـ تصميـ مقياس لقياس العالقة بيف ك 

تصكرات الطمبة لطرؽ التعمـ كمخرجاتو. كتـ قياس تصكرات 
الطمبة حكؿ البيئة المدرسية كطرؽ التعمـ في ثالثة قطاعات 

مدرسة. كأشارت النتائج إلى كجكد  50مدرسية مختمفة في 
بة، حيث أف البيئة عالقة إيجابية بيف البيئة المدرسية كتعمـ الطم

المدرسية تؤثر بشكؿ إيجابي في التحصيؿ كفي عمميات الفيـ 
 .كالتعمـ المنظـ كاجتياز االمتحانات بنجاح

[ فقد ألقت الضكء عمى دكر 29أما دراسة ركيسر كزمالئو ]     
الشخصية كالمشاعر تجاه المدرسة كعالقتيا بالحالة النفسية مف 

أخرل. تككنت عينة الدراسة مف  جية كبالبيئة المدرسية مف جية
( طالبان كطالبة مف طالب الصؼ الثامف. كأشارت النتائج 296)

إلى األثر اإليجابي لمكفاءة األكاديمية الذاتية عمى تحسيف 
تصكرات الطمبة حكؿ الحالة النفسية لمطمبة تجاه البيئة 
المدرسية. كما كأشارت النتائج إلى أف العالقة اإليجابية بيف 

ة كالمعمميف تعمؿ عمى تحسيف نظرة الطمبة لممدرسة الطمب
 .كارتفاع تحصيميـ الدراسي

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة حكؿ مكضكع      
متطمبات البيئة المدرسية الجاذبة، يتضح أف ىناؾ إجماع بيف 

كافرىا ىذه الدراسات عمى كجكد العديد مف المتطمبات الالـز ت
 .لرفع جاذبية البيئة المدرسية كتحبيب الطمبة بالمدرسة

فقد تشابيت الدراسة الحالية مع دراسات كؿ مف بشير      
[ كرامسدف 5[ كسامداؿ كآخركف ]22] [ كالعقكف10[ كأحمد ]16]

[ مف حيث أىمية دكر البيئة المدرسية في تحبيب 28كزمالئو ]
 .متعمـالطمبة بالمدرسة كزيادة دافعيتيـ ل

[ 29كتقاطعت الدراسة الحالية مع دراسة ركيسر كزمالئو ]     
كالتي التي كأشارت نتائجيا إلى األثر اإليجابي لمكفاءة 
األكاديمية الذاتية عمى تحسيف تصكرات الطمبة حكؿ الحالة 

 .النفسية لمطمبة تجاه البيئة المدرسية
 الطريقة واإلجراءات. 4

 الدراسة منيجأ. 
الدراسة الحالية المنيج الكصفي التحميمي، لمالءمتو  اعتمدت    

لطبيعة الدراسة كالتي ىدفت إلى كضع تصكر مقترح لمتطمبات 
البيئة المدرسية الجاذبة في المرحمة الثانكية مف كجية نظر 

 .الطالب كالطالبات بإدارة التعميـ بمحافظة النماص
 مجتمع الدراسة وعينتياب. 

( طالبان كطالبة، منيـ 737ة مف )تألؼ مجتمع الدراس      
 ( طالبةن بما نسبتو288%، ك)60.9( طالبان بما نسبتو 449)

%، مف طالب كطالبات مدارس المرحمة الثانكية بإدارة 39.1
التعميـ بمحافظة النماص التعميمية خالؿ الفصؿ الدراسي األكؿ 

ىػ. كتككنت عينة الدراسة مف كامؿ 1436/1437مف العاـ 
اسة كالجدكؿ التالي يكضح خصائص عينة الدراسة مجتمع الدر 

 .بحسب متغير الجنس
 1 جدول

 توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس
 النسبة المئوية العدد الجنس
 %60.9 449 طالب
 %39.1 288 طالبة
 %100.0 737 المجمكع
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 1شكل 

 الدراسة أداة ج.
 أدبيات عمى اعتمادان  الدراسة أداة بتصميـ الباحثكف قاـ    

 كبعض لمدراسة، النظرم كاإلطار المقدمة في المتمثمة الدراسة
 إضافة ، [10,16,20,21,23,25]السابقة كالدراسات البحكث

 بمكضكع العالقة ذات االستبانات مف عدد عمى االطالع إلى
 :ىي بمراحؿ األداة بناء عممية كمرت الدراسة،

 :يفجزأ مف كتككنت األكلي شكميا في األداة بناء -أ
 مجتمع بأفراد المتعمقة األكلية البيانات كاشتمؿ: األكؿ الجزء -

 .الجنس ىك كاحد بمتغير الدراسة
 :كىي االستبانة محاكر عمى كاشتمؿ: الثاني الجزء -
 كجية مف الجاذب المدرسي المبنى متطمبات: األكؿ المحكر- 

 في فراغ ترؾ إلى باإلضافة عبارات،( 8) كيضـ، الطالب نظر
 .إضافتيا في المحكـ يرغب عبارة ألم محكر كؿ نياية

 كجية مف ة/الجاذب المدرسة ة/قائد متطمبات: الثاني المحكر- 
 في فراغ ترؾ إلى باإلضافة عبارات،( 8) كيضـ، الطالب نظر
 .إضافتيا في المحكـ يرغب عبارة ألم محكر كؿ نياية

 ذبةالجا كالمعممات المعمميف كفاءة متطمبات: الثالث المحكر- 
 ترؾ إلى باإلضافة عبارات،( 7) كيضـ، الطالب نظر كجية مف
 .إضافتيا في المحكـ يرغب عبارة ألم محكر كؿ نياية في فراغ
 مف الدرس أثناء الجاذب االنضباط متطمبات: الرابع المحكر- 

 ترؾ إلى باإلضافة عبارات،( 6) كيضـ، الطالب نظر كجية
 .إضافتيا في المحكـ بيرغ عبارة ألم محكر كؿ نياية في فراغ
 كجية مف الجاذبة الدراسية المكاد متطمبات: الخامس المحكر- 

 في فراغ ترؾ إلى باإلضافة عبارات،( 5) كيضـ، الطالب نظر
 .إضافتيا في المحكـ يرغب عبارة ألم محكر كؿ نياية

 مف الجاذبة الطالبية الخدمات متطمبات: السادس المحكر- 
 ترؾ إلى باإلضافة عبارات،( 6) كيضـ، الطالب نظر كجية
 .إضافتيا في المحكـ يرغب عبارة ألم محكر كؿ نياية في فراغ

 كجية مف الجاذب المدرسي النظاـ متطمبات: السابع المحكر -
 .عبارات( 6) كيضـ، الطالب نظر

 الدراسة أداة صدق 
 تـ األكلية، صكرتيا في االستبانة إعداد مف االنتياء بعد    

 خالؿ مف لو أعدت ما تحقيؽ عمى قدرتيا ؽصد مف التحقؽ
 :التالية الصدؽ أساليب

 :الظاىرم الصدؽ -أ
 عمى االستبانة عرض تـ الظاىرم األداة صدؽ مف لمتحقؽ 

 منيـ( 1 ممحؽ) محكمان ( 5) عددىـ بمغ المحكميف مف مجمكعة
 الجامعة في دكتكراه كطالب، بأبيا خالد الممؾ بجامعة أستاذ
مكانية عباراتيا كضكح حكؿ آرائيـ إلبداء كذلؾ نفسيا  قياسيا كا 
 ضكء كفي. إلييا تنتمي التي لألبعاد كمالئمتيا اتساقيا كمدل
 فقرات بعض ُعدِّلت كمقترحاتيـ، كممحكظاتيـ المحكميف آراء

 جديد محكر إضافة كتـ ُأضيفت، أك ُحذفت أك االستبانة
 :بمسمى

 بالمجاؿ الدراسة أداة محاكر مف محكر كؿ ارتباط درجة -ب
 بحساب يعرؼ ما أك Consistency & corr لألداة الكمي

 .الداخمي االتساؽ معامالت
 (الداخمي االتساؽ معامالت) :الفرضي كالتككيف البناء صدؽ- 

 استخداـ تـ لالستبانة، الداخمي االتساؽ صدؽ مف لمتحقؽ
 كالدرجة عبارة كؿ بيف العالقة لقياس بيرسكف ارتباط معامؿ
 كالدرجة محكر كؿ بيف ككذلؾ اليو، تنتمي الذم كرلممح الكمية

60.9% 

39.1% 

 طالبة طالب
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 :االرتباط معامالت يكضح التالي كالجدكؿ لالستبانة، الكمية 
 2 جدول

 اليو المنتمية لممحور الكمية بالدرجة العبارات ارتباط معامالت
 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة المحور

 **0.734 4 **0.699 1 المبنى المدرسي المتطمبات التي يريدىا الطالب في
2 0.744** 5 0.665** 
3 0.735**   

 **0.638 5 **0.517 1 المتطمبات التي يريدىا الطالب في قائد المدرسة
2 0.550** 6 0.631** 
3 0.589** 7 0.578** 
4 0.650** 8 0.673** 

 **0.627 5 **0.713 1 المتطمبات التي يريدىا الطالب في كفاءة المعمـ
2 0.591** 6 0.728** 
3 0.720** 7 0.690** 
4 0.522** 8 0.416** 

 **0.539 4 **0.682 1 المتطمبات التي يريدىا الطالب في االنضباط أثناء الدرس
2 0.622** 5 0.624** 
3 0.656** 6 0.537** 

 **0.702 4 **0.619 1 المتطمبات التي يريدىا الطالب في المكاد الدراسية
2 0.598** 5 0.713** 
3 0.596**   

 **0.540 5 **0.596 1 المتطمبات التي يريدىا الطالب في الخدمات الطالبية
2 0.722** 6 0.637** 
3 0.670** 7 0.693** 
4 0.640**   

 **0.668 4 **0.529 1 المتطمبات التي يريدىا الطالب في النظاـ المدرسي
2 0.677** 5 0.487** 
3 0.666** 6 0.622** 

 (0.01) عند دالة **
  كؿ بيف االرتباط معامالت جميع أف( 2) الجدكؿ مف يتضح

 عند احصائيا كدالة مكجبة كانت اليو المنتمية كالمحكر عبارة
 (.0.01) مف أقؿ مستكل

 3 جدول
 لالستبانة الكمية بالدرجة األبعاد ارتباط معامالت

 باطمعامل االرت المحور
 **0.660 المتطمبات التي يريدىا الطالب في المبنى المدرسي

 **0.667 المتطمبات التي يريدىا الطالب في قائد المدرسة
 **0.710 المتطمبات التي يريدىا الطالب في كفاءة المعمـ

 **0.596 المتطمبات التي يريدىا الطالب في االنضباط أثناء الدرس
 **0.652 الب في المكاد الدراسيةالمتطمبات التي يريدىا الط

 **0.727 المتطمبات التي يريدىا الطالب في الخدمات الطالبية
 **0.586 المتطمبات التي يريدىا الطالب في النظاـ المدرسي

 ئياكؿ محكر بالدرجة الكمية لالستبانة كانت مكجبة كدالة احصا  ( أف جميع معامالت االرتباط بيف3يتضح مف الجدكؿ )      
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(، كىذا يدؿ عمى أف جميع عبارات 0.01عند مستكل أقؿ مف )
 .االستبانة كانت صادقة كتقيس اليدؼ الذم كضعت مف أجمو

  ثبات أداة الدراسة

لمتحقؽ مف ثبات االستبانة تـ ايجاد معامؿ ثبات ألفا كركنباخ  
لمحاكر االستبانة كاالستبانة ككؿ، كما ىك مكضح في الجدكؿ 

 :التالي
 4جدول 

 قيم معامالت ثبات الفاكرونباخ لمحاور االستبانة واالستبانة ككل
 معامل ألفا كرونباخ المحور

 0.756 المتطمبات التي يريدىا الطالب في المبنى المدرسي
 0.742 المتطمبات التي يريدىا الطالب في قائد المدرسة
 0.752 المتطمبات التي يريدىا الطالب في كفاءة المعمـ

ت التي يريدىا الطالب في االنضباط أثناء الدرسالمتطمبا  0.661 
 0.634 المتطمبات التي يريدىا الطالب في المكاد الدراسية

 0.749 المتطمبات التي يريدىا الطالب في الخدمات الطالبية
 0.653 المتطمبات التي يريدىا الطالب في النظاـ المدرسي

 0.885 المتطمبات ككؿ
( أف قيـ معامالت ألفا كركنباخ لمحاكر 4)يبيف الجدكؿ      

االستبانة كاالستبانة ككؿ ىي قيـ مرتفعة، كىي معامالت ثبات 
دالة إحصائيان كذات قيـ مرتفعة، كبناءن عمى ذلؾ فإنيا سكؼ 
تعطي نفس النتائج إذا ما تـ تطبيقيا في بيئة مماثمة مف حيث 

 .الزماف كالمكاف
 إجراءات الدراسة

ة الدراسة مف رئيس الفريؽ، تـ تطبيقيا في بعد اعتماد أدا 
ىػ كفقان لمخطكات 1436/1437الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي 

 :التالية
 .الرفع لرئيس قسـ التخطيط لممكافقة عمى تطبيؽ أداة الدراسة •
الحصكؿ عمى خطاب مف مدير التعميـ بالنماص يكجو بتسييؿ  •

 .ميمة الدارسيف
عمى أعضاء الفريؽ، كقامكا باإلشراؼ تـ تكزيع أداة الدراسة  •

 .المباشر عمى تطبيقيا عمى عينة الدراسة
 .استغرؽ تكزيع أداة الدراسة كجمعيا ثالثة أسابيع •
  قاـ الباحثكف بتفريغ كبتحميؿ البيانات باستخداـ برنامج •

(SPSS) 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة

 ـ اإلحصائية لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ برنامج الحز 

لتحميؿ البيانات كالحصكؿ عمى  (SPSS) لمعمـك االجتماعية
 :النتائج كما يمي

 .التكرارات كالنسب المئكية لكصؼ خصائص العينة -
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمتعرؼ عمى  -

 .استجابات أفراد العينة عمى كؿ عبارة مف عبارات االستبانة
لقياس  (Pearson Correlation) رسكفمعامؿ ارتباط بي -

 .صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبانة
لقياس ثبات  (Cronbach's Alpha) معامؿ ألفا كركنباخ -

 .االستبانة
 Independent-Samples T)اختبار )ت( لمعينات المستقمة -

test) لداللة الفركؽ بيف مجمكعتيف مستقمتيف. 
 نتائج ومناقشتيا. ال5

قة بالسؤاؿ األكؿ: ما متطمبات المبنى المدرسي النتائج المتعم
  الجاذب لمطالب كالطالبات؟

كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية 
كاالنحرافات المعيارية كالترتيب لدرجات مكافقة أفراد العينة عمى 
العبارات المتعمقة بمتطمبات المبنى المدرسي الجاذب لمطالب 

 :النتائج كما يميكالطالبات، ككانت 

 



 

13 

 5جدول 
العينة عمى العبارات المتعمقة بمتطمبات المبنى المدرسي الجاذب لمطالب  المعيارية والترتيب لدرجات موافقة أفراد واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

 والطالبات
 المتوسط العبارة م

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

 1 كبيرة 0.685 3.74 مة في المقصؼ المدرسي.أف تتنكع األطع 3
 2 كبيرة 0.693 3.68 أف تككف قاعة الدرس قاعة جاذبة لمدراسة. 2
 3 كبيرة 0.690 3.64 كجكد أماكف مييأة لتناكؿ اإلفطار. 4
 4 كبيرة 0.818 3.55 تجييز المدرسة بأدكات ترفيييو. 1
 5 كبيرة 0.789 3.48 ة.أف يتكفر بقاعة المصادر جميع اإلمكانات الالزم 5
  كبيرة 0.524 3.62 المجمكع 

( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات 5يبيف الجدكؿ )     
المعيارية لدرجات مكافقة أفراد العينة عمى العبارات المتعمقة 
بمتطمبات المبنى المدرسي الجاذب لمطالب كالطالبات مرتبة 

 3.48بية ليا بيف )، حيث تراكحت قيـ المتكسطات الحساتنازليان 
( كجميعيا بدرجات مكافقة كبيرة، حيث حصمت العبارة 3.74 –
( )أف تتنكع األطعمة في المقصؼ المدرسي( عمى أعمى 3)

( )أف 5(، بينما حصمت العبارة )3.74متكسط حسابي قيمتو )
يتكفر بقاعة المصادر جميع اإلمكانات الالزمة( عمى أقؿ 

 (.3.48متكسط حسابي قيمتو )

العبارات عمى متكسط  إجماليكما يبيف الجدكؿ حصكؿ       
( كدرجة مكافقة كبيرة، كىذا يدؿ عمى أف 3.62حسابي قيمتو )

جميع ىذه العبارات تمثؿ متطمبات المبنى المدرسي الجاذب 
ئج دراسة نتاىذا ما أشارت لو مطالب كالطالبات كبدرجة كبيرة. ك ل

كية بيف المباني [ التي خمصت إلى كجكد عالقة معن9الطيب ]
كالتجييزات المدرسية عمى الصحة النفسية لمتالميذ مرحمة 

 .األساس
حيث تـ استخداـ التدريج التالي لمداللة عمى متكسطات 

 استجابات أفراد العينة عمى درجة المكافقة:
 6جدول 

 داللة متوسطات استجابات أفراد العينة عمى درجة الموافقة
 فقةدرجة الموا المتوسط الحسابي

 كبيرة 4الى  3.25مف 
 متكسطة 3.25الى أقؿ مف  2.5مف 
 غير متأكد 2.5الى أقؿ مف  1.75مف 
 ال أكافؽ 1.75الى أقؿ مف  1مف 

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني: ما متطمبات قائد/ة المدرسة 
  الجاذب/ة لمطالب كالطالبات؟

 ابية كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحس

كاالنحرافات المعيارية كالترتيب لدرجات مكافقة أفراد العينة عمى 
العبارات المتعمقة بمتطمبات قائد/ة المدرسة الجاذب/ة لمطالب 

 :كالطالبات، ككانت النتائج كما يمي
 7جدول 

ت المتعمقة بمتطمبات قائد/ة المدرسة الجاذب/ة العينة عمى العبارا المعيارية والترتيب لدرجات موافقة أفراد واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 
 لمطالب والطالبات

 المتوسط العبارة م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الترتيب درجة الموافقة

 1 كبيرة 0.620 3.80 أف يتعامؿ باحتراـ مع الطالب. 2
 2 كبيرة 0.739 3.56 أف يحفز الطالب عمى الجد كالمثابرة. 8
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 3 كبيرة 0.797 3.52 مكاكبة لمعصر. أف يككف صاحب أفكار 7
 4 متكسطة 0.957 3.16 أف يعزز في الطالب تحمؿ المسؤكلية. 6
 5 متكسطة 1.011 3.05 أف يتبنى مشاريع الطالب الفردية. 5
 6 متكسطة 0.948 3.01 أف يشارؾ في األنشطة المدرسية. 4
 7 متكسطة 0.965 3.00 أف يككف مطبقان لمنظاـ. 1
 8 غير متأكد 1.027 2.48 اآلباء لممشاركة في األنشطة.أف يحفز  3
  متكسطة 0.533 3.20 المجمكع 

( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات 7يبيف الجدكؿ )       
المعيارية لدرجات مكافقة أفراد العينة عمى العبارات المتعمقة 
بمتطمبات قائد/ة المدرسة الجاذب/ة لمطالب كالطالبات مرتبة 

 2.48، حيث تراكحت قيـ المتكسطات الحسابية ليا بيف )تنازليان 
( عمى درجات 7، 8، 2(، حيث حصمت العبارات )3.80 –

( )أف يتعامؿ باحتراـ مع 2مكافقة كبيرة كاف أعالىا العبارة )
الطالب( حيث حصمت عمى أعمى متكسط حسابي قيمتو 

( عمى 1، 4، 5، 6(، في حيف حصمت العبارات )3.80)
( )أف يحفز 3فقة متكسطة، بينما حصمت العبارة )درجات مكا

اآلباء لممشاركة في األنشطة( عمى أقؿ متكسط حسابي كقيمتو 
 إجماليكما يبيف الجدكؿ حصكؿ  .( كدرجة غير متأكد2.48)

( كدرجة مكافقة 3.20قيمتو ) حسابيالعبارات عمى متكسط 
تطمبات متكسطة، كىذا يدؿ عمى أف جميع ىذه العبارات تمثؿ م

قائد/ة المدرسة الجاذب/ة لمطالب كالطالبات كبدرجة متكسطة. 
[ أف 19كتعتبر ىذه النتائج منطقية كما كرد في دراسة الشاذلي ]

 .لإلدارة المدرسية دكر في تحسيف البيئة المدرسية
النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث: ما متطمبات كفاءة المعمميف 

  طالبات؟كالمعممات الجاذبة لمطالب كال
كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية 
كاالنحرافات المعيارية كالترتيب لدرجات مكافقة أفراد العينة عمى 
العبارات المتعمقة بمتطمبات كفاءة المعمميف كالمعممات الجاذبة 

 :لمطالب كالطالبات، ككانت النتائج كما يمي
 8 جدول

العينة عمى العبارات المتعمقة بمتطمبات كفاءة المعممين والمعممات  المعيارية والترتيب لدرجات موافقة أفراد رافاتواالنحالمتوسطات الحسابية 
 الجاذبة لمطالب والطالبات

 المتوسط العبارة م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الترتيب درجة الموافقة

 1 كبيرة 0.700 3.71 أف يككف محفزان كمشجعان لنا. 1
 2 كبيرة 0.722 3.66 راعي الفركؽ الفردية بيف الطالب في الفيـ كاالستيعاب.أف ي 7
 3 كبيرة 0.851 3.63 أف يتعامؿ مع جميع الطالب بالتساكم. 2
 4 كبيرة 0.792 3.63 أف يككف متنكعان في أسمكبو ليكسر الركتيف اْلُمِمؿ. 3
 5 كبيرة 0.811 3.63 أف يسمح باستراحة قصيرة أثناء الدرس. 5
 6 كبيرة 0.754 3.60 أف يمتدح االداء الجيد لمطالب. 6
 7 متكسطة 0.915 3.02 أف يككف حريصان عمى النظاـ داخؿ الصؼ. 4
 8 متكسطة 1.114 2.29 أف يقـك الطالب بشرح مكاضيع بعض المكاد الدراسية. 8
  كبيرة 0.509 3.40 المجمكع 
 االنحرافاتك  الحسابية المتكسطات( 8) الجدكؿ يبيف     

 المتعمقة العبارات عمى العينة أفراد مكافقة لدرجات المعيارية
 كالطالبات لمطالب الجاذبة كالمعممات المعمميف كفاءة بمتطمبات

 بيف ليا الحسابية المتكسطات قيـ تراكحت حيث ،تنازليان  مرتبة
 درجات عمى العبارات معظـ حصمت حيث ،(3.71 – 2.29)

 كمشجعان  محفزان  يككف أف( )1) العبارة اأعالى كاف كبيرة مكافقة
 ،(3.71) قيمتو حسابي متكسط أعمى عمى حصمت حيث( لنا

 متكسطة، مكافقة درجات عمى( 8 ،4) العبارتيف حصمت بينما
 بعض مكاضيع بشرح الطالب يقـك أف( )8) العبارة أدناىما كاف

 (.2.29) كقيمتو حسابي متكسط أقؿ عمى( الدراسية المكاد
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 متكسط عمى العبارات إجمالي حصكؿ الجدكؿ يبيف اكم      
 أف عمى يدؿ كىذا كبيرة، مكافقة كدرجة( 3.40) قيمتو حسابي
 كالمعممات المعمميف كفاءة متطمبات تمثؿ العبارات ىذه جميع

 ىذه تشابيت حيث. كبيرة كبدرجة كالطالبات لمطالب الجاذبة
 كأشارت التي[ 29] كزمالئو ركيسر دراسة نتائج مع النتائج
 عمى الذاتية األكاديمية لمكفاءة اإليجابي األثر إلى نتائجيا
 البيئة تجاه لمطمبة النفسية الحالة حكؿ الطمبة تصكرات تحسيف
  كؾػػػػػػالسم أف ىػػإل تػػتكصم يػػالت[ 22] كفػػالعق ةػػػػدراسك  ةػػػالمدرسي

 .لمتمميذ الدراسي التحصيؿ في يؤثر لممعمـ التعميمي
 يريدىا التي المتطمبات ما: بعالرا بالسؤاؿ المتعمقة النتائج
  الدرس؟ أثناء االنضباط في كالطالبات الطالب
 الحسابية المتكسطات حساب تـ السؤاؿ ىذا عمى كلإلجابة

 عمى العينة أفراد مكافقة لدرجات كالترتيب المعيارية كاالنحرافات
 في كالطالبات الطالب يريدىا التي بالمتطمبات المتعمقة العبارات
 :يمي كما النتائج ككانت الدرس، ثناءأ االنضباط

 9 جدول
 والطالبات الطالب يريدىا التي بالمتطمبات المتعمقة العبارات عمى أفراد العينة موافقة لدرجات والترتيب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الدرس أثناء االنضباط في
 المتوسط العبارة م

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 الترتيب لموافقةدرجة ا

 1 كبيرة 0.702 3.70 أف يحتـر الطالب المعمـ. 6
 2 كبيرة 0.767 3.65 أف يحافظ الطالب عمى نظافة الفصؿ. 4
 3 كبيرة 1.005 3.35 ال يككف ىناؾ صراخ أثناء اإلجابة عمى األسئمة.أ 2
 4 متكسطة 1.144 2.78 أف يترؾ الطالب الحديث مع بعضيـ البعض. 5
 5 متكسطة 1.148 2.51 ف ىناؾ تعميقات خارج مكضكع الدرس.أال يكك  1
 6 غير متأكد 1.165 2.37 أال يككف ىناؾ إلقاء لمنكات. 3
  متكسطة 0.613 3.06 المجمكع 

 كاالنحرافات الحسابية المتكسطات( 9) الجدكؿ يبيف      
 المتعمقة العبارات عمى العينة أفراد مكافقة لدرجات المعيارية
 أثناء االنضباط في كالطالبات الطالب يريدىا التي مباتبالمتط
 ليا الحسابية المتكسطات قيـ تراكحت حيث ،تنازليان  مرتبة الدرس
( 2 ،4 ،6) العبارات حصمت حيث ،(3.70 – 2.37) بيف
 يحتـر أف( )6) العبارة أعالىا كاف كبيرة مكافقة درجات عمى

 قيمتو بيحسا متكسط أعمى عمى حصمت حيث( المعمـ الطالب
 درجات عمى( 1 ،5) العبارتيف حصمت حيف في ،(3.70)

 ىناؾ يككف ال أف( )3) العبارة حصمت بينما متكسطة، مكافقة
 كدرجة( 2.37) كقيمتو حسابي متكسط أقؿ عمى( لمنكات إلقاء
 .متأكد غير

 متكسط عمى العبارات إجمالي حصكؿ الجدكؿ يبيف كما      
 عمى يدؿ كىذا متكسطة، افقةمك  كدرجة( 3.06) قيمتو حسابي

 الطالب يريدىا التي المتطمبات تمثؿ العبارات ىذه جميع أف
 يمكف ك. متكسطة كبدرجة الدرس أثناء االنضباط في كالطالبات

 أف حيث الباحث نظر كجية مف منطقية النتائج ىذه اعتبار
 .الطمبة عمى كبير أثر ليا المدرسي االنضباط متطمبات
 الدراسية المكاد متطمبات ما: الخامس بالسؤاؿ المتعمقة النتائج
  كالطالبات؟ لمطالب الجاذبة
 الحسابية المتكسطات حساب تـ السؤاؿ ىذا عمى كلإلجابة

 عمى العينة أفراد مكافقة لدرجات كالترتيب المعيارية كاالنحرافات
 لمطالب الجاذبة الدراسية المكاد بمتطمبات المتعمقة العبارات

 :يمي كما النتائج تككان كالطالبات،
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 10 جدول
 لمطالب الجاذبة الدراسية المواد بمتطمبات المتعمقة العبارات عمى أفراد العينة موافقة لدرجات والترتيب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 والطالبات
 المتوسط العبارة م

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

 1 كبيرة 0.776 3.61 المادة بالكاقع الذم نعيشو. أف ترتبط 1
 2 كبيرة 0.813 3.59 أف تحذؼ بعض المكاضيع مف بعض المكاد الدراسية. 5
 3 كبيرة 0.925 3.48 أف ُتمغى بعض المكاد الدراسية. 4
 4 متكسطة 1.070 3.22 أف تضاؼ مادة تيتـ بتعميـ الطالب كيؼ يخططكف لحياتيـ الشخصية. 3
 5 متكسطة 1.022 2.96 عرض معظـ مكاضيع المادة الدراسية بشكؿ إلكتركني.أف تُ  2
  كبيرة 0.592 3.37 المجمكع 

 كاالنحرافات الحسابية المتكسطات( 10) الجدكؿ يبيف      
 المتعمقة العبارات عمى العينة أفراد مكافقة لدرجات المعيارية
 مرتبة لباتكالطا لمطالب الجاذبة الدراسية المكاد بمتطمبات

 2.96) بيف ليا الحسابية المتكسطات قيـ تراكحت حيث ،تنازليان 
 درجات عمى( 4 ،5 ،1) العبارات حصمت حيث ،(3.61 –

 بالكاقع المادة ترتبط أف( )1) العبارة أعالىا كاف كبيرة مكافقة
 قيمتو حسابي متكسط أعمى عمى حصمت حيث( نعيشو الذم

 مكافقة درجات عمى( 2 ،3) العبارتيف حصمت بينما ،(3.61)
 مكاضيع معظـ ُتعرض أف( )2) العبارة أدناىما كاف متكسطة
 متكسط أقؿ عمى حصمت حيث( إلكتركني بشكؿ الدراسية المادة

 إجمالي حصكؿ الجدكؿ يبيف كما (.2.96) كقيمتو حسابي

 مكافقة كدرجة( 3.37) قيمتو حسابي متكسط عمى العبارات
 متطمبات تمثؿ العبارات ىذه جميع أف عمى يدؿ كىذا كبيرة،
 ىذه تقاطعت كىنا. كالطالبات لمطالب الجاذبة الدراسية المكاد
 كجكد إلى نتائجيا أشارت كالتي[ 9] الطيب دراسة مع النتائج
 .لمتالميذ النفسية كالصحة المدرسي المنيج بيف معنكية عالقة
 الجاذبة الطالبية لخدماتا ما: السادس بالسؤاؿ المتعمقة النتائج
  كالطالبات؟ لمطالب
 الحسابية المتكسطات حساب تـ السؤاؿ ىذا عمى كلإلجابة

 عمى العينة أفراد مكافقة لدرجات كالترتيب المعيارية كاالنحرافات
 كالطالبات، لمطالب الجاذبة الطالبية بالخدمات المتعمقة العبارات
 :يمي كما النتائج ككانت

 11 جدول
 لمطالب الجاذبة الطالبية بالخدمات المتعمقة العبارات عمى أفراد العينة موافقة لدرجات والترتيب المعيارية واالنحرافات الحسابية طاتالمتوس

 والطالبات
 الترتيب درجة الموافقة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارة م
 1 كبيرة 0.701 3.74 إيجاد رحالت ترفييية. 2
 2 كبيرة 0.792 3.64 ترنت.تكفير إن 6
 3 كبيرة 0.795 3.59 تكفير مركز ىكايات. 7
 4 كبيرة 0.864 3.53 إيجاد رحالت عممية. 3
 5 كبيرة 0.900 3.52 تكفير كسائؿ مكاصالت. 1
 6 كبيرة 0.840 3.48 تكفير كجبات غذائية مجانية. 4
 7 متكسطة 1.055 3.02 تقديـ دركس تقكية. 5
  كبيرة 0.540 3.50 المجمكع 

 كاالنحرافات الحسابية المتكسطات( 11) الجدكؿ يبيف     
 المتعمقة العبارات عمى العينة أفراد مكافقة لدرجات المعيارية
 ،ان تنازلي مرتبة كالطالبات لمطالب الجاذبة الطالبية بالخدمات

 – 3.02) بيف ليا الحسابية المتكسطات قيـ تراكحت حيث
 كبيرة مكافقة درجات عمى لعباراتا معظـ حصمت حيث ،(3.74
 أعمى عمى( ترفييية رحالت إيجاد( )2) العبارة أعالىا كاف
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 تقديـ( )5) العبارة حصمت بينما ،(3.74) قيمتو حسابي متكسط
 كدرجة( 3.02) قيمتو حسابي متكسط أقؿ عمى( تقكية دركس
 .متكسطة مكافقة
 كسطمت عمى العبارات إجمالي حصكؿ الجدكؿ يبيف كما      
 أف عمى يدؿ كىذا كبيرة، مكافقة كدرجة( 3.50) قيمتو حسابي
 لمطالب الجاذبة الطالبية الخدمات تمثؿ العبارات ىذه جميع

 الطيب دراسة نتائج لو أشارت ما كىذا. كبيرة كبدرجة كالطالبات
 أظيرت كالتي المدرسية بالنشاطات يتعمؽ الذم الجانب في[ 9]

 النفسية كالصحة المدرسية طاتالنشا بيف معنكية عالقة كجكد
 .األساس مرحمة لمتالميذ
 يريدىا التي المتطمبات ما: السابع بالسؤاؿ المتعمقة النتائج
  المدرسي؟ النظاـ في الطالب
 الحسابية المتكسطات حساب تـ السؤاؿ ىذا عمى كلإلجابة

 عمى العينة أفراد مكافقة لدرجات كالترتيب المعيارية كاالنحرافات
 النظاـ في الطالب يريدىا التي بالمتطمبات المتعمقة تالعبارا

 :يمي كما النتائج ككانت المدرسي،
 12 جدول

 النظام في الطالب يريدىا التي بالمتطمبات المتعمقة العبارات عمى العينة أفراد موافقة لدرجات والترتيب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 المدرسي

 الترتيب درجة الموافقة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العبارة م
 1 كبيرة 0.902 3.57 دقيقة. 30تقميص كقت حصص المكاد النظرية إلى  3
 2 كبيرة 1.110 3.33 أف يتأخر كقت بداية الدكاـ الى الساعة الثامنة صباحان. 2
 3 متكسطة 1.131 3.23 أف تحذؼ الكاجبات المنزلية. 6
 4 متكسطة 1.220 2.92 لطابكر الصباحي ليحتكم عمى عناصر تشكيؽ.أف يتـ تطكير ا 1
 5 متكسطة 1.273 2.66 إلكتركنية عف طريؽ الحاسب اآللي. االختباراتأف تككف  4
 6 ال أكافؽ 0.942 1.41 مركزية مف الكزارة. االختباراتأف تككف  5
  متكسطة 0.668 2.85 المجمكع 

 كاالنحرافات الحسابية اتالمتكسط( 12) الجدكؿ يبيف     
 المتعمقة العبارات عمى العينة أفراد مكافقة لدرجات المعيارية

 مرتبة المدرسي النظاـ في الطالب يريدىا التي بالمتطمبات
 – 1.41) بيف الحسابية المتكسطات قيـ تراكحت حيث ،تنازليان 
 مكافقة درجات عمى( 2 ،3) العبارتيف حصمت حيث ،(3.57
 المكاد حصص كقت تقميص( )3) العبارة أعالىما كاف كبيرة

 متكسط أعمى عمى حصمت حيث( دقيقة 30 إلى النظرية
( 4 ،1 ،6) العبارات حصمت حيف في ،(3.57) قيمتو حسابي
 أف( )5) العبارة حصمت بينما متكسطة، مكافقة درجات عمى

 حسابي متكسط أقؿ عمى( الكزارة مف مركزية االختبارات تككف
  .أكافؽ ال كدرجة( 1.41) كقيمتو
 متكسط عمى العبارات إجمالي حصكؿ الجدكؿ يبيف كما    

 عمى يدؿ كىذا متكسطة، مكافقة كدرجة( 2.85) قيمتو حسابي
 يريدىا التي المتطمبات تمثؿ( 5) العبارة عدا العبارات ىذه أف

 .متكسطة كبدرجة المدرسي النظاـ في الطالب
 كالترتيب المعيارية نحرافاتكاال الحسابية المتكسطات يمي كفيما

 المدرسية البيئة متطمبات محاكر عمى العينة أفراد مكافقة لدرجات
 كالطالبات الطالب نظر كجية مف الثانكية المرحمة في الجاذبة
 :النماص بمحافظة التعميـ بإدارة

 13 جدول
 المرحمة في الجاذبة المدرسية البيئة متطمبات محاور عمى العينة رادأف موافقة لدرجات والترتيب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 والطالبات الطالب نظر وجية من الثانوية
 الترتيب لموافقةادرجة  المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المحور

 1 كبيرة 0.524 3.62 المتطمبات التي يريدىا الطالب في المبنى المدرسي
 2 كبيرة 0.540 3.50 لطالب في الخدمات الطالبيةالمتطمبات التي يريدىا ا

 3 كبيرة 0.509 3.40 المتطمبات التي يريدىا الطالب في كفاءة المعمـ
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 4 كبيرة 0.592 3.37 المتطمبات التي يريدىا الطالب في المكاد الدراسية
 5 متكسطة 0.533 3.20 المتطمبات التي يريدىا الطالب في قائد المدرسة

 6 متكسطة 0.613 3.06 لتي يريدىا الطالب في االنضباط أثناء الدرسالمتطمبات ا
 7 متكسطة 0.668 2.85 المتطمبات التي يريدىا الطالب في النظاـ المدرسي

  كبيرة 0.371 3.28 المتطمبات ككؿ
 يريدىا التي المتطمبات محكر حصكؿ( 13) الجدكؿ يبيف      
 حصؿ حيث األكؿ الترتيب عمى المدرسي المبنى في الطالب
 كبيرة، مكافقة كدرجة( 3.62) كقيمتو حسابي متكسط أعمى عمى
 الطالبية الخدمات في الطالب يريدىا التي المتطمبات محكر تاله
 مكافقة كدرجة( 3.50) قيمتو حسابي متكسط عمى حصؿ حيث
 كفاءة في الطالب يريدىا التي المتطمبات محكر تاله كبيرة،
 كدرجة( 3.40) قيمتو حسابي سطمتك  عمى حصؿ ثحي المعمـ
 في الطالب يريدىا التي المتطمبات محكر تاله كبيرة، مكافقة
( 3.37) قيمتو حسابي متكسط عمى حصؿ حيث الدراسية المكاد
 الطالب يريدىا التي المتطمبات محكر تاله كبيرة، مكافقة كدرجة

 قيمتو حسابي متكسط عمى حصؿ حيث المدرسة قائد في
 التي المتطمبات محكر تاله متكسطة، كافقةم كدرجة( 3.20)

  عمى حصؿ حيث الدرس أثناء االنضباط في الطالب يريدىا

 بينما متكسطة، مكافقة كدرجة( 3.06) قيمتو حسابي متكسط
 المدرسي النظاـ في الطالب يريدىا التي المتطمبات محكر حصؿ
 مكافقة كدرجة( 2.85) كقيمتو حسابي متكسط أقؿ عمى

 .متكسطة
 متكسط عمى المحاكر إجمالي حصكؿ الجدكؿ يبيف كما      

 أف عمى يدؿ كىذا كبيرة، مكافقة كدرجة( 3.28) قيمتو حسابي
 المدرسية البيئة لمتطمبات المقترح التصكر تمثؿ المحاكر ىذه

 كالطالبات الطالب نظر كجية مف الثانكية المرحمة في الجاذبة
 .بيرةك كبدرجة النماص بمحافظة التعميـ بإدارة
 مكافقة لدرجات الحسابية المتكسطات يبيف التالي البياني كالرسـ
 في الجاذبة المدرسية البيئة متطمبات محاكر عمى العينة أفراد

 التعميـ بإدارة كالطالبات الطالب نظر كجية مف الثانكية المرحمة
 :النماص بمحافظة

 
 2 شكل

 بيف دالة ؽفرك  ىناؾ ىؿ: الثامف بالسؤاؿ المتعمقة النتائج
 كفقا االستبياف محاكر حكؿ الدراسة عينة استجابات متكسطات

 الجنس؟ لمتغير

 لمعينات( ت) اختبار استخداـ تـ السؤاؿ ىذا عمى لإلجابة
 عينة استجابات متكسطات بيف الفركؽ داللة لمعرفة المستقمة
 ككانت الجنس، لمتغير كفقا االستبياف محاكر حكؿ الدراسة
 :يمي كما النتائج
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 14 جدول
 الجنس لمتغير وفقا االستبيان محاور حول الدراسة عينة استجابات متوسطات بين الفروق داللة لمعرفةالمستقمة  لمعينات( ت) اختبار نتائج

الداللة مستوى الحرية درجة ت قيمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس المحور  
تطمبات التي يريدىا الطالب في الم

 المبنى المدرسي
 0.083 735 1.737 0.490 3.64 449 طالب
    0.571 3.58 288 طالبة

المتطمبات التي يريدىا الطالب في قائد 
 المدرسة

 0.070 735 1.814 0.498 3.23 449 طالب
    0.582 3.15 288 طالبة

المتطمبات التي يريدىا الطالب في 
عمـكفاءة الم  

 0.511 735 0.658 0.473 3.41 449 طالب
    0.560 3.38 288 طالبة

المتطمبات التي يريدىا الطالب في 
 االنضباط أثناء الدرس

 0.055 735 1.920 0.575 3.10 449 طالب
    0.665 3.01 288 طالبة

المتطمبات التي يريدىا الطالب في 
 المكاد الدراسية

 0.052 735 1.942 0.542 3.41 449 طالب
    0.659 3.32 288 طالبة

المتطمبات التي يريدىا الطالب في 
 الخدمات الطالبية

 0.008 735 2.656 0.493 3.54 449 طالب
    0.602 3.44 288 طالبة

المتطمبات التي يريدىا الطالب في 
 النظاـ المدرسي

 0.043 735 2.023 0.610 2.89 449 طالب
    0.747 2.79 288 طالبة

 0.006 735 2.760 0.336 3.31 449 طالب المتطمبات ككؿ
    0.416 3.24 288 طالبة

 احصائية داللة ذات فركؽ كجكد( 14) رقـ الجدكؿ كيبيف     
 عينة استجابات متكسطات بيف( 0.05) مف أقؿ مستكل عند

 الخدمات في الطالب يريدىا التي المتطمبات محاكر في الدراسة
 المدرسي النظاـ في الطالب يريدىا التي متطمباتكال الطالبية

 لـ بينما الطالب، كلصالح الجنس لمتغير تعزل ككؿ كالمتطمبات
( 0.05) مف أقؿ مستكل عند احصائية داللة ذات فركؽ تكجد
 األخرل المحاكر في الدراسة عينة استجابات متكسطات بيف

 .الجنس لمتغير تعزل

 أىمية عمى مكافقة أكثر اكانك  الطالب أف عمى يدؿ كىذا    
 الطالبية الخدمات في الطالب يريدىا التي المتطمبات محاكر

 كالمتطمبات المدرسي النظاـ في الطالب يريدىا التي كالمتطمبات
 الطالب نظر كجيات تشابيت بينما الطالبات، مف ككؿ

 .األخرل المحاكر في كالطالبات
 مكافقة لدرجات بيةالحسا المتكسطات يبيف التالي البياني كالرسـ
 في الجاذبة المدرسية البيئة متطمبات محاكر عمى العينة أفراد

 :الجنس حسب الثانكية المرحمة

 
 3 شكل
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 . التوصيات6
 :ميي بما لباحثكفا يكصي الدراسة ىذه نتائج ضكء في     
 تمبي بحيث المدرسية المباني تصميـ في النظر إعادة -1

 .كمتطمباتيـ الطالب احتياجات
 كمعممي لقادة التربكية كالمقاءات التدريبية الكرش عقد -2

 كالتعميمي التربكم بدكرىـ لتبصيرىـ( بنات/ بنيف) المدارس
 .كتحفيزىـ كالطالبات الطالب مع التعامؿ بفف المرتبط

 بيف المتبادؿ االحتراـ عمى مبنية مدرسية بيئة تييئة -3
 .كالطالب المعمميف

 التعميـ إدارات في مجتمعية شراكات ناءب عمى الحث -4
 لمطالب كمناشط تعميمية خدمات تقديـ في تسيـ كالمدارس
 .كالطالبات

 التعديؿ مف كالطالبات كالطالب كالمعممات المعمميف تمكيف -5
دارة المدرسي الجدكؿ في   األىداؼ يحقؽ بما المدرسية البيئة كا 

 .متطمباتيـ كيناسب التعميمية
 :سةالدرا مقترحات

 المطبؽ - خير فينا برنامج أثر لمعرفة مسحية دراسة إجراء -1
 المدرسية البيئة تييئة عمى يركز كالذم المدارس بعض في

 .الطالب لدل الدراسي التحصيؿ رفع في - القيـ كبناء الجاذبة
 االـز الجاذبة المرافؽ عمى لمتعرؼ مسحية دراسة إجراء -2

 ليا التي الفئات جميع كجية مف المدرسي المبنى في تكفرىا
 .بالمدرسة عالقة

 المراجع
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المدرسية كقمؽ االختبار كالتحصيؿ الدراسي لدل عينة مف 

ير . رسالة ماجستير غطالب الصؼ الثالث الثانكم
 ـ القرل.أمنشكرة، كمية التربية/ جامعة 

دكر البيئة  (.2013الشاذلي، عبد اليادم محمكد. ) [19]
 ألساس،المدرسية في األداء األكاديمي لتالميذ مرحمة ا

رسالة دكتكراه غير منشكرة، جامعة السكداف لمعمـك 
 كالتكنكلكجيا: السكداف.

تقكيـ دكر مدير (. 2012العنزم، فريح بف سعكد ) [20]
المدرسة في تييئة بيئة جاذبة لتعمـ الطالب في مدارس 

، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة طيبة، التعميـ الثانكم
 المممكة العربية السعكدية.

البيئة االجتماعية المدرسية ( 2010العػقػكف، صالػح ) [22]
، رسالة ماجستير غير كعالقتيا بالتحصيؿ الدراسي
 بسكرة، الجزائر. –منشكرة، جامعة محمد خيضر 

(. دكر 2006الزىراني، أحمد بف حسف الييمطي. ) [24]
اإلشراؼ التربكم في تطكير البيئة المدرسية بمدارس التعميـ 

       رسالة  .افظة المخكاة في المممكة العربية السعكديةالعاـ بمح
 ماجستير غير منشكرة، جامعة النيميف، السكداف.

دكر  (2005سعيد بف محمد بف جفشر. ) القحطاني، [25]
، رسالة دكتكراه اإلشراؼ التربكم في تحسيف البيئة التربكية

 غير منشكرة، جامعة السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا.

البيئة المدرسية (. 2000القاضي، عزة عبداهلل صالح. ) [26]
كعالقتيا باضطرابات السمكؾ لدل طالبات المرحمة الثانكية 

جامعة طيبة، كمية التربية، المممكة العربية  بالمدينة المنكرة:
 السعكدية.
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ATTRACTIVE SCHOOL ENVIRONMENT 

REQUIREMENTS FROM THE POINT OF 

VIEW OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN AL-

NAMAS EDUCATION DIRECTORATE 

Research Team * 

Department of Education 

Namas – Saudi Arabia 

ABSTRACT_ The study aimed to find out the requirements of the school environment attractive in 

high school from the point of view of the students education Namas management. To achieve the 

objectives of the study used scholars descriptive and analytical approach, and The study 

population consisted of 737 male and female students at the secondary level management Namas, 

after the application of research and data analysis tool. The results obtained showed that the 

members of the study population assert that handles the commander of his / her school with them 

with respect, and asked the teachers to be motivated them and fans in all areas, as called for that 

are varied foods offered school a buffet, and called for the creation of leisure trips for them, and in 

the light of these results It provided some educational recommendations and the most important of 

which create based on mutual respect between teachers and students a school environment by all 

means possible administration, and suggested that scholars conduct a survey to find out the 

impact of the program in us the best – applied in some schools, which focuses on creating 

attractive school environment and building values – in raising achievement school students. 

KEYWORDS: requirements, the school environment, attractive. 
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