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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد 

  .وعلى آله وصحبه أمجعني

أتقدم جبزيل  بعد أن انتهيت من إعداد هذه الدراسة، وإعدادها وجدت أنه البد أن

اليت قبلت اإلشراف " مقدم أمال "الشكر والعرفان ألستاذيت الفاضلة األستاذة الدكتورة 

  .عليا أثناء الكتابة وعلى إرشاداا وتوجيهاا، فكانت يل معني، فجازاها اهللا خري اجلزاء

فح كما أقدم الشكر للجنة املناقشة على التلطف بقبول مناقشة هذه الرسالة وعناء التص

  .واملتابعة، فجزاهم اهللا خري اجلزاء

وال يفوتين أن أتقدم بالشكر إىل كل من قدم يل يد العون واملساعدة يف مشوار إعداد 

  .هذه الرسالة

ويسرين أن أتقدم خبالص الشكر العظيم واالمتنان لرفقاء الدرب الذين شاركوين عناء 

  .فساملشقة فكانوا مشوعا أضاءت دريب ولكل أساتذة علم الن

  .وأشكر كافة املعلمني واملعلمات واملدراء الذين تفاعلوا معي وأجابوا على فقرات األسئلة
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  :ثــحــص البــلخـــم

ي بمستوى األداء الوظيفي المناخ المدرسيتمحور موضوع البحث حول عالقة 

التعرف على عالقة الباحثة من خالل هذه الدراسة ث تهدف يح ،ألساتذة التعليم االبتدائي

لتحقق من غرض لو  ،المناخ المدرسي بمستوى األداء الوظيفي لألساتذة التعليم االبتدائي

فقرة ) 31(مكون من المناخ المدرسي الاستبيان  :هما أداتينهذه الدراسة صممت الباحثة 

بالتالميذ و  ،بالزمالءو  ،المدرسية باإلدارة األستاذعالقة ( وتتمثل في موزع إلى أربعة أبعاد

هذين األداتين حيث تم تطبيق  ،)31(األداء الوظيفي مكون من  استبيانو  ) وبالجو العام

 أدواتفبعد تطبيق   ،أستاذا) 90(على عينة قوامها  لوالية  مستغانم عشعاشة مقاطعةب

منتهجتا في ذلك المنهج الوصفي  ،ليل النتائج وتفسيرهاحوت ،الدراسة على عينة البحث

  :نهأ إلىالتحليلي وتوصلت الباحثة 

 .عالقة باإلدارة المدرسيةلألساتذة و مستوى األداء الوظيفي  ال توجد عالقة بين -

 .بزمالئه تهو عالقلألساتذة ال توجد عالقة بين مستوى األداء الوظيفي  -

 .بتالميذه لألساتذة وعالقته ال توجد عالقة بين مستوى األداء الوظيفي -

 .بالجو العام تهعالقلألستاذ و ال توجد عالقة بين مستوى األداء الوظيفي  -

المناخ المدرسي ومستوى األداء الوظيفي ألساتذة ال توجد عالقة بين : أنهلنستنتج 

  .التعليم االبتدائي
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  :مقدمــــة

إن فعالية العملية التعليمية التعلمية في أداء أدوارها تتوقف على نجاح كافة   

المؤسسات التعليمية في النهوض بمستوى تالميذها علميا وتربويا، وتعتبر المدرسة قطب 

من أقطابها التعليمية إذ ينمي فيها التالميذ معارفهم وكفاءاتهم باإلضافة إال أنها مؤسسة 

مع مدرسته وزمالئه ومع اإلدارة المدرسة  اجتماعيافيها التلميذ  اجتماعية حيث يتعامل

ككل ولها بالغ األثر في تغير سلوكهم وتنشئتهم واكتسابهم القيم المالئمة للمجتمع الذي 

ينتمون إليه وعلى ضوء أهمية دورها في تطوير وتقدم المجتمع فإن من األهمية االهتمام 

دارة على إشباع حاجاتهم ورغباتهم واالعتراف بالفروق باألساتذة العاملين فيها، كقدرة اإل

طاقاتهم وقدراتهم  استغاللالفردية، وعدم التفرقة بينهم واالعتراف بقيمهم وتمكينهم من 

ومواهبهم والعمل على زيادة الفهم المشترك فيما بينهم وفيما بين اإلدارة المدرسية وذلك 

لمتبادلة القائمة على الصدق والصراحة والمودة سعيا لمزيد من المشاركة والتعاون والثقة ا

القضاء على الصراع والنزاع بين األساتذة ورفع روحهم المعنوية نتيجة مما يؤدي إلى 

شعورهم باألمن واألمان السائد ومن ثم إيجاد مناخ مدرسي يتسم بالروابط والعالقات 

هم وبين اإلدارة، كما توجد اإلنسانية الجيدة واالتصاالت النشطة فيما بين األساتذة وبين

قوى إيجابية توجد قوى سلبية تؤثر في مناخ العمل المدرسي كالتقليل من شأن األساتذة 

طاقتهم وقدراتهم ومواهبهم وسوء التفاهم فيما بينهم، فلهذا أي مؤسسة لن  استغاللوعدم 

 واالرتقاءشري تستطيع تحقيق أهدافها مهما توافرت لها اإلمكانيات ما لم تهتم بالعنصر الب
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بمستوى أدائه والعمل على تشجيعه وتحفيزه ماديا ومعنويا وخلق جو من العالقات 

  .اإلنسانية الفعالة التي تساعد على تحقيق األهداف بكفاءة وفعالية

مستوى بالمناخ المدرسي  عالقةتسليط الضوء على  ارتأيناألهمية هذا األمر و   

  جانبين نظري وتطبيقي اإلبتدائي حيث شملت دراستنا علىاألداء الوظيفي ألساتذة التعليم 

   :احتوى على ثالثة فصول:الجانب النظري

الدراسة وتحديد تساؤالتها إشكالية من حيث عرض   خصص لتقديم الدراسة: الفصل األول

باإلضافة إلى أهداف وأهمية دراستنا وتحديد التعاريف  ،وصياغة الفرضيات تبعا لذلك

تطرقنا إلى مختلف التعاريف المتناولة : ،أما الفصل الثاني اإلجرائية للمتغيرات المتناولة

لمفهوم المناخ المدرسي ثم عرضنا تطور هذا المفهوم وتحدثنا كذلك عن أنواعه باإلضافة 

للمناخ المدرسي باإلضافة إلى أبعاد وفي  إلى ذلك اإلشارة على أهم النظريات المفسرة

إحتوى : أما فيما يخص الفصل الثالث ،األخير تحدثنا عن خصائص المدارس الجيدة

على مفهوم األداء الوظيفي ومن خالل التطرق إلى مجموعة التعاريف كما أشرنا إلى 

األداء الجوانب المتداخلة في مفهوم األداء، ثم عرضنا أهم عناصره، وأساليب تحسين 

الوظيفي باإلضافة إلى خصائص األداء الجيد وتحدثنا كذلك على معوقاته، كما بينا 

  .أهمية وطرق تقويم األداء
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أما الجانب الثاني من الدراسة تناولنا فيه الدراسة الميدانية ولقد إحتوى على 

  .فصلين

 ووصف عينة األهدافعرضت فيه الباحثة الدراسة االستطالعية من حيث : األول الفصل

 أدواتثم التعرف علي  ،عرض الحدود الدراسية إليالدراسة االستطالعية باالضافة 

أجريت عليها حتى  ثم التعديالت التي ،القياس وخصائصها السيكومترية قبل التعديل

تتوافق مع البيئة المحلية بعد التشاور مع عدد من المحكمين أساتذة تعليم النفس ،والي 

ومترية لهما وتعديل على عينة استطالعية الستخالص الخصائص السيكتجريب األداتين 

واألخير تم فيه عرض نتائج الفرضيات بعد الثاني أما فيما يخص  ما يجب تعديل،

 المعالجة اإلحصائية وتم عرض النتائج المتحصل عليها في جداول وتفسير نتائج الدراسة

   .ثين في هذا الموضوعوالخروج ببعض التوصيات الهامة التي قد تفيد باح
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 الرقم الفقرات دائما أحيانا أبدا

أشارك المدير في تخطيط أوقات العمل استعمال    

 الزمن 

1 

 2 أتعامل بسهولة مع جميع زمالئي   

أحيط تالميذي بالرعاية واالهتمام داخل الفصل    

 الدراسي

3 

تسود بيني وبين المدير عالقة ودية مبنية على    

 االحترام

4 

مع زمالئي المتعلقة بالعملية  أتبادل الخبرات   

 التعليمية التعلمية

5 

أتقبل أفكار واقتراحات الزمالء البناءة أثناء    

 االجتماعات 

6 

 7 أقوم بطرد التالميذ الذين يخطئون التصرف   

أتبع أساليب متعددة في التدريس لمراعاة الفروق    

 بين التالميذ 

8 

 9 تسود بيني وبين زمالئي عالقات اجتماعية ودية    

 10 أتفاعل مع تالميذي بروح معنوية عالية   

 11 أمنح تالميذي الحرية إلبداء اآلراء واالقتراحات     

 12 تحتوي مدرستنا على مطعم مجهز بكل اإلمكانيات     

 13 أساهم في تنظيم العمل أثناء عقد االجتماعات    

المدرسية كافة الظروف ألداء سير  اإلدارةتوفر    

  العمل

14 

 15 موقع مدرستنا في مكان هادئ بعيدا عن الضوضاء   

أتشاور مع زمالئي في حل المشاكل التي تتعلق    

 بمشوارنا 

16 

 17 عالقتي مع زمالئي تتميز بالنصح المتبادل   
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 18 أنبه تالميذي أثناء تشتت االنتباه   

 19 لألساتذةتحتوي مدرستنا على قاعات    

 20 عالقتي مع تالميذي يسودها االضطراب    

 21 االجتماعية  تسعى اإلدارة المدرسية إلشباع حاجاتي   

ال توجد أماكن مخصصة للتربية البدنية للترفيه عن    

 نفسية التالميذ 

22 

يساعدني المدير في تذليل الصعوبات التي    

  في عملي تواجهني

23 

 24 هتماممدرستنا فيها أشياء كثيرة تجلب اال   
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  أبدا  أحيانا  دائما    الفقرات  الرقم

        أفضل التفرغ بشكل تام لمهنة التعليم    1

        ألتزم بما تتفق عليه الهيئة التدريسية في االجتماعات   2

        التربوية المختلفة األنشطةأشارك في إقامة   3

        أحاول االطالع على الجديد لتحسين مستوى المهنة   4

        أشارك في مختلف اللجان التي تقدم خدمات للمدرسة   5

        أقوم بمساعدة زمالئي المعلمين  6

        أقيم عالقة ودية مع زمالئي المعلمين  7

أبذل مجهودا أكبر في سبيل نجاح العملية التعليمية   8

  التعلمية  

      

        أراعي أوقات عملي بانتظام  9

        أعمل جاهدا للتقدم في عملي   10

 األخرى من تكامل العمليةأتعامل مع مدرسي المواد   11

   التعليمية التعلمية

      

        أتقن عملي بإخالص  12

        أقوم تالميذي بطريقة موضوعية  13

        أنمي لدى تالميذي العادات الحميدة  14

        أمتلك القدرة على تطوير عملي واإلبداع فيه   15

          لتالميذي والتحفيزأستخدم أساليب التشجيع   16

        أتمكن من حل مشكلة تالميذي  17

         على إيصال األفكار لتالميذي أعمل جاهدا  18

        أعتني بتصحيح الواجبات المدرسية   19

        أقوم بمراجعة الدرس السابق لتالميذي كل بداية الحصة   20

        استعمل الوسائل اإليضاحية أثناء التدريس   21

        أتفاعل مع كل التالميذ في الحجرة الدراسية   22
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        أستخدم استراتيجيات التدريس المتنوعة   23

        أغير من أسلوب العمل الروتيني  24

        أثري الحصة التدريسية بأمثلة من الواقع  25

        امتلك القدرة على تنظيم الحصص التدريسية  26

         االقتراحاتأشجع تالميذي على المناقشة وٕابداء   27

        أطبق األفكار الجديدة التي يقترحها تالميذي    28

        أحرص على إثارة وتعزيز دافعية التالميذ  29

        أنشط الدرس بحماس في الحجرة الدراسية  30

        أناقش وأحلل األسئلة التي يطرحها التالميذ  31

أتعاون مع أولياء األمور في حل المشاكل التي تواجه   32

  التالميذ
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  أبدا  أحيانا  دائما  الفقرات  الرقم  األبعاد

  

  

  

عالقة 

األستاذ 

باإلدارة 

  المدرسية

أشارك المدير في تخطيط أوقات العمل   01

  استعمال الزمن

      

أساهم في تنظيم عمل مؤسسة أثناء عقد   02

  االجتماعات 
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تتكون من مجموعة من  رسةا تقدم، نستطيع أن نستنتج أن المدوبعد استعراض م  

وهدفهم العام العناصر، وهم الفريق اإلداري، ويرأسهم مدير المدرسة ثم األساتذة والتالميذ، 

أن يثمر تعاونهم في توفير الجو التربوي والتعليمي الذي يتحقق من خالله األهداف 

التربوية والتعليمية المنشودة، وهذا يتطلب منهم بناء نوع من العالقات اإلنسانية الفعالة 

أشكاال متنوعة منها المفتوح، المغلق، بين أفراد المجتمع المدرسي، ومناخ المدرسة يتخذ 

  .المنضبط، الموجه، واالستقالل

  :وفي األخير توصلت الباحثة إلى النتائج التالية  

 .ال توجد عالقة في مستوى األداء الوظيفي وعالقة األستاذ باإلدارة المدرسية -

 .ال توجد عالقة في مستوى األداء الوظيفي وعالقة األستاذ بزمالئه -

 .ألستاذ بتالميذهال توجد عالقة في مستوى األداء الوظيفي وعالقة ا -

 .ال توجد عالقة في مستوى األداء الوظيفي وعالقة األستاذ بالجو العام -
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  :من خالل ما توصلت إليه نتائج الدراسة نقترح مايلي

  :التوصيات

وتدعيمه بكل الوسائل واإلمكانيات ِلَما له دور فعال تشجيع المناخ المدرسي  .1

 .وأساسي على األداء الوظيفي

التربوية والعمل على توطيد العالقات االجتماعية التقليل من سلبيات المؤسسات  .2

 .حتى العامل البسيط ألن لكل دوره الفعال داخلها من رئيس المؤسسة بدءاً  السليمة فيها

أن تعمل إدارة المدرسة على الموازنة بين عدد األساتذة ومساحة المدرسة وعدد  .3

وبين عدد التالميذ حتى ال يحدث ازدحام وتضخم في العمل قد  الفصول الموجودة بها

 .يعيق األساتذة عن أداء دورهم التربوي والتعليمي بكفاءة وفعالية

تخفيف األعباء الغير التدريسية الملقاة على عاتق األستاذ مثل اإلشراف وحضور  .4

غ التام لعمله حتى يتسنى له تطوير مستواه المهني ومن ثم التفر الندوات واالجتماعات 

 .التربوي والتعليمي

بدورات تدريبية تركز على تعريفهم بمهام يجب إلحاق مدراء المدارس واألساتذة  .5

 .ومسؤوليات العمل المدرسي وكيفية توظيف اإلمكانيات في إنجاح العملية التعليمية

   

    

 



  الفصل األول                          

  

  اإلطار العام للدراسة              
    

 

   .شكالية الدراسةإ -1
   .فرضيات الدراسة -2

 .الدراسة أهداف -3

 .الدراسة أهمية -4

 .للمتغيرات الدراسة اإلجرائيالتعريف  -5

 .الدراسات السابقة -6
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 :إشكـاليـة الدراســة -1

تعد المدرسة احدي مؤسسات التنشئة االجتماعية التي تتكون فيها شخصية الطفل 

وذلك من خالل تزويده بالمعارف والحقائق العلمية واكتسابه  ،وترقى إمكانياته وتطورها

كما أن دورها ال يقتصر على هذا الجانب فحسب بل  ،العادات الحميدة والقيم الحسنة

تعمل على النهوض بمستوى التعليم والرفع من مردوده وهذا بفضل تفاعل وتعاون أعضاء 

والذي يشكل  ،حد أقطاب المناخ المدرسيأشكلون هيئة التدريس وطاقمها التربوي الذين ي

 ،التي يعمل األساتذة ضمنهاداخلية مجموعة الخصائص التي تميز بيئة العمل البدوره 

   )2005(وهذا حسب ما يؤكده المغربي  .ثر علي قيمهم واتجاهاتهم وأدائهموالتي قد يؤ 

فمناخ المؤسسات التربوية يختلف من مؤسسة إلي أخري في  نظامها وتسيرها 

التعليمي فهناك بعض المدارس تتمتع بمناخ يتسم بالحيوية والطاقة الموجهة نحو تحقيق 

ا ويعمل أعضائها كفريق واحد وبروح معنوية عالية كما تتوفر فيها الظروف أهدافه

  )2002: 127،حاجي(. المناسبة لعملية التعليم والتعلم

في حين نجد بعض المؤسسات تتمتع بمناخ ال تنمو فيه العالقات االجتماعية 

بالشكليات  بسبب اهتمامهالطيبة بين العاملين وكذا فقدان المدير صفة القائد والنموذج 

ويسودها ). 75:2001 ،الحريري(كما ْانه يهمل مسْالة إشباع حاجات العاملين  ،والروتين

الفوضى وعدم لمباالة بسبب فقدانها القائد الجيد ،مما قد يؤثر على أدائهم الوظيفي وسير 

  .عملهم
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المناخ المدرسي عالقة (هذه الدراسة التي تتمحور حولالباحثة القيام ب ارتأتلذا 

ن مرحلة التعليم االبتدائي هي أباعتبار  )بمستوي األداء الوظيفي ألساتذة التعليم االبتدائي 

، 2004المرحلة التي تلي التعليم التحضيري، وقد عوض التعليم األساسي ابتداء من سنة 

  .  سنوات 5وأصبحت مدته 

  :التساؤل العامإليه طرحنا العام التالي يمكن تطرق تم  وفي ضوء ما

وظيفي ألساتذة التعليم األداء الومستوى المناخ المدرسي توجد عالقة بين هل 

  ؟ االبتدائي

  :أربعة تساؤالت فرعية رأسيالويندرج ضمن هذا التساؤل   -

  ؟المدرسيةة باإلدار  تهعالقو اذ تألسل الوظيفي داءاألمستوى بين عالقة هل توجد  -1   

 بزمالئه؟ته عالقو ذ تاألسل الوظيفي داءاألمستوى بين عالقة  هل توجد -2

 بتالميذه؟ تهعالقو اذ تألسل الوظيفي األداءمستوى بين عالقة  هل توجد -3

  بالجو العام تهعالقو اذ تألس الوظيفي داءاألمستوى  بين عالقة هل توجد -4

 ؟  )المرافق واألبنية المدرسية (

  :الفرضيات البحث -2

 :الفرضية الجزئية -أ

  .وظيفي ألساتذة التعليم اإلبتدائيمستوى األداء الو المناخ المدرسي توجد عالقة بين  -
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  :الفرضيات الجزئية - ب   

  .باإلدارةلألساتذة وعالقته  الوظيفي مستوى أداءبين عالقة توجد   -1

 .بزمالئه تهعالقو ألساتذة ل الوظيفي مستوى أداءبين عالقة  توجد  -2

 .بتالميذه تهعالقو لألساتذة  الوظيفي مستوى أداءبين عالقة توجد  -3

المرافق (عالقة األستاذ بالجو العام واألساتذة  الوظيفي مستوى أداءبين عالقة توجد   -4

  ).   واألبنية المدرسية

  : أهــداف الـدراسـة  -3

  . تقديم إطار نظري وفكري متكامل حول مفهوم المناخ المدرسي واألداء الوظيفي -1

 .المدرسية بهذه الدراسةإثراء المكتبة  -2

 .  معرفة األثر الذي يتركه المناخ المدرسي على األداء الوظيفي لألساتذة  -3

 .  يهدف أيضا إلى إعطاء معلومات علمية تساعد الباحث المهتم بتنمية المعارف -4

 :  أهـمـية الدراســـة-4

ولتحقيق  الوقوف على أهم المحطات التي تقدمها المدرسة لتوفير مناخ مدرسي مالئم  -1

 .أداء وظيفي جيد

 . معرفة المناخ السائد الذي له أثر على مستوى أداء األساتذة  -2
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   .   تحديد مدى رضى األساتذة لطبيعة المناخ المدرسي السائد في المدارس االبتدائية   -3

  :الـتعاريف اإلجـرائـيـة -4

  :  الـمنـاخ المـدرسـي  - أ

األساتذة الجو التعليمي الذي يسود المدرسة التي تتضمن العالقات بين يقصد به 

  .رسية واألبنية والمرافق المدرسيةواإلدارة المد األساتذةو التالميذ وزمالئهم وبين 

  :األداء الـوظيفـي -ب 

تنفيذ المعلم ألعماله ومسؤولياته التي يكلف بها من طرف الجهة المعنية  يقصد به

 لهأوالجهة التي ترتبط وظيفته بها، ويعني النتائج التي يحققها المعلم في مكان عم

  :الدراســات السابقـة 

      :الدراسات التي تتعلق بالمناخ المدرسي/أوال

  :ق بالمنـاخ المـدرسـيعلدراسـات تت

ي المدارس األساسية في بعنوان واقع المناخ المدرسي ف :)2011(دارسة صالح هندي   - 1

ف العاشر وعالقته ببعض التربية اإلسالمية وطلبة الصأساتذة ن وجهة نظر ــاألردن م

تهدف هذه الدراسة إلي تحديد خصائص المناخ المدرسي في المدارس  ،المتغيرات

التربة اإلسالمية وطلبة الصف العاشر أساتذة األساسية بمحافظة الزرقاء من وجهة نظر 
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وتكونت عينة . وجنس المدرسة، وحجمها ،مدرية التربية ،ك ببعض المتغيراتوعالقة ذل

من الصف العاشر األساسي  تلميذةو تلميذ  )243(و أستاذ وأستاذة )36(الدراسة من 

صمم الباحث اسبانية . وتم اختيارهم بطريقة عشوائية ،مدرسة )18(يتوزعون على 

فقرة موزعة على خمسة مجالت، واتبعت دراسته المنهج الوصفي  )37(اشتملت على 

سي التحليلي  وأظهرت النتائج أن أهم الخصائص االيجابية التي يتصف بها المناخ المدر 

هي على التالميذ و األساتذة من وجهة نظر  ،لمدارس األساسية بمحافظة الزرقاءل

  : الترتيب

التالميذ  واإلدارة المدرسية والعالقة بين األستاذ الخصائص المتعلقة بالعالقة بين   

واإلدارة المدرسية أما السلبية للمناخ المدرسي فتمثلت في  ألساتذةوالعالقة بين ااألساتذة 

وجود مشكالت مدرسية كما أظهرت النتائج أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

مناخ اللخصائص  لتالميذوااألساتذة بين متوسطات تقديرات ) p >0,5(عند مستوى 

وحجمها في حين  ،وجنسها ،مدارسهم تعزى إلي اثر متغير مدرية التربية التي يتبعها

وجدت فروق دالة إحصائية عند نفس مستوى بين متوسطات تقديرات الطلبة لخصائص 

مناخ مدارسهم تعزى إلي اثر مدرية التربية وجنس المدرسة وعدم وجود اثر لمتغير حجم 

  .  المدرسة في هذه التقديرات 

 .وتصميمها اسة في بناء أداة البحثاستفادة الباحثة من هذه الدر *     
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بمراحل التعليم األساتذة بعنوان المناخ المدرسي ودوره في أداء  :حسام )2007(دراسة  -2

العام، تهدف الدراسة إلي التعرف على طبيعة المناخ المدرسي السائد في مراحل التعليم 

العاملين في مراحل التعليم العام، باالضافة إلي تحديد  األساتذة العام وتحديد مدى رضا

ومعرفة  أهم المعوقات التي تحول دون توفر مناخ مدرسي مناسب في مراحل التعليم العام

ما إذا كان هناك اختالف في رؤية أفراد عينة الدراسة إزاء محاورا لدراسة المختلفة 

وتم اختيارهم أستاذا ) 266(اسة من باختالف خصائصهم الديموغرافية، وتكونت عينة الدر 

الباحث المنهج التحلي الوصفي وخلصت  تبعه واانيوصمم الباحث استب ،بطريقة عشوائية

  :الدراسة إلي عدة نتائج 

أهم أبعاد المناخ المدرسي ذات العالقة باإلدارة المدرسية تمثلت في حرص اإلدارة  -1

  .والخالفات بين المعلمينعلى تطبيق األنظمة واللوائح وفض النزاعات 

أكثر األبعاد العالقات اإلنسانية التي تسود المناخ المدرسي تمثلت في وجود المرح  -2

عندما يتجمعوا بصورة غير رسمية، والعالقة الطيبة المبنية على  األساتذة الذي يسود بين

  . الثقة واالحترام والتقدير

مؤثر في جميع العملية  ي السائد له دورأن المعلمين موافقون على ان المناخ المدرس -3

  .التعليمية
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استفادت الباحثة من هذه الدراسة في إثراء وتدعيم الرصيد المعرفي حول موضوع *  

  . ء اإلطار النظري للدراسة الحاليةالدراسة باالضافة إلي إثرا

  :التعــليـق عـلى الدراســـات

يث المنهج المتبع باالضافة إلي تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من ح

وتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة في تطبيقها  ،األداة المنتهجة لجمع المعلومات

  .بيون العاملين في الحقل التعليميعلى التر 

بينما تختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث حجم العينة باالضافة 

  ياغة فروضها االختالف في نتائجهاواختالف أهدافها وصإلي اختالف مكان تطبيقها 

  :دراسـات تتعــلق باألداء الـوظيـفـي 

  :دراسات تتعلق باألداء الوظيفي/ ثانيا

بعنوان التمكين اإلداري باألداء الوظيفي لدى  )2008(دراسة محمد سليمان البلوى    

هدفت الدراسة إلي  ،السعوديةبية المملكة العر  .المدارس الحكومية محافظة الوجهأساتذة 

العاملين في المدارس األساتذة التعرف على التمكين اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي لدى 

كما هدفت التعرف على تصورات المبحوثين  ،مية في المملكة العربية السعوديةالحكو 

أستاذا  )372(، وتكونت عينة الدراسة من الخصائص الشخصية والوظيفية لهم باالختالف

كأداة للدراسة والتي تكونت  هانيريقة عشوائية وصمم الباحث استبوتم اختيارهم بط ،وأستاذة
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 وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي ،فقرة )53(في صورتها النهائية من 

  : وأظهرت نتائج الدراسة مايلي

ن هناك عالقة ذات أأن مستوي التمكين اإلداري واألداء الوظيفي جاءا مرتفعين و  -1

  .داللة إحصائية بين التمكين اإلداري واألداء الوظيفي

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية للتمكين اإلداري تعزى للتمكين اإلداري تعزى  -2

بينما كان هناك فروق ذات داللة إحصائية  ،لمتغيري النوع االجتماعي والمؤهل العلمي

وعدم وجود فروق ذات  ،لألداء الوظيفي تعزى لمتغير النوع االجتماعي لصالح اإلناث

  . ى لمتغيري المؤهل العلمي والخبرةداللة إحصائية ألداء الوظيفي تعز 

  .وبناء وتطوير األداة استفادة الباحثة من هذه الدراسة إثراء اإلطار النظري،*  

  : الـدراسـة األجـنبيـة

األداء الوظيفي وان العالقة بين الرضا الوظيفي و بعنschoob ) 2000(قام بها 

المؤهل ديناميكية وتأثير كل من الخبرة و بانجلترا هدفت الدراسة إلي الكشف عن العالقة ال

أستاذا  )65(وشملت عينة الدراسة  ،ين في المدارس العامة في انجلتراالعلمي علي العامل

كأداة لجمع  هانياستبالمدارس وصمم الباحث تم اختيارهم بطريقة عشوائية من العاملين في 

المعلومات وقد اعتمد الباحث علي المنهج الوصفي التحليلي وابرز النتائج التي توصلت 

  :إليها الدارسة
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  يستمدون رضاهم عن العمل من مصادر مختلفة وأن التالعب      األساتذة أن  -1

والتحكم بمصادر الرضا مثل الرواتب وطبيعة وزحم العمل واإلشراف لن يؤدي إلي تغيرات 

 .األساتذةفي مستوى األداء الوظيفي لألفراد و األداء الوظيفي 

  .فانه أدائه الوظيفي يزداد ألستاذ كلما ارتفع المؤهل العلمي -2

معرفي حول موضوع الدراسة استفادة الباحثة من هذه الدراسة إثراء وتدعيم الرصيد ال*   

  )55:2008البلوي،(.الدراسة ةداأوتطوير 

  : التعــليق عــلي الدراســات

تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في طبيعة منهجها حيث اعتمدت على 

وكذلك تتشابه معها من حيث مجتمعها حيث طبقت الدراسات  ،المنهج الوصفي التحليلي

السابقة على التربويون العاملون في الحقل التعليم االبتدائي شانها شْان الدراسة الحالية 

  .باالضافة إلي تشابه األداة 

بينما تختلف الدراسة الحالية عن الدارسة الحالية عن السابقة من حيث األهداف 

  .صياغة فروضها واختالف نتائجها ومكان تطبيقها إليباالضافة 

 



  الفصل الثاني                 

  يــــدرســــــــمـمناخ الــــــال                   

  تمهيد

 .تعريف المناخ المدرسي  -1

 .تطور مفهوم المناخ المدرسي -2

 .أنواع المناخ المدرسي  -3

 .أهم النظريات المفسرة للمناخ المدرسي -4

 .محددات المناخ المدرسي -5

 .عوامل المناخ المدرسي -6

 .أبعاد المناخ المدرسي  -7

 .خصائص المدارس الجيدة -8

 .خالصة الفصل
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    : دــــهيـمـت        

التي تساعد في تشكيل شخصية  ،من أهم بيئات التفاعل االجتماعي تعد المدرسة     

فالجو . وتنمي أفكارهم ومبادئهم ،مستقبلهم وتعزز أنماطهم السلوكيةالمتعلمين وتحديد 

ولذلك سوف نوضح في هذا في هذا  ،رسة يلعب دورا هاما في تحقيق ذلكالسائد في المد

   .الفصل

أهم النظريات المفسرة له باالضافة واعه و أن كيفية تطوره وماهية المناخ المدرسي و     

   .واهم أبعادهإلي عوامل المناخ المدرسي 
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وهذا  ،ريف المناخ المدرسي بين الباحثينتعددت تعا:يـدرســاخ المـــريف المنـــتع - 1

     : تناولها كل باحثم والزاوية التي راجع إلي اختالف وجهة نظره

بأنه البنية االجتماعية أو النظام االجتماعي الكلي  :)2002(العميان  لقد عرفه       

و هذا يعني أن الثقافة و القيم و العادات والتقاليد  ،موعة العاملين في التنظيم الواحدلمج

تؤثر على  واألعراف واألنماط السلوكية والمعتقدات االجتماعية وطرق العمل المختلفة

  .)305:2002،العميان ( االقتصادية داخل المؤسسةالفعاليات واألنشطة اإلنسانية و 

المعلمين أن مصطلح المناخ المدرسي يشير إلي إدراك ب) 2002(وعرف حجي         

الغير الرسمي و شخصيات  وهو يتأثر بالتنظيم الرسمي و ،لبيئة العمل في المدرسة

يتضمن جو العالقات االجتماعية  في المنظمة التعليميةانه اإلدارية و والقيادة  ،نالمشاركي

  .)236:2006، حجي(الطاقم التربوي المدرسية والنفسية واإلنسانية و 

أن المناخ المدرسي يتضمن نوع المشاعر السائدة في  )2006( محمدوعرف 

عل بين أعضاء المجتمع المدرسة والتي يمكن من خاللها وصف أجواء العمل والتفا

محمد،  (دعالقات اجتماعية بين األفراهذا بدوره يتكون من اتجاهات وقيم و و المدرسي 

2006:203(.  

المصطلح الذي يشير إلى طبيعة المهمات المستهدفة  ذلك ويعرفه أيضا هو

الصفية السائدة وألنماط اإلدارة المدرسية و  ،ا بموجب البناء التنظيمي للمدرسةوالمخطط له
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وٕالى طبيعة االتصاالت وقيم العمل والعالقات السائدة وٕالى مشاعر األمن والرضا 

بما يحقق تعاون وتضامن وانتماء أفراد  ،ويتأثر المجتمع المدرسيالوظيفي كما يحس بها 

هذا المجتمع وٕاثارة دافعيتهم كي يعملوا بتناغم وفعالية ورضى لتحقيق المقاصد التربوية 

  .)99:2006 محمد،(تسعى المدرسة إلي تحقيقها التي 

بن (ةية الحياة و االتصال داخل المدرسيحيل إلي نوع )2009( ويعرفه بن دريد         

  )27:2009،دريد

ومن خالل التعريفات السابقة يمكن استنتاج أن المناخ المدرسي هو جملة الخصائص     

المادية والنفسية االجتماعية التي تسود كل مدرسة وفقا لثقافة التي تنتجها وتميزها عن باقي 

المؤسسات التعليمية والذي له التأثير المباشر على عملية التعليم والتعلم من أفراد الطاقم 

سسة التعليمية والتحصيل ودية المؤ قد ينعكس إيجابا أو سلبا علي مردلي التالميذ مما التربوي إ

  .التالميذ

   :يــاخ المدرســوم المنــهـور مفـــــتط - 2  

ا بالغا من الباحثين يعتبر مفهوم المناخ المدرسي من المفاهيم التي لقيت اهتمام

أول من استخدم مصطلح المناخ المدرسي )  1955 –كورنل  Cornel(كان  التربويين وقد

  :وتتمثل فيعندما وصفه بأنه نتاج إدراك األفراد ألدوارهم و ادوار اآلخرين في المدرسة 

 .األكاديمي شخصية الطالب و ارتباطها باالنجاز •
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 .الروح المعنوية للمعلمين العاملين بالمدرسة و ارتباطها بتحصيل الطالب •

  .القرار عند معالجة المشكالت المدرسيمدي مشاركة المعلمين في صنع  •

 بوجه عاممناخ المدرسي أن مفهوم ال )  tagerey  -تاجيرى(اعتبر  1968وفي عام       

  :البيئة الصفية من وجهة نظرته الجوانب اآلتية  يتعامل مع

االجتماعي الخاص بوجود األفراد الجانب الجانب الفيزيائي والجانب المادي و  - 2

المناخ المدرسي بأنه بيئة التفاعل بين  owns )–اونز(عرف  1970عام الجماعات و و 

األفراد داخل المدرسة كما يعبر عنها باألبعاد السلوكية المدركة من قبل العاملين 

 )13:2014،إيمان ( بالمدرسة

  :أنواع المناخ المدرسي - 3

إن المناخ للمؤسسة المدرسية )  haplin and groft كروفتهالبين و (يشير

توصال إلي تدرج متصل  ،عن المناخ المدرسي في درستهو  كالشخصية بالنسبة إلى الفرد،

ووضع  ،لمناخ المفتوح إلي المناخ المغلقو يبدأ هذا التدرج با، في وصف المناخ المدرسي

  :ستة أنواع للمناخ المدرسي

  ):climat open(المناخ المفتوح  -أ

الفريق دون وجود شكاوي كما يسعى  حفي المؤسسة يتمتع األعضاء برو  هذا يتسم 

تسود و ، مدير المؤسسة إلي تسهيل انجازات المعلمين ألعمال الموكلة إليهم دون  تعقيد
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باع الحجات كما إن إدارة المدرسة تسعي إلي إش ،المدرسة عالقات اجتماعية قوية

  .االجتماعية  للعاملين

   :) autonomeus climate( مناخ الحكم الذاتي  - ب

للعاملين في حرية شبه كاملة يمنحها مدير المدرسة يسود المدرسة تحت هذا المناخ    

و يساعد هذا المناخ على ظهور قيادات من أعضاء األسرة المدرسية ويتسم  ،أداء مهامهم

بعيدا عن التعقيد فالكل يتعاون وتسود بينهم روح معنوية عالية ولكن العمل باإلنسانية 

تهتم إدارة المدرسة في ضوء هذا المناخ بإشباع الحاجات و ، قل من المناخ المفتوحأبدرجة 

  .عية للعاملين يليها جانب االنجازاالجتما

  :) controlld climate( المناخ المراقب  - ت

حتى لو لعمل و انجازه بالدارجة األولي و المناخ على أداء ايتركز االهتمام في هذا       

   .)47:2011الحريري،(حساب إشباع حاجات العاملين  ىكان ذلك عل

وال يسمح ألي فرد بالخروج  ،م المدير المؤسسة هنا بالوقاية والمتابعة والتوجيه المباشريقو و 

مما يجعل روحهم المعنوية  يهتم بمشاعر العاملين علي القواعد الموضوعية كما انه ال

  .متدنية

  ):familiar climate (المناخ المألوف  - ث 

إذ تكون هناك اآللفة بين  يسود المدرسة في ظل هذا المناخ الروح األسرية،   

فالعالقات االجتماعية واالهتمام بالحاجات االجتماعية يفضل على االهتمام  األعضاء،



ا����خ ا��ر��                                     ا�
	� ا�����                                       

 

21 

 

يعقد  ويقل هنا الدور التوجيهي لمدير المدرسة فهو ال بالعمل واالنجاز وتحقيق األهداف،

تكون النتيجة ظهور قيادات يشعرا لجميع بجو األسرة، و بل يسهلها إلي حد كبير  ،األمور

  .األهداف تحقيقانخفاض الرضي عن األداء و و جديدة  

  : )bateranl climate: (ديـوالـلااخ ـالمن -ج

رسة مما السلطة فهي تتركز بيد مدير المدتتميز إدارة المدرسة هنا بعدم تفويض 

ن أعلى من سلطة ، وينتج عن ذلك أن سلطة الرقابة تكو يتعذر ظهور قيادات جديدة

كذلك أعضاء المدرسة في أداء مهامهم و  فهناك اهتمام ضعيف بتوجيه ،التوجيه واألشراف

بين صف التكتل هذا المناخ االنقسام و  سبة إلشباع حاجاتهم االجتماعية ويسودبن

  .إلي انخفاض الروح المعنوية لديهممما يؤدي  ،العاملين

   ( closed climate) :المناخ المغلق - ح  

ح لهم فرصة لتنمية يتت وهو نقيض المناخ المفتوح فاألعضاء من األساتذة ال    

بقبول العاملين  وال يحظىانجازه يكون منخفضا جتماعية  كما أن أداء العمل و اال همعالقات

إشباع نه يهمل مسالة أكما  ،هذا المناخ بعدم القدرة والتوجيهيتسم مدير المدرسة في ظل و 

لقد أشارت العديد من و  ، ويؤكد على العالقات اإلنسانية في العمل،حاجات العاملين

سود االهتمام بالنواحي الدراسات أن التحصيل الدراسي للتالميذ يرتفع في ظل المناخ ي

يتم التركيز على العمل وحده و  ،ينما يهمل االهتمام بتلك النواحيينخفض حو  ،اإلنسانية
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 .ارتفاع الروح المعنوية للمعلمين ،هتمام بالجوانب اإلنسانية واالجتماعيةيرتبط باالو 

                                                                                               ) 57:2011 ،الحريري(

مع درجة صحة  النجاح النظام المدرسي يتناسب طرديان ، وامعا والتالميذالعاملين و 

 .) 57:2011 ،الحريري( يحدد درجة نجاح المؤسسة المدرسيةالمناخ التنظيمي 

ومن خالل ما سبق نستخلص أن طبيعة المناخ المدرسي وأنواعه المختلفة يكون     

ففي بعض المؤسسات يكون مناخها مفتوح ذو الطاقم  ،مختلف من مؤسسة إلى أخرى

  .ومحكم ذو البيئة الجافة والمغلقةالحيوي ويتم تحقيق األهداف وأحيانا يكون مناخ ذاتي 
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        أنواع المناخ المدرسي: 1 الشكل رقم                             

  :يـــاخ المدرســرة للمنــــريات المفســـالنظم ــــأه -  4

هناك نظريات مختلفة تناولت موضوع المناخ المدرسي وسلطنا الضوء في درستنا     

 :منهاالنظريات نذكر  أهمعلي 

  : ةـخاصـالاـلثـقافـة  نظرية  - أ

حيث اهتمام النظرية  تدخل هذه النظرية ضمن االتجاه الوضعي السوسيولوجي،

كان يسعى إلى تفسير أشكال معينة من السلوك ،وقد تم ذلك من خالل صياغة مفهوم 

    ا��در	�ا����خ 

 ا����خ ا����وح
 ا����خ ا��را�ب ���خ ا���م ا�ذا��

 ا����خ ا����ق ا����خ ا�وا�دي ا����خ ا����وف
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ماجاءت به هذه النظرية  أهم تلخيصويمكننا ، لخاصة لفهم هذه األنماط السلوكيةالثقافة ا

 :في النقاط التالية

  .يعتمد المجتمع على مجموعة من القيم على حساب أخرى   -1

تنظر  فان المدرسة باعتبار نقص الفرص أمام أفراد الطبقة العاملة لتحقيق اهدفها،  -2

 .م بشكل سلبي مما يصيبهم باإلحباطإليه

مركز القيم تحدد مجموعة من األهداف يستطيع الفرد من خاللها الحصول على  هذه -3

 ) 70: 2009،بن دريد( .ا يضفي على تلك األهداف المشروعةمعين مم اجتماعي

  :االجتماعية النظم نظرية - ب

وهي  ،المخرجاتو بنظرية المدخالت   Anderso )أندرسون(ها البعض أمثال ييسم  - ب

اعل النشط داخل المؤسسات باهتمام الباحثين في مجال التفالنماذج التي حظيت 

والمتمثلة في لمدخالت وفيها ينظر إلى المدرسة على أنها مصنع يحول ا ،العلمية

الموارد التعليمية  ،العالقات الوسائل التعليمية المدرس، المقرر المدرسي،المنهاج و (

والمخرجات في النظام التعليمي هي إلى مخرجات ) ق بالبيئة المدرسيةوكل ما يتعل

إحداث التعلم لدى المتعلم ونمو شخصيته واكتساب المفاهيم واالتجاهات والقيم 

ن هناك عالقة خطية بين وأالمرغوب فيها ويستند هذا التحول إلى افتراض مؤداه 

وبناء على ذلك فان أي قصور في المخرجات يمكن إرجاعه  ،المدخالت والمخرجات
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في ضوء هذا يفترض إن تكامل بعض المدخالت و  ،ي المدخالتإلي قصور ف

 ا تعطي فيه المدرسة مخرجات موجبةالمدرسية يخلق مناخ

   ):التفاعلي (ي ـادلـتبـنظرية االتجاه ال - ت 

 ينظر إلي المدرسة علي أنها نظام من العالقات االجتماعية بين األسرة وفيه   

   ، علي درجة انجاز األهداف التربوية، وتؤثر هذه العالقات الرفاق، الطالب و والمعلمين

 ،توقعهاية المدرسية و معاييرها و فيه ينظر إلي الطالب بأنه داللة للعمليات االجتماعو 

بالدرجة التي تختلف فيها المدرسة في بيئتها االجتماعية فإنها تختلف في النتائج و 

البيئة يمكن الحصول بين الفرد و ومن هذا االتجاه التبادلي التفاعلي  ،التي تحققهاالتعليمية 

كذلك يدركه كل من الطالب والمعلم و و مناخها كما يتصوره أفضل وصف للمدرسة و  ىعل

  .سيأفضل وصف لمناخ الفصل المدر 

  :ةـيئيـلب النظرية ا - ث

 )االجتماعي نظرية االتجاه التبادلي و نظرية النظم(يجمع بين التوجهين السابقين و 

  فهي تشترك مع توجيه المدخالت و المخرجات في االهتمام بحلق و صيانة المصادر 

  تشترك مع التوجه االجتماعية في االهتمام بالعمليات االجتماعية واألبعاد الفيزيائية و 

هذا التوجه يحاول بقدر اإلمكان الكشف عن ، نوعية السلوك الممارسوالثقافية البيئية و 

  )28:2008 ،إيمان (.ظام ككل عضوي متفاعلوظيفة الن
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   :المدرسيددات المناخ ـمح  -5

لعل ابرز المتغيرات ذات العالقة بتحديد شكل المناخ المدرسي يمكن إيجاز فيما   

  :يلي

  :التنظيمياء ـالبن  - أ

ي يجسد الدوائر واألقسام وتنتشر فيه مكونات المدرسة وتتحدد فيه وهو الوعاء الذ   

مشتمال على  مواصفات  ،متضمنا وصف الوظائف ،اإلدارية ولجان التنسيقارتباطاتها 

 ،عليه من مسؤوليات وصالحيات تملاألفقية ثم يششبكات االتصال النازلة والصاعدة و و 

سليمة على تحديد دقيق  يكون هذا البناء قائما على أسس علمية نه على قدر ماأ

الصالحيات ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب فان للوظائف والمسؤوليات و 

بعبارة أخري فانه يصل إلي و  من احتمال ظهور المناخ السلبي،ذلك من شانه  أن يقلل 

كما يلعب حجم التنظيم دورا مهما في تحديد خصائص المناخ  ،الصفر النظري نقطة

تكون ناخ العائلي و تكون إلى الم قرب ماأيمي إذ أن التنظيمات الصغيرة هي التنظ

  . فرادها حميمة منفتحةأقات بين العال

   :نمط اإلدارة-ب

ما يترتب من الممارسات سواء كانت  ط اإلدارة الذي يستخدمه المدير و إن نم

العاملين سمة باألوتوقراطية والتسلط إزاء أنها مت أوقائمة على المشاركة والديمقراطية 
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نية األفراد تحديد نوع المناخ المدرسي داخل ذه اوعلى ما بينهما من أنماط لها اثر في

مثلما  لهذا النمط تداعياته على مختلف المستويات دخل المدرسة  ،العاملين في المؤسسة

، لذي يحمله العاملون في المدرسة وعلى شعورهم بالرضي الوظيفيمن حيث الشعور ا

أثيره على المناخ الصفي ت بالتالي وبما ينعكس على نمط اإلدارة المطبق داخل المدرسة و 

 . ذاته

   :لـالعمتكنولوجيا - ت

 ،ذات طبيعة ثابتة غير متجددة ،لتكنولوجيا المستخدمة في المدرسةكانت اكلما 

بالتالي يكون المناخ المدرسي فيها متجها نحو األجواء التقليدية إلى حد كبير و نه ستسود إف

لتحمل  األفراد اإلبداعيات وعدم تقبلالسلبية في نظر المرؤوسين، إلى جانب قلة 

  .المسؤولية النجاز المهمات

  :ةـلخارجيـاا لبيئة - ث

إن العوامل البيئية الخارجية المتعلقة بالسياسات التربوية العامة على مستوى 

  المعمول بها  الحوافز والعقوباتاألنظمة والتعليمات المطبقة و و المناطق ا لتعليمية 

. أثرهالتأمينات المطبقة مما يتأثر به العاملون في المؤسسات التربوية له والنظام الرعاية و 

 ،إن تدني التخصصات المالية للمدارس، على العموم ومالييه من مستويات تعليمية

وسياسات خفض النفقات من قبل الجهات الممولة أو في حال تعيش بعض المدارس ظرفا 
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فان تصورا لمناخ  ،ستغناء عن العاملين فيهاإلي اال اقتصادي سيئة لربما تضطر اإلدارة

مستوى النظام التربوي بجملة إلى  ىتمتد من المناخ السائد علالمدرسي هو سلسلة متصلة 

   .)103:2006غريبات،( مستوي المدرسة والصف

 وأسلوب اإلدارة إن كان مركزيا أون نمط اإلدارة المدرسية أوفي األخير نستنتج 

ومدى تأكيد التميز واإلبداع  ،ومستوى المهام التي يطلبها العملغير مركزي وطبيعة 

ى ونوعية العالقات السائدة بينهم، ومدى ومستو  ،ح المعنوية السائدة بين العاملينوالرو 

التدريب والتطوير وأسلوب المكافأة والعقاب ودعم جهود  الشفافية والوضوح، وتأكيد االنجاز

ودرجة األمن والمخاطر وكفاءة ومرونة التنظيم وٕاشباع الحجات االجتماعية والعاطفية 

والنفسية كلها عوامل مسؤولة عن تحديد نوع ومستوى المناخ المدرسي والذي يرتبط 

  .  فيها  ارتباطا عليا بإنتاجية المدرسة وتحقيقها ألهدافها وأهداف العاملين

   :عوامل المناخ المدرسي.6

في البيئة  إشباعها يقصد بعوامل المناخ المدرسي تلك العوامل التي إذا ما توفر

 :لنجاح الدراسي المطلوب وتتمثل فيتحقق المناخ المالئم الذي يضمن اسية المدر 

 :االحترام  - أ

مقترحاتهم ئهم و يقصد به شعور األفراد داخل المؤسسة التعليمية بان أراو 

نما إ األفراد فيه بالقمع و  يشعر ، فالمناخ المدرسي االيجابي الرتحظى بالعناية والتقدي
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ير للفرد داخل الشعور بالتقدية واالهتمام وهذا ما يبعث االستقرار النفسي و ايشعرون بالرع

  .)213:2001،بن الدن( المؤسسة التعليمية

  :ةـالثق- ب

األفراد داخل المؤسسة التعليمية يتصرفون معه وتتمثل في مدى إيمان الطالب بان 

، فتوفر مثل هذا الجو يشعرهم باألمان من مظاهر الرياء والخداع قة تخلوبطريقة صاد

يولد الشعور باالنتماء للمدرسة وشعور العاملين فيها بالحماس داخل البيئة المدرسية مما 

  . عدم الرغبة بالغياب منهاو 

   :التماسك - ت

عر األفراد بالمؤسسة التعليمية ومدى والئهم لها ودفاعهم ارتباط مشا اقصد بهيو 

األفراد بداخلها بروح الجماعة وميلهم للبقاء  من مظاهر السلوكية لهذا العمل شعورعنها و 

  .المحافظة عليها و 

  :التجديد - ث

، ولكي هو المناخ الذي يقاوم الروتين ويتطلع للتجديد فالمناخ المدرسي االيجابي 

بشكل مستمر من خططها يتحقق النمو السليم في المؤسسة التعليمية البد لها أن تعدل و 

  مرتبطة بحاجات  أن تكون قادرة على تنظيم مشاريع تنمويةالدراسية وبرامجها التعليمية و 
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  .دوافعهم ويزيد من طموحاتهم يشبعاهتمام األفراد و  فالتجديد ينير ،المجتمع وأهدافه

  )213:2001،بن الدن(                                                 

وفي األخير نستخلص أن توفر مثل هذه العوامل تخلق بيئة مدرسية مالئمة وآمنة 

تقوم على إحترام والثقة والمشاركة لكافة األفراد العاملين في المؤسسة التربوية مما يؤدي 

على نشاط المدرسة وزيادتها كما يؤثر بشكل فعال  يؤثرإلى زيادة مردو ديتهم وهذا ما 

  .على األداء الوظيفي للمعلمين

  :أبعاد المناخ المدرسي-7

  :رها فيما يليصيشكل منها المناخ المدرسي يمكن حهناك مجموعة من األبعاد 

 :الئقيـد العـالبع-أ

بداية من المدير ويبدو هذا النوع في التكوين عالقات إنسانية بين جميع األطراف    

وهذا يعني أن يكون الجو المدرسي مبنيا على  ،لمشرف المعلمين والطالب وغيرهمإلى ا

اإليمان بقيمة الفرد والجماعة والعيش بانسجام وبوجد النية الصادقة والتفاعل البناء لذلك 

 ، ويتجلى هذا البعد في العالقاتئ تقوم عليها العالقات اإلنسانيةالبد من أسس ومباد

  : التالية 

 



ا����خ ا��ر��                                     ا�
	� ا�����                                       

 

31 

 

  : عالقة التلميذ بزميله -1

قتصرة على إن عملية التفاعل الصفي وأثرها في أداء الطالب األكاديمي ليست م

بل هناك نوع من التفاعل يقوم بين الطالب له األثر البالغ في ، التفاعل معلم طالب فقط

 .النمو االجتماعيشاء العالقات االجتماعية والصداقات المبنية على االحترام والمودة و إن

الثقافية للطالب االجتماعية و  الخلفياتحدد هذه العالقات بمدى التجانس و وتت

كما تتسم هذه العالقات بالسلبية نتيجة سوء معاملة  ،اليب التنشئة المتبعة في ترتيبهمأسو 

، أو ، فالتلميذ حين يلتحق بالمدرسةة، فيصبون باإلحباط و كراهيم البعضالتالميذ لبعضه

حين يتحول من مرحلة تعليمية إلى أخري يواجه أو  ينتقل من صف دراسي إلى أخر

متطلبات اجتماعية و تعليمية جديدة ،آما أن يتكيف معها أو يواجه مشكالت تحتاج إلى 

 جتماعيةا فالتفاعل االجتماعي اإليجابي يتيح للتالميذ فرص تعلم السلوكيات ال ،المساعدة

 تحقيقبالتالي اصل ويعزر االندماج في الجماعة و ارات التو مهالتعاون و  :مثلالمناسبة 

الذات وتشكيل الصدقات الخاصة خالل الصف الدراسي، وعليه وجب على المعلم خلق 

المناخ الذي يتسم بالثقة واالحترام والتعاون الحقيقي المبني على العالقات االيجابية بين 

  )               18 :2014 ،إيمان(التالميذ 

  : عالقة التلميذ باإلدارة المدرسية- 2
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يعرفها البعض بأنها الجهود المنسقة التي يقوم بها فريق من العاملين في الحقل 

إداريين وفنيين، بغية تحقيق األهداف التربوية داخل المدرسة تحقيقا ) المدرسة(التعليمي 

 .سليمة يتماشى مع ما تهدف إليه الدولة من تربية أبنائها تربية صحية على أسس

داخل  هي ذلك الكل المنظم الذي يتفاعل بايجابية: وتعرف اإلدارة المدرسية

بة في إعداد ، رغخارجها وفقا لسياسة عامة، وفلسفة تربوية تضعها الدولةالمدرسة و 

ام بمجموعة الصالح العام للدولة  وهذا يقتضي القيالناشئين بما يتفق وأهداف المجتمع و 

  .األنشطة مع توفير المناخ المناسب إلتمامها بنجاحمتناسقة من األعمال و 

  ) 05:2006، إبراهيم(                                        

ث هناك ثالثة أنماط لإلدارة وتتحدد عالقة التلميذ باإلدارة بأنماط القيادة فيها حي

  .التالميذثر البالغ على إنتاجية وكفاءة المدرسين وتحصيل األلها 

م على و ا من اإلدارة الكالسيكية التي تقوتعتبر نوع :)التسلطية(البيروقراطية اإلدارة •

النواهي الثابتة وتركز على صف بالروتين والرسمية واألوامر و توت ،الشرعية القانونية

 .جانب المادي قبل الجانب اإلنسانيالسسة أكثر من تركيزها على الفرد و المؤ 

أن كل فرد عالم يقوم هذا النمط من اإلدارة على : )الفوضوية(اإلدارة التساهلية  •

ن أو  ،أن يقوم بالعمل وتحمل المسؤولية همابالذكاء ما يستطيع مستقل بذاته وعنده القدرة و 
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ن لكل فرد له فرديته أل ، يحدد له وقت  ينجز العمل فيهكل فرد مسؤول عن نفسه وال

  .عدم اإلنتاجالتواكل والكسل و ودوافعه الشخصية وقد يستغل عدم تحديد المسؤولية في 

 يقوم النمط الديمقراطي في اإلدارة المدرسية على  :)التشاورية (اإلدارة الديمقراطية  •

يعمل تخاذ القرارات الخاصة بالسياسة والبرنامج و أساس اشتراك المدير للدارسين في ا

لنمط مبني على التالميذ وهذا اطي على تنمية إبداعات المدرسين و مدير المدرسة الديمقرا

 .)20:2014،إيمان(التالميذ احترام المدرسين و 

ومن خالل ما سبق يمكن استخالص بأن الممارسات التي تطبقها اإلدارة       

المدرسية تختلف من مؤسسة  إلى أخرى من حيث شدتها وواقعيتها وموضوعيتها فاإلدارة 

تقدمها وتسلط االهتمام على  المدرسية الناجحة هي التي تعتني بالبرامج المدرسية التي

التالميذ والتعليمات بعدل التالميذ سيشعر التلميذ بأمن والطمأنينة حتى أنهم سيجدون 

متعة في المدرسة و الغرفة الصفية وتهتم أيضا بالشبكات واالتصاالت الصاعدة والنازلة 

  .بين الطاقم التربوي 

 دار ماالفعال في عملية التعليم ، فبمقيعد المعلم العنصر : عالقة التلميذ بالمعلم  - 3

 ،يمان برسالته و محبته لتالميذهيحمله في قلبه من إ ، و مايحمل في رأسه من علم و فكر

وتي من موهبة و خبرة في تحسين طريقة التعليم يكون نجاحه و أثره في أبنائه و أ ماو 

المحبة و المودة بينه و طالبه و المعلم هو الربان الذي يسخر براعته و مهارته في إيجاد 

  .بين تالميذه
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و لذا وجب أن تتوفر بعض الخصائص المميزة في المعلم حتى يكون قادرا على أداء 

    .)  77:2006،محمد عبيد(مهنته و تتمثل هذه الخصائص فيما يلي 

  :و تتمثل في :الخصائص المهنية.  1

إن مهنة التعليم لها استعداد فطري و هذا االستعداد يوجد عند البعض   :االستعداد المهني

تؤهله لمثل هذه وال يوجد عند البعض األخر أي المعلم الكفء يولد و معه صفات خاصة 

الصوت  ،قوة الشخصية: من هذه الصفات على سبيل المثال ر و المهنة عندما يكب

 .  المالمح المعبرة في األخر  ،المؤثرو الواضح 

هناك العديد من المؤشرات تؤكد التفوق االدائى للمعلم الناجح من أهمها  :يتفوق ادائ •

هو و  ،مشوقةو و مثير لالهتمام  motivating personalityانه يمتلك شخصية دافعة 

وهو يمتلك الحماس في العمل و الدفء  ،و يساند تالميذه في أعمالهم ،يستمتع بما يعمله

  . الوجداني و روح الدعابة و الموثوقية 

لذا المعلم الناجح أن يكون حديثه لتالميذه مشوقا و مثيرا و أن تكون  :إبداع لفظي •

، تعبيراته اللفظية مميزة  و مدهشة و أن تكون لديه مهارة التحدث باللغة العربية الصحيحة

خاليا من   ،متميزا بوضوحو كما يجب أن يكون صوته معبرا  ،غةفهو متأكد من قواعد الل

  .عيوب النطق  

   :او من أهمه :الخصائص الشخصية - 2
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المعلم مطالب بان يتعامل مع جميع تالميذه على أنهم سواء   :عادل و موضوعي •

كذلك فيما يختص و بعض النظر عن أوضاعهم االجتماعية المتفاوتة التي قد يعلمها 

بالفروق الفردية بين الطالب في النواحي العقلية فهو الشك يعلم أن لديه التالميذ سريع 

  اللماح جنبا إلي جنب مع أخر بطئ الفهم أو متبلد و الفهم 

التحكم في النفس في المواقف التعليمية و  ،بالتالي االتزان االنفعاليو  :اتزان انفعالي •

 صفة هامة ينبغي أن يتحلى بها كل معلم ناجح كفء 

  :وتتمثل في :لسمات العقليةا -   3

هذا الذكي يجعله ممتلكا للعديد من القدرات و  ،يمتلك المعلم عقال ذكيا :عقل ذكي •

 .ة لمهنته ولحياتهالزمال

على التوافق والتكيف  العقلية حيث يكون قادريمتلك المعلم هذه المرونة  :مرن عقلي •

  )30:2002علي راشد،.(المتنوعةمع الظرف 

تعد المناهج من ابرز السياسات التي : عالقة التلميذ بمحتوى منهج الدراسي  - 4

التقدم بهم في شتي ائها و تنشئة أبنائها لالرتقاء و تعتمدها المجتمعات لبناء و تنشئة أبن

  .ةمجاالت الحيا
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لمدرسة للمتعلمين داخل مجموعة الخبرات التربوية التي توفرها ا فالمنهج     

قصد مساعدتهم على النمو الشامل خارجها من خالل برامج دراسية منظمة بالمدرسة و 

   .أحداث تغيرات مرغوبة في سلوكهم وفقا لألهداف التربوية المنشودةوالمتوازن و 

 )169:2008، هبه محمد(                                                       

عالقة التلميذ بمحتوي المنهاج األثر الكبير الذي يتركه على شخصية الطالب من  وتبرز

 .مواد الدراسية و فهمها فهما جيداخالل اإللمام بال

 : يجب مراعاة األمور التالية و هي لبناء برنامج تعليميو 

هج منسجما مع سيكولوجية أن يكون المنو  ،العمرية التي يمر بها التلميذ مراعاة المرحلة •

 . التالميذ

المناهج  تتضمن أنيقتصر المناهج على الخبرات المدرسية بل ينبغي  يجب أن ال •

 .البيئةتخرج بالتالميذ إلي 

االجتماعية و االنفعالية و المعرفية و أن تكون أهداف المناهج شاملة للجوانب الجسمية  •

 . حقيق شخصية متكاملة لنمو التلميذالروحية يهدف لتو 

   ) 193:2009، محمدإبراهيم (                                        

ما سبق نستخلص أن في بناء برنامج ينبغي مراعاة الشروط التي  ومن خالل       

ن تساعد أونشاطات مفيدة يمكن  ،مع قدرات وتتفق مع ميولهم ويحتوي على مواد متتالئ
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هم للقيم الدينية اكتسابم وتنمية المهارات ونمو الثقة و على التكيف السليالتالميذ 

  .استقاللهم العاطفيواالجتماعية و 

يقصد بالبعد المادي الظروف والشروط التي تتوفها المدرسة لكافة و  :البعد المادي.ب

ولقد أكدت توصيات المنظمة  .ولتالميذها بشكل خاص ،األفراد العاملين بها بشكل عام

ختلف متطلبات العربية للتربية والثقافة والعلوم على أهمية أن تتوافر في المبنى التعليمي م

يراعي أوضاع ستقبل و أن يكون قابال للتوسيع وفقا لحجات المو  ،العملية التربوية والتعليمية

الطالب ذوي االحتياجات الخاصة وتؤكد معايير الجودة الشاملة على أهمية أن تكون 

الظروف المحلية لكل مجتمع من صفات البيئة المادية للمدرسة مرنة بحيث تنسجم مع 

 .وكذلك مع التطورات الجارية على الصعيد التربوي من جهة ثانية ،جهة

   )23:2014إيمان،(

  : مل البعد المادي العناصر التالية يشت و        

نى المدرسي إن الموقع المبنى المدرسي من األمور الهامة في إقامة المب: الموقع -1

واضح على أداء كل من الطلبة والمعلمين واإلدارة المدرسية   أثيرتحيث موقع المدرسة له 

من أبر التخطيط الختيار موقع مدرسي ويعت ،كما له تأثير فعاال على التحصيل المدرسي

  .مساعد علي بيئة تربوية سليمة من أهم أولياء التخطيط ومالئم و 
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  :                                                  صفات الموقع المدرسي الجيد هيامن مو 

، تعد وسائل النقل والموصالت التي تكفل الوصول الموصالتتوافر وسائل النقل و  •

    .للموقع بأقل قدر ممكن من العناء والتكلفة واقل فترة زمنية لالنتقال

إذ تعتبر مرافق البنية األساسية من صرف صحي وتغذية  ،توافر مرافق البنية األساسية •

 .ومياه نقية وتوصيالت كهربائية وغاز وهاتف ووسائل تخلص من القمامة

الخدمات العامة مثال عند اختيار موقع المبنى المدرسي األخذ بعين االعتبار مختلف  •

والخدمات  .العيادات الطبيةمثل الخدمات المتوافرة بالحيز العمراني الذي يخدمه المبني 

 )   27:2008، محمود الزنقلي( .خدمات الثقافية الرياضية وترفهيهاالجتماعية وال

المدرسة مع طبيعة الحياة االجتماعية في المنطقة فتسهم في تقبل ن تتالئم بناية أ •

وتأخذ بيدهم لتطويرها  الحياة االجتماعية في المنطقة فتسهم في تقبل الحياة ألبنائها

 .وتحسينها

 :الطالب فيهاالمكوث أن تساعد على  •

في عام و  ومتصال بطريق ،أن يكون الموقع قريبا من األماكن التي يأتي منها الطالب

وٕاذا أريد أن تخدم المدرسة أكثر من قرية فان يفضل اختيار لها  ،القرى يكون خارج القرية

 موقعا متوسط بين مختلف القرى يساعد على التوسعات المحتملة في المستقبل 

جات االحالحالية و جات االذي يخدم الح ،يار الموقع في حدود المخطط العاميتم اخت

 )285:2001، شوقي البوهي(  .توقعة في المستقبلالم
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الطاقم تبعث األمن والراحة للتالميذ و  يجب أن تكون موصفات البناء المدرسي: البناء -2

 : ين وتتلخص هذه الموصفات فيما يليالتربوي والمعلم

من بين جوانب البيئة المدرسية المهمة بالنسبة للتصميم الفيزيقي : الحجرات الدراسية •

حيث يعد الحجم األمثل  ،الذي يتلقاه التلميذ حجم الحجرة الدراسيةللمبنى ولنوع التعليم 

 . لحجرة الدراسية ،بالنسبة لعملية التعلم مشكلة قائمة في العديد من المدارس 

تتمثل حجرات المتعلمين جزءا من األبنية اإلدارية الهامة  :حجرات المعلمين •

األعمال المصاحبة لمهنة  لم بتأديةبالمدرسة حيث أنها المكان الوحيد الذي يقوم فيه المع

يختلط يع المعلم أن يتناول فيه طعامه و كما أنها المكان الوحيد الذي يستط ،التدريس

ولذا ينبغي مراعاة الظروف البيئية التي يقتضي فيها المعلمون أوقات  ،بزمالئه المعلمين

ة المهام و تأديتهم لتكملة دروسهم أيحيو ة كي يستعيدوا نشاطهم و فراغهم داخل المدرس

  ) 25:2007، محمود الزنفلي. (المصاحبة لمهنة التدريس

سية من مساحات وتتضمن المتطلبات األسا :متطلبات تتعلق باألنشطة التربوية •

                                                                       .الصحافية المدرسيةللتريه الرياضية والزارعة والموسيقية الفنية واإلذاعية و 

ومن المنطلق أن المبنى المدرسي يعد من أهم التجهيزات التعليمية التي تؤثر في عملية 

المدرسي الجيد هو الذي تتوافر فيه المتطلبات  ليم ويمكن القول إن المبنىالتدريس والتع

  :التالية 

  . أن يكون وظيفيا و يفي بالعرض الذي أنشئ من اجله  •
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  .سوف يؤدي وظائفه كل وحدة متكاملةأن يتم تصميمه على أساس انه  •

   .عالقتها بالمدرسة ككلأن يضع في االعتبار موقع وتنظيم المختلفة و  •

   .أن ال يعوق عملية التعليم •

  .أو التشويش بين وظائفه المختلفة أن ال يسمح بالتداخل •

شكل ونوعية عمله الوظيفي وتتحدد مالئمة المبنى المدرسي بواسطة عدد وحجم و  •

راسي يجب أن يكون مناسبا وهذا باالضافة إلى أن شكل هذا الفصل الد ،المناسب

 ) 673:2007، عزيز( .جلهأ التي تم تصميمه من ،للوظيفة

لمعايير الالزمة من خالل ما سبق نستخلص أن المباني التي تفتقر إلى الجودة وا       

لعملية التعليم والتعلم من شأنها أن تؤثر على نتائج المدرسية للطلبة وتدني مستوى أداء 

الروح المعنوية عد والعزلة وتسود فيه الصراعات و العاملين وخلق جو يتصف بالتبا

  .المنخفضة

  :خصائص المدارس الجيدة  -8

عدة خصائص التي يجب أن تتميز بها المدارس لل ) 2002steinbergستنبرغ (يشير

  :اهمها

المدارس الجيدة يجب أن تؤكد على النشاطات المعرفية حيث تعتمد إلى تشكيل هذه  •

  .على طبيعة وعدد الطلبة اعتماداق األشكال بعدد من الطر 
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من قبل  واالستقالليةحرية لديهم معلمون ملتزمون نحو طلبتهم ويملكون قدرا من ال •

  .داخل الغرفة الصفية االلتزاماإلدارة المدرسية إلظهار هذا 

، استكمالهاالبد من  مناهجللالمعلمين  اتبمتطل لدى المعلمين ففي بعض المدارس       

سهم والتخطيط في المدارس الجيدة يعطي للمعلمين سلطة أكثر لتصميم درو ف ومع ذلك

 المدرسية السلطةن على مثل هذا التأكيد من يالمعلموعندما يحصل  ،لكفية إدارة صفوفهم

  .بالقيم المشتركة في المؤسسة تزامااللو فقد يجدون األكثر سهولة 

على مراقبة وتوجيه أنفسها وطالبها من أجل التحسين  باستمرارتعمل المدارس الجيدة  •

تهديدات بمثابة  أنهابدال من النظر إلى القضايا والمشاكل والسياسات المدرسية على 

نحو التغيير وتبادل األفكار  االنفتاحو العاملين في المدرسة بالمرونة  فعندما تشجع هيئة

  ،فإنهم يضعون أسلوبا أو طابعا للمدرسة بأسرها 

تندمج المدارس الجيدة في المجتمعات التي تخدمها فالمحاوالت النشطة توضع لجلب  •

حلقات وصل بين المدارس العليا والكليات حيث تتشكل  ،في تعليم أوالدهم .اآلباءمشاركة 

والجامعات المحلية كذلك تبني جسورا بين المدارس الثانوية وأصحاب العمل لكي يبدأ 

  .مدرسة الثانوية ومستقبلهم المهنيالطلبة بإدراك العالقة بين التعليم في ال

 ففي الصفوف الجيدة يكون الطلبة ،لمدارس الجيدة من غرفة صفية جيدةتتألف ا •

ويستبدل الحفظ  ،ن لمادة المحاضرةيوليسوا متلقين سلبي مساهمين فعالين في عملية التعلم،
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حيث يواجه الطلبة مواقف تثير لديهم التفكير الناقد  ،ع اإلبداعيةالروتيني بالمشاري

  .إعادة الدرس الذي تعلموه باألمس ويناقشون القضايا الهامة بدال من الطلب منهم

  )294:2009، رغدة شريم(
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  :خالصة الفصل

نستخلص بأن للمناخ المدرسي دور فعال في التعليم على حد سواء،  في األخير  

فإذا ما توفر المناخ المدرسي على جو يساعد التالميذ على حب الدراسة والمواد الدراسية 

وحب المعلمين القائمين على تعليمهم ويتبادلون الحب والمودة واالحترام، ما سوف يساهم 

، وأن المناخ المدرسي الذي يسوده نقص في التجهيزات في رفع العملية التعليمية التعلمية

والمعدات الالزمة، ويكره فيه المدرسون بعضهم البعض ويتبادلون التهم وهم القدوة أمام 

تالميذهم سوف يصبح بيئة تسودها االنحرافات وتقوى فيها األزمات والمشاكل وتنحرف 

 .بالتالي عن مسارها التربوي التعليمي



  الفصل الثالث                  

  ــــــــــي وظيفـــــــــــــال األداء                 

  .تمهيد

 الوظيفي  األداءتعريف   -1

 .الجوانب المتداخلة فيه أهم -2

 .الوظيفي األداءعناصر  أهم -3

 .الوظيفي األداء أهمية -4

 .الوظيفي األداءخصائص  -5

 .الوظيفي األداءتحسين  أساليب -6

 .الوظيفي األداءطرق تقييم  -7

 .الوظيفي األداءمعوقات  -8

 .خالصة الفصل
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               :دــ����

�واء  ،ة ا	�وارد ا	��ر�� دا�ل ا	��ظ�
تزا�د ا�ھ��
م �� ا	وت ا	�
	� ��دار�         

وهذا من خالل  ،�د�
��� �ن ا ل ��%�ق أھدا�#
 ودوام ا���رار��#
أو !
�ت � 
ر�� 

 بمفهوملذلك سوف نحاول في هذا الفصل اإللمام  التركيز على مستوى أدائها الوظيفي،

واهم الجوانب المتداخلة فيه واهم عناصره وأهميته وخصائصه كما أننا  ،األداء الوظيفي

وطرق تقيميه مع اإلشارة إلي  ،سوف نوضح أهم األساليب التي يمكن بواسطتها تحسينه

       .األداء الوظيفي الجيد ىبعض المعيقات التي تؤثر على األداء عل
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  :الوظيفيتعريف األداء .  1

كبيرا من قبل  اهتماماالوظيفي من الموضوعات التي نالت  األداءيعتبر موضوع           

ألداء الوظيفي تعريفات ا اختلفتالمعلمين المناظرين والدارسين في المجاالت اإلدارية ولهذا 

  :  إلى وآخر وسوف نشير إلي بعض منهامن باحث 

  :لغة-أ

                                                             .له حقه أي قضيته وتأديةوقضاه وهو أدى لألمانة من غيره  صله أو أدى تأدية    

  )1235:1987الفيروزاباي،( 

  : اصطالحا -ب 

هو الطريقة :األداء في معجم التربية و التعليم : )2005( ُيعرف ميشال جرجس       

فإذا كان أداء العمل  ،عمل معين من أجل إنجازه أو فشله أو أي شيءالتي يتم بها عمل 

 األداءجيد كانت النتيجة جيدة ومفيدة وٕاذا كان رديئا جاءت النتيجة لتدل على طبيعة 

  .الفاشل 

ملموس لداللة على المقدرة أو القيام بفعل ويعرفه أيضا بأنه المظهر الخارجي ال        

  )41:2005،ميشال جرجس(.شيئ ما أو ممارسة
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هو نتاج جهد معين قام ببذله فرد أو : األداء الوظيفي )2008( البلوي ويعرف        

على تحويل المدخالت الخاصة  اإلدارةمجموعة إلنجاز عمل معين كما عرفه أيضا قدرة 

  .عدد المخرجات وذلك بمواصفات محددة وبأقل تكلفة ممكنة يإل مبالتنظي

  )44:2008، البلوي(

 أوهو كل ما يصدر عن الفرد من سلوك لفظي :  )2009(إبراهيم ذلكيعرفه ك        

ء يكون عادة على مستوى مهاري ،وهو يستند إلى خلفية معرفية ووجدانية معينة وهذا األدا

                                                )44:2009إبراهيم،( .عدم قدرته على أداء عمل مامنه قدرة الفرد أو  يظهر معين

س على أنه تنفيذ في المعجم التربوي في علم النف األداء )2010(ويعرف القيسي        

   .ومهمة ماعمل أ

  ما تم إنجازه  شيء -   

       )2010،46:القيسي( .الجهاز الذي يمكن قياسه من السلوك -   

هو السلوك الذي يقوم به المعلم : األداء الوظيفي للمعلم )1992(عطا ويعرف            

وما قام به من إعداد لهذا وما يقوم به داخل الصف الدراسي فعال  التدريس، شامالأثناء 

  .)84 :1992 ،عطا (.الموقف

أداء المعلم في معجم التربية والتعليم بأنه كل ما  )2005( ويعرف ميشال جرجس       

المعرفة  إيصالمهارته في التعبيري و  أسلوبهوفي  ،صر في طريقته التعليمية وكفاءتهينح
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وقد  ،ارتباكإلى طالبه بحيث يشعرون بأنهم يدركون كل ما يتعلمونه من دون غموض أو 

تثبت جدارته و أداءه الجيد  البعض أن الشهادات التي يحملها المعلم هي التي اعتبر

إلى شخصية المعلم وٕالى  األساسألن األداء الجيد مردود في  ،باألكيدولكن ذلك ليس 

 المعلومة التي يقوم بشرحها إلى االنتباهوٕالى براعته في جذب  ،خبرته وحنكته في التعليم

  ).52:2005،ميشال جرجس(.بحيث نجد أن أكثر طالبه 

بأنه السلوك الذي يقوم به : األداء الوظيفي للمعلم  )2008(الدينويعرف حسام            

المعلم في المؤسسة التي يعمل فيها بالطريقة الصحيحة والسليمة ،مراعيا بذلك الفعالية 

   )7:2008،حسام الدين ( .والكفاءة والسالمة العامة في العمل

الوظيفي عبارة عن دالة للتفاعل ومن خالل التعريفات السابقة نستنتج أن األداء           

بين السلوك الذي يمارسه الموظف ومدى إنجازه وهذا لتحقيق أهداف الوظائف التي 

  .م و األعمال في الوقت المحدد لهايشغلونها في خالل إنجاز المها

  :جوانب المتداخلة في مفهوم األداءال -2

مفهوم األداء منها ما يتعلق بالعمل هناك العديد من الجوانب المتداخلة في بلورة         

   :ومنها مايتعلق بالعامل نوجزها فيما يلي
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يعد اإللمام بالعمل ركنا من أركان األداء فهو يعبر عن معرفة العامل  :اإللمام بالعمل -أ

بالعمل الذي يؤديه ومدى فهمه لدوره ومهمته وٕادراكه للتوقعات المطلوبة منه ومدى إتباعه 

  .الذي تحدد له المنظمةريقة العمل لط

ومدى  ،وى االنجازات التي يحققها العامليعبر نتاج العمل عن مست:نتاج العمل  - ب

مقابلتها للمعايير النموذجية الكمية والنوعية والزمنية وضبط التكاليف مايمر عليه من قيمة 

                                                             )129:2007 غربي،(.مصادفة تعبر عن ناتج العمل ويعبر عنه ببصمات العامل في العمل

  :عناصر األداء الوظيفي -3

جود هناك عناصر لألداء ومكونات أساسية له بدونها ال يمكن التحدث عن و          

تحديد مستوى األداء الوظيفي للعاملين وتتمثل هذه العناصر وذلك يلفي قياس و  أداء فعال،

   :كالتالي )1983(التي ذكرها عاشور

يقصد بها أنشطة العمل و األهداف التي  :أنشطة العمل و الجوانب الثابتة و المتغيرة -أ

تخدمها و أهميتها النسبية من حيث الوقت الذي يستغرقه واآلثار المترتبة عليه في البداية 

   .في تحليل مكونات العمل

ينظر عاشور إلى أن معرفة  :والتصميم المناسبالعالقة بين أنشطة ومهام العمل  -ب

األنشطة يكون عن طريق تجميع هذه األنشطة إلى مهام والمهام إلى أعمال ويقوم هذا 
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على أساس تحديد عالقة التجانس أو التكامل بين هذه األنشطة مما يترتب عليه إعادة 

   .تصميم العمل أو تنظيمه

ؤدي العمل و يؤكد عاشور أن هذا العنصر يعد المواصفات المطلوبة في الفرد الذي ي -ث

همزة وصل التي تربط البحوث تحليل األداء  ومكونات بحوث االختيار فعل ضوء أنشطة 

فرد الذي يقوم بأداء األداء الثابتة والمتغيرة يمكن تحديد المواصفات المطلوبة توفرها في ال

  )69:1983،عاشور(.هذه األنشطة

  :الباحثين فييلخصها العديد من كما  

مهاراته واتجاهاته و ويعني بها معلومات الموظف  :comptenciesكفاءة الموظف   - أ

 .وقيمه

وتتكون من عوامل داخلية وخارجية ومن العوامل الداخلية التي تؤثر  :بيئة التنظيم -ب

  .على األداء

ية الخارجمستخدمة والعوامل اإلجراءات الي للموظف أهداف التنظيم وهيكله و الوظيف -ت

  )38:2011السكارنة، (. وتتمثل في العوامل االقتصادية والتكنولوجية والسياسية والقانونية
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ويعني بها اتجاه في علم يؤكد على بحث الحياة العقلية من الناحية :متطلبات العمل  -ث

يتطلبه ذلك من تعلم وتحسين ألساليب السلوك  الوظيفية وهي التكيف مع البيئة ما

  ).،379:الحجازي(

  

  

  

  

  

  

  يمثل المواصفات المطلوبة في الفرد الذي يؤدي العمل: 02الشكل رقم        

تشكل مثلث قوامه الموظف ومما سبق نستخلص عناصر أن األداء الوظيفي         

بقدراته ومهاراته والوظيفة بمتطلباتها والتزاماتها وبيئة العمل أو مكان العمل وما يتصل به 

  .من تنظيمات إدارية و قانونية 

  

  

 كفاءات الموظف

 ��,� ا	��ظ�م ا+داء ا	'*
ل ��ط)�
ت ا	وظ�'�
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 :يـالوظيف األداء ةـميـأه -4

 على النامية و المتقدمة المجتمعات كل في متزايد باهتمام األداء موضوع يحظى

 ومؤثرا معيارا أصبح أنه لدرجة معدالته ورفع األداء تحسين على يعمل فالجميع السواء،

 المستويات جميع من بالغ اهتمام على األداء يحظى كما المجاالت، مختلف في تقدم ألي

 العام المستوى إلى وبعدها داخل المؤسسة موقعه كان أيا العامل الفرد مستوى من ابتدءا

 عن تعبير إال هو الدولة ما أداء ألن وذلك الدولة، إلى وصوال للمؤسسة الخارجي للمحيط

 .والمنظمة للعاملين بالنسبة األداء أهمية نستعرض يلي وفيما بها، العاملة المؤسسات أداء

 :للعاملين بالنسبة -أ

 يتبعها، التي المنظمة ألداء انعكاسا والتنظيمات المستويات مختلف على الفرد أداء يعد

 يعملون التي المنظمة فاعلية درجة عن تعبير هو الجيدة أدائهم ودرجة العاملين أن كما

  :التالي النحو على ايجابيا عليه ينعكس أدائه بمستوى الفرد اهتمام أن حيث بها،

 أخرى أعمال أداء كذلك و الحاضر في عمله أداء على الفرد لقدرة مقياسا األداء يعد -1

 لقياس سليمة موضوعية أنظمة بوجود ذلك ارتبط ما فإذا المستقبل، في نسبيا مختلفة

 عليه تبنى التي األساسية العوامل احد يصبح الفردي األداء فإن العاملين أداء كفاءة

 مثل فرد، كل حياة في المهمة األمور ببعض تتعلق والتي اإلدارية، القرارات من الكثير

 على يجب المنطلق ذلك خالل ومن ،...عليا لمناصب واالنتداب والتكوين والترقية النقل

 .الوظيفي بمستقبله الرتباطه العمل في ألدائه خاصا اهتماما يوجه أن فرد كل
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 أجور من يتقاضاه بما ذلك الرتباط نظرا لعمله بأدائه االهتمام فرد كل على يجب  -2

 العالقة إليجاد الالزمة المقومات تتوافر أن بشرط وذلك األداء، هذا مقابل ومرتبات

 .واألداء الحوافز بين اإليجابية

 إلى الحاجة وهي له، األساسية الحاجات بإحدى الفرد نظر وجهة من األداء يرتبط -3

 .ذاته وٕاثبات عمله في االستقرار

 رفعه على والعمل ، بأدائه الفرد اهتمام أن إلى نتوصل إليه التطرق تم ما خالل من 

 األهداف في وتتمثل به، المرتبطة األهداف من عدد تحقيق من يمكنه سوف وتنميته،

 .النفسية و واالجتماعية االقتصادية

 :للمنظمة بالنسبة - ب

 يمثل حيث مسؤول، كل لدى أهميته حيث من األول المقام األداء موضوع يحتل

 أو يرأسها أو يديرها التي المنظمة تقييم في تستخدم المهمة التي العوامل أحد األداء

 .عليها يشرف

 بأداء كبيرا اهتماما يهتمون المختلفة التنظيمات عن المسؤولين جميع أن نجد لذلك

 ودافعيته فرد كل لقدرات انعكاسا يعد ال األداء ألن ذلك التنظيمات، هذه في العاملين

 . أيضا فاعليتها ودرجة التنظيمات هذه ألداء انعكاس هو وٕانما فحسب،

 باعتباره والتقدم النجاح تحقيق تحاول منظمة أي داخل كبيرة أهمية األداء يحتل كما  -1

 الناتج هذا كان فإذا المنظمة أو الفرد بها يقوم التي األنشطة جميع لمحصلة النهائي الناتج
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 تكون فالمنظمة وفعاليتها، واستقرارها المنظمة لنجاح واضحا مؤشرا يعد ذلك فإن مرتفعا

 عام بشكل القول يمكن ثم ومن متميزا، العاملين أداء يكون حين بقاءا أطولو  استقرارا أكثر

 ثم ومن بها، العاملين اهتمام يفوق عادة األداء بمستوى وقيادتها المنظمة إدارة اهتمام أن

 انعكاسا يعد ال منها جزء أي وفي المنظمة داخل تنظيمي مستوى أي في األداء فإن

 أيضا والقادة الرؤساء ودوافع لقدرات انعكاس هو بل فحسب، المرؤوسين ودوافع لقدرات

 مراحلها في حياتها بدورة ارتباطه إلى للمنظمة بالنسبة األداء أهمية ترجع كما  -2

 مرحلة االستقرار، مرحلة واالستمرارية، البقاء مرحلة الظهور، مرحلة في  المتمثلة المختلفة

 ما مرحلة تخطي على المنظمة قدرة أن إذ ( الريادة مرحلة التميز، مرحلة والفخر، السمعة

 )بها األداء مستوى على يعتمد إنما تقدما أكثر مرحلة في والدخول النمو مراحل من

 أهمية إلى ذلك تتعدى بل فقط، المنظمة مستوى على األداء أهمية تتوقف ال كما -3

 ) 204:2003خالد،(.الدولة في واالجتماعية االقتصادية التنمية خطط نجاح في األداء

  :لألستاذ خصائص األداء الجيد-5

بحيث على : المصدر األساسي الذي يستمد منه التلميذ معلوماته الدراسيةاألستاذ   - أ

  :من هذه الناحية كما يلي أداؤهالمعلم أن يكون 

ذ  كافيا، وأن يفهم خصائص التالمي أن يلم بالمادة العلمية التي يقوم بتدريسها إلماما  -1

  .وحاجياتهم في مختلف مراحل النمو
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هذه الخصائص والحاجيات وبين الخبرات التعليمية والتربوية التي  أن يالءم بين -2

تغذيها وتنميها، وأن يهيأ الجو المالئم والظروف المناسبة للدراسة والنشاط المتنوع بحيث 

  .نجد كل تلميذ ما يتماشى مع طبيعته ويساعده على النمو المرغوب فيه

اوله وما يتصل به، فيسير أن يكون متفهما للمنهج الدراسي وأغراضه، وطرق تن  -3

 )189:1999مصطفى عشوي، ( .مع تالميذه في تدريسه وفق روح المنهج وأهدافه

على المعلم أن يطلع باستمرار على كل ما ): التطور(النمو المستمر في ميدان العمل -ب

يحث من تطورات في ميدان تخصصه العلمي والمهني حتى يساير تدريسه مع تلك 

 .ظم في برامج التدريب التي تعد لتحقيق هذا النموالتطورات، وأن ينت

على المعلم أن يحسن معاملة التالميذ في الفصل وفي : حب التالميذ وحب المهنة -ت

سائر المواقف االجتماعية األخرى، وأن يؤمن برسالته كمعلم وأن يشعر بالرضا أثناء أدائه 

  .وأثناء وجوده

ن يتميز المعلم بقوة الشخصية والقدرة على التأثير حيث البد أ: القدرة الحسنة للتالميذ -ث

تركي رابح ( .في الغير، والتوجيه، والعمل الجماعي، والرغبة في مساعدة اآلخرين وتفهمهم

،499:1990(  
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  :أساليب تحسين األداء الوظيفي-6

، إن هدف تحسين األداء اليتحقق إال من خالل الدراسة الشاملة لعناصره ومستوياته

ولقد  هوتطوير  هوالبحث عن األساليب الفعالة لتحسين ،العوامل التنظيمية المؤثرة فيه وتحليل

   :أشار الباحثين إلى عدة أساليب لتحسين األداء الوظيفي نوجزها فيما يلي

بة في التغيير من بين يعتبر الموظف من أكثر العوامل صعو  :تحسين أداء الموظف -أ

  :الموظف من خالل عدة أمور وهيداء ، ويمكن تحسين أاألداء عناصر

اى اتخاذ اتجاه ايجابي عن الفرد بما في ذلك : التركيز على نواحي القوة  - 1    

وتتغلب  ،فبوجود في الفرد نواحي قوة وضعف ،المشاكل التي يعاني منها الفرد في األداء

لديه  نواحي القوة على نواحي الضعف والعمل على االستفادة من هذه المواهب المتوفرة

     .ويبني المواهب وعدم قتلها

توفير االنسجام بين األفراد العاملين وبين األعمال : التركيز على المرغوب –2    

الموكلة إليهم من خالل السماح لهؤالء األفراد بان يقوموا باألعمال التي يحبون أداءها 

أو يهمل عمله المجرد انه اليحب أو يرغب  ،بالقدر الممكن ، وهذا اليعني بان الفرد يترك

  .توفير االنسجام بالقدر المستطاع إنما  ،في أدائه
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 ،يجب أن ترتبط مجهودات األداء مع أهداف الموظف: ربط األهداف بالشخصية - 3    

واهتماماته الشخصية وان العالقة مابين األهداف الشخصية وخطط التحسين سوف تزيد 

  .ظف من اجل تحقيق التحسين المرغوبالمو من واقعية ودافعية 

  تالي الوتكون ك: تحسين الوظيفة  - ب    

أي دراسة كل مهام الوظيفة ومدى مناسبتها وضرورياتها : المهام الضرورية - 1    

  . ،والعمل على تقليصها إلى عناصرها األساسية فقط 

 .اسبة ألداء هذه الوظيفةئمة والمنالعمل على تحديد الجهة المال: المهام المالئمة -2   

لديهم  يتوافر ونري أن هناك بعض الموظفين يعملون على أداء مهام في الوقت الذي ال

مهارات وصالحيات لذا يجب تحديد المهام وتوزيع المسؤوليات على حسب مهارات 

  . وظف من تأدية مهمته على أكمل وجهومستويات الموظفين حتى يتمكن كل م

هما توسيع يتم تصميم الوظيفة من خالل مفهومين أساسين : ةتصميم الوظيف - 3    

، ويتم توسيع النطاق من خالل تجميع كثير من المهام التي تتطلب نطاق الوظيفة وٕاثرائها

مابين الموظف وبين ماهو  االرتباط نفس المستوى من المهارة والهدف من ذلك هو زيادة

ة مستويات الحرية المعطاة العمل على زيادمطلوب منه القيام به ،أما إثراء الوظيفة فهو 

  .للموظف
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ن بتبادل وظائفهم لفترة من أي العمل على جعل الموظفين يقومو :تبادل الوظائف  –4    

   .وتجديد وزيادة حماس الموظف باستمرار ،وذلك إلزالة الملل وزيادة الدافعية لديهم ،الوقت

من فترة إلى أخرى للمشاركة في يجب إعطاء الفرص للموظف  :التكلف بمهام خاصة -5

ويحفزه على  ،حل المشاكل مما يجدد لديه الهمم لجان وفي فرق الدراسة والمشاركة في

   .العمل نشاط ودافعية

إن الموقف أو البيئة تتيح فرصا للتغيير الذي قد يؤدي إلي تحسين  :تحسين الموقف -ت

  .مستوى األداء المطلوب 

حيث إعادة النظر في كيفية الطريقة التي يتم فيها من  :مكان العملالتخطيط ل -ث

  .العمل والقضاء على الوقت الضائع التخطيط لمكان العمل وذلك لتحسين

ب مصلحة العمل الذي يجب عليهم يمكن تغير جداول العمل على حس :الجداول-ج

  .ازه في الوقت المحدد والمناسبجان

أي إعادة النظر في عملية اإلشراف ، وهل توجد مغاالة في ذلك وهل  :المشرف -ح

تحققت درجة مناسبة من التناسق بين أسلوب اإلشراف ومستوى الرشد الذي يتمتع  به 

   )39:2008، سليمان البلوى ( .لسلطة للمرؤوسينالموظف والى أي مدى يتم تفويض ا

ومما سبق نستنتج أن تحسين األداء الوظيفي ال يتم إال من خالل التوافق         

  .الخمسة حيث يتم ذلك التحسين على أتم وجه األقطابوالنسجام بين 
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  :طرق تقييم األداء - 7 

تتوفر أمام إدارة المؤسسة وبالتحديد األشخاص المكلفين لتقييم أداء أفراد العمال مجموعة 

وعلى الجهة المقيمة أن تختار الطريقة التي تعتقد بأنها أكثر . األداءمن الطرق لتقييم 

تناسبا مع طبيعة األعمال التي ينّفذها األفراد ومع حجم المؤسسة وطبيعة نوعية نشاطها 

وسنتناول فيما يلي أبرز هذه الطرق وسنصنفها  .وغيرها من المتغيرات والعوامل األخرى

  :إلى مجموعتين

  :ةالطرق التقليدي-أ

وهي الطرق التي تعتمد على التقديرات الشخصية للرؤساء على أداء مرؤوسيهم حيث أنها 

ال تعتمد على العوامل الموضوعية وتختلف عن بعضها البعض في تحديد أحكام 

  )163:1994مجبر مهدي، .(مختلفة

   :الترتيب الرقمي أو الرمزي  -1

طبقا لبعض الصفات التي يتفق عليها طبقا لهذه الطريقة فإن المقيم يقوم بترتيب العمال 

  :كأساس للتقييم، هذه الصفات قد تكون

التعاون مع الزمالء، المعرفة بالواجبات والمهام، والقدرة على إتخاذ القرارات، والدقة في  

  .العمل وتقبل األفكار الجديدة، والقدرة على حل المشكالت، والعالقة مع العمالء
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  :ديراتطريقة قائمة الصفات والتق  -2

هذه الطريقة من الطرق الشائعة أيضا ووفق هذه الطريقة تحدد قائمة تتضمن مجموعة من 

الصفات الضرورية ألداء العمال مع عدد من التقديرات لكل صفة من هذه الصفات 

  . والتقديرات قد تكون رقمية أو نوعية

ن وفي حاالت أخرى قد يتم تحديد وصف تفصيلي لكل تقدير عن كل صفة م     

  .الصفات المعتمدة في التقييم بقصد توحيد المعايير المستخدمة في التقدير

  :طريقة التوزيع اإللزامي -3

وفقا هذه الطريقة يتم تقييم العمال حسب المنحنى الطبيعي، والذي بدوره يشير إلى      

الكفاءة،ونسبة أن أعداد كبيرة من األفراد تكون قريبة من الوسط الحسابي أو المتوسطي 

  .قليلة من األفراد منخفضي الكفاءة

  :طريقة المقارنة المزدوجة -4

وفقا لهذه الطريقة يعطي لكل فرد الفرصة لكي يتم مقارنته بباقي األفراد في نفس    

من المقارنات ويتحدد في كل ) أو زوجيات(القسم أو اإلدارة، ويتكون وفقا لذلك ثنائيات 

  .ميع هذه المقارنات يمكن التعرف على ترتيب العمال تنازليامنهما أي فرد أفضل، وبتج

  :طريقة التدرج البياني -5

تعتمد هذه الطريقة على تحديد عدد من الصفات أو الخصائص التي تتعلق بالعمل    

واألداء، حيث تكون لكل صفة أو خاصية درجة مختلفة مرقمة أو مصنفة بشكل متسلسل، 
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لهذه الصفات أو الخصائص من قيم  امتالكهفرد وفقا لدرجة وبناء على ذلك يتم تقييم كل 

  .المقيم الذي يضع عالمة تناسب مع ما يراه من مستوى أداء الموظف

إن أهمية وفائدة هذه الطريقة في تقييم األداء تعتمد على الدقة في تحديد الصفة 

  .والخصائص المرتبطة باألداء الفعال

  :طريقة قوائم المراجعة -6

ه الطريقة يستخدم المقيم قوائم خاصة باألوصاف السلوكية المحددة من قبل إدارة وفقا لهذ

األفراد، وعلى المقيم أن يؤشر ويختار العبارة أو الصفة التي تصف أداء العمال، ويكون 

تأشير المقيم إما نعم أو ال، وعند إتمام قوائم المراجعة تذهب إلى إدارة األفراد لتحليلها 

لكل عامل من العوامل المحددة في القائمة حسب درجة أهميتها، وفقا وتحديد الدرجات 

لهذه الطريقة، فإن المقيم ال يتدخل في وال يعرف الدرجات المحدد مسبقا، وبالتالي فإن 

  .اتالتحفيز هذه الطريقة تقلل من 

  :الطرق الحديثة -ب

إن الطرق التقليدية المذكورة كّلها تعتمد على الحكم الشخصي القائم بالتقييم فهو يبدو  

واضحا ملموسا في تطبيق هذه الطرق ولمعالجة جوانب المحلـل في هذه الطرق التقليدية 

  .اتجهت اإلدارات الحديثة في البحث عن طريقة أفضل لتقييم أداء العمال
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  :والنتائجطريقة اإلدارة باألهداف  -1

انتشر في اآلونة األخيرة أسلوب تقييم األداء المبني على مقارنة نتائج األداء    

  .باألهداف المخططة كوسيلة للتغلب على معظم عيوب الطرق التقليدية لتقييم األداء

  :ويقوم هذا األسلوب على العناصر الرئيسية التالية

 .تحديد أهداف كمية يمكن قياسها •

 .ئيس والمرؤوسين في تحديد األهدافاشتراك كل من الر  •

 .وضع خطة عمل لبلوغ األهداف  

  )2001،128:ثابت(.تحديد المعايير التي سيتم بناءا عليها قياس نتائج األهداف •

  :طريقة االختيار اإلجباري -2

تعتمد هذه الطريقة على وجود معايير موضوعية ذات عالقة مباشرة بالعمل وليست    

بالصفات الشخصية للفرد أي أن التركيز على النواحي المختلفة المتعلقة بأداء العمل 

وليس بالصفات الفردية، ويمكن أن تتم عن طريق وضع مجموعة من العبارات التي 

ة، وعلى الفرد القائم بالتقييم أن يختار من كل تصف أداء العمل في شكل مجموعات ثنائي

  )209:2003خالد، .(مجموعة العبارة التي يراها تنطبق على أداء الفرد الذي يقوم بتقييمه

  :طريقة المواقف الحرجة -3
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بموجب هذه الطريقة يركز المقيم على السلوكيات األساسية المساهمة في أداء العمل 

ض من الفعالية، وهذه السلوكيات يتم تسجيلها من قبل بفعالية أو أدائه بمستوى منخف

  .المقيم خالل فترة معينة لكل فرد عامل حيث يتضمن التسجيل خالصة توضح ما حدث

وهذه الطريقة أيضا تقلل من عنصر التمييز من قبل المقيم حيث إنه يالحظ السلوك الفعل 

 )287:1992مصطفى كامل، .(الخالص

  :معوقات االداء-8

هـناك بعـض العوامــل خــارج نطـاق ســيطرة الفـرد والتـي يمكـن أن تؤثر على مستوى     

، وبالرغم من أن بعض هذه العوامل قد تؤخذ كأعذار إال أنها يجب أن تؤخذ في أدائه

  :االعتبار ألنها حقيقية وموجودة بالفعل، ومن أكثر عوائق األداء شيوعا هي

  .وقت الفرد النقص في تصارع المتطلبات على -

عدم الكفاية في تسهيالت العمل والترتيبات والتجهيزات والسياسات المحددة والتي تؤثر  -

  .على الوظيفة

نقص التعاون مع اآلخرين ونمط اإلشراف، الحرارة، اإلضاءة، الضوضاء، ترتيب  -

  .اآلالت حتى الحظ والصدفة يمكن أن تكون عائق لألداء

وامـل البـيئية على أنها مــؤثرات على الجهد والقدرة واإلتجاه ويجب النظر إلى هــذه الع   

فعلـى سبيل المثال أي عطل في أي آلـة أو جهاز، يمكن أن يؤثر بسهولة على الجهد 
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السيئ الذي يبذلـه الفرد في العمل، أيضا فإن السياسات الغير واضحة أو نمط اإلشراف 

لطريقة فإن النقص في التدريب يمكن أن يمكن أن يسبب التوجيه الخاطئ للجهود، بنفس ا

يتسبب في استغالل سيئ للقدرات الموجودة لدى األفراد، لـذا فإنه من أهم أكبر مسؤوليات 

  :اإلدارة هي

  .توفير شروط عمل كافية ومناسبة للعمال •

 )28:2015امال،(.توفير بيئة مدعمة، يقل فيها عوائق األداء إلى أدنى حد ممكن •
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  :الفصلخالصة 

يعتبر بمثابة  ألنهبالغة في تسير أي مؤسسة  أهمية لألداءوفي األخير تبين ان   

 اإلستراتيجية األهدافلمرحلة التفوق والتميز وتحقيق  األساسيوالدافع  ،األساسيةالوسيلة 

وتقييمه بصفة مستمرة ومنتظمة ولكي تتمكن  األداءمن متابعة هذا  لذا البد ،للمؤسسة

على نظام متكامل لتقييم  االعتمادينبغي عليها  باستمرارالمؤسسة من تطوير أدائها 

 .التقليدية فقط ي القياس بالمؤشراتء فاوعدم اإلكتف، األداء
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  :تمهيد

سنتطرق في هذا الفصل إلى إجراءات الدراسة الميدانية الذي احتوى على نتائج الدراسة   

ومواصفات العينة األساسية واألدوات  ،االستطالعية والمنهج المتبع في هذه الدراسة

المستعملة لجمع البيانات واألدوات اإلحصائية التي تمت على أساسها عملية تحليل 

  .ومناقشة النتائج
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  :الدراسة االستطالعية: أوال

  :أهداف الدراسة اإلستطالعية -1

  :تهدف الدراسة الحالية إلى

  .للمجتمع األصليثلة ممالعينة حتى تكون  اختيارحسن   - أ

نزول الباحثة إلى أرض الميدان لمعاينة الواقع والتعرف المسبق على الظروف   - ب

المحيطة بعملية التطبيق وبالتالي تجنب الوقوع في األخطاء أثناء إجراء الدراسة 

  .األساسية

   .التأكد من الخصائص السيكومترية ألدوات البحث -ج

   :وصف عينة الدراسة اإلستطالعية -2

 اً أستاذ )30(قوامها ثالثون  استطالعيةاسة على عينة قامت الباحثة بتطبيق أدوات الدر  

تم ، ملوالية مستغان عشعاشةمقاطعة بيمارسون مهنة التدريس في مرحلة التعليم اإلبتدائي 

  .صدقها وثباتهاريب أدوات الدراسة للتأكد من وهذا لغرض تج، بطريقة عشوائية اختيارهم
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  .الدراسة االستطالعية منها عينةاختيرت المؤسسات التي ح ـيوض )1(جدول رقم

  المجموع  العدد  إسم المؤسسة

  30  17  خلدون ابن

  13  مهني أحمد

  :االستطالعية حدود ادراسية -3

المناخ المدرسي  ة عالقةاقتصرت هذه الدراسة على معرف: يةالحدود الموضوع  - أ

 .اإلبتدائيمستوى األداء الوظيفي ألساتذة التعليم ب

طبقت هذه الدراسة على أساتذة التعليم اإلبتدائي لمقاطعة : الحدود المكانية  - ب

  ).والية مستغانم(عشعاشة

مارس  30بين  في الفترة الممتدة ما أجريت الدراسة اإلستطالعية: الحدود الزمنية   - ج

  .2015/2016من السنة الدراسية  أفريل 10إلى غاية 

   :أدوات الدراسة -4

يتوقف صدق البحوث وقيمتها العلمية على اإلختيار السليم للطرق واألدوات التي     

تمتلك الشروط العلمية والمنهجية بغية الوصول إلى أهدافها المسطرة، وبغية جمع بيانات 

بالبحث العلمي، والوصول إلى نتائج موثوق بها، وقامت الباحثة بتصميم أداتين متعلقة 

  :هما
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  . بالمناخ المدرسييتعلق مقياس  •

 .باألداء الوظيفي لألساتذةيتعلق مقياس  •

 بعالقة وهذا نظرا لعدم توفر أدوات تقيس مباشرة متغيرات موضوع بحثنا المتعلق

  .مستوى األداء الوظيفي ألساتذة التعليم اإلبتدائيبالمناخ المدرسي 

األولية لبناء  عند بناء هذا اإلختبار راعت الباحثة الشروط: المناخ المدرسيمقياس   - أ

 :االستبيان والمتمثلة فيما يلي

من حيث وضوح التعليمات المقياس حيث قامت الباحثة بتوحيد إجراءات : الموضوعية �

 .وطريقة التصحيح

  :وقد استخدمت الباحثة سلم التقديم الثالثي

 )3(إذا كانت اإلجابة دائما نعطي العالمة  -

 )2(إذا كانت اإلجابة أحيانا نعطي العالمة  -

  )1(إذا كانت اإلجابة أبدا نعطي العالمة  -

قامت الباحثة بمراعاة شمولية اإلختبار من جميع جوانب محتوى البيانات : الشمول �

 األساسية الالزمة للدراسة 

قامت الباحثة بتطبيق االستبيان على العينة اإلستطالعية وذلك لتحديد : التقنين �

بيان، أي مدى توفر شروط صدق الخصائص السيكومترية التي تدل على جودة االست

 . وثبات االستبيان
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 :المناخ المدرسي استبيانخطوات بناء  �

 :تحديد األبعاد األساسية لالستبيان: الخطوة األولى -

أساسية لالستبيان بناءا على أهداف الدراسة وفروضها، قامت الباحثة بتحديد أربعة أبعاد 

  :وهي

 .عبارات 06باإلدارة المدرسية ويتضمنيتعلق بعالقة األستاذ : البعد األول .1

 .عبارات 07ويتضمنبزمالئه يتعلق بعالقة األستاذ : البعد الثاني .2

 .عبارات 09ويتضمن بتالميذه يتعلق بعالقة األستاذ: البعد الثالث .3

 عبارات 09ويتضمنبالجو العام يتعلق بعالقة األستاذ : البعد الرابع .4

 :كتابة فقرات اإلختبار: الخطوة الثانية -

سة ووصف لمحتوى األبعاد باالعتماد على ما ورد في الجانب النظري للدرا  

   األساسية

أعاله، ومن خالل القراءات التي تتعلق بالمناخ المدرسي، واستعراض الدراسات السابقة 

، لالستبيانبموضوع البحث، قامت الباحثة بكتابة فقرات المحاور األساسية ذات الصلة 

فقرة في صورتها ) 31(فقرة وعلى ) 32(في صورتها األولية على أداة الدراسة  واشتملت

 )107ص1انظر الملحق رقم ( .النهائية

 :تقدير صدق المحكمين لالستبيان: الخطوة الثالثة -
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لتحقق من أداة الدراسة قامت الباحثة بعرضها عشوائيا على خمس أساتذة محكمين   

أنظر قائمة األساتذة المحكمين في الملحق ( من ذوي االختصاص في مجال علم النفس 

، لتحكيمها من حيث مالئمة الفقرات ألعراض الدراسة، ومدى صحتها )109رقم  2

  .اللغوية

 المناخ استبيانفبعد اإلطالع على أراء ومالحظات األساتذة المحكمين حول   

بين  اتفاقمعظم الفقرات على درجة أسفرت نتائج التحكيم على حصول  المدرسي

  :والجدول الموالي يوضح ذلك %80المحكمين تزيد عن 

يوضح نسبة القبول من طرف األساتذة المحكمين لفقرات المناخ ) 2(جدول رقم 

  :المدرسي

رقم 
  الفقرة

نسبة 
  %القبول

رقم 
  الفقرة

نسبة 
  %القبول

رقم 
  الفقرة

نسبة 
  %القبول

رقم 
  الفقرة

نسبة 
  %القبول

1  100  9  100  17  80  25  100  

2  100  10  100  18  80  26  100  

3  100  11  100  19  100  27  80  

4  80  12  100  20  100  28  100  

5  100  13  100  21  100  29  100  

6  40  14  100  22  100  30  100  

7  100  15  100  23  80  31  100  

8  100  16  100  24  100  32  100  
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وأجمعوا على وضع التعليمة، وأن بدائل األجوبة مناسبة، وعدد الفقرات كافية في     

فيما يخص بعض الفقرات، وحذف حين أشاروا بعض التعديالت والتصحيحات اللغوية 

من هذه الدراسة والجدول الموالي يوضح  بعض الفقرات التي ال تقيس ما هو مراد قياسه

مالحظات األساتذة المحكمين من حيث وضوح التعليمة، وبدائل األجوبة، وعدد الفقرات 

  .ومحتواها

  .المحكمين المختصين في علم النفس يوضح مالحظات األساتذة) 3(جدول رقم  

  مالحظات األساتذة المحكمين  عدد المحكمين  طبيعة التحكيم

  واضحة  05  التعليمات

  مناسبة  05  األجوبةبدائل 

  عدد الفقرات

  محتوى الفقرات

  كافية  05

إجراء بعض التعديالت والتصحيحات   05

  )27،23،18،17،4(اللغوية على الفقرات  

 

 .تطبيق األداة على العينة اإلستطالعية للتأكد من ثباتهاجرى : الخطوة الرابعة -

عند بناء هذا اإلختبار راعت الباحثة الشروط األولية : األداء الوظيفي استبيان   - ب

 :لبناء االستبيان والمتمثلة فيما يلي
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 حيث قامت الباحثة بتوحيد إجراءات االستبيان من حيث وضوح التعليمات: الموضوعية �

 .وطريقة التصحيح

  :وقد استخدمت الباحثة سلم التقديم الثالثي

 )3(ا نعطي العالمة إذا كانت اإلجابة دائم -

 )2(إذا كانت اإلجابة أحيانا نعطي العالمة  -

  )1(إذا كانت اإلجابة أبدا نعطي العالمة  -

قامت الباحثة بمراعاة شمولية اإلختبار من جميع جوانب محتوى البيانات : الشمول �

 األساسية الالزمة للدراسة 

قامت الباحثة بتطبيق االستبيان على العينة اإلستطالعية وذلك لتحديد : التقنين �

 الخصائص 

السيكومترية التي تدل على جودة االستبيان، أي مدى توفر شروط صدق وثبات  �

 .االستبيان

 :خطوات بناء استبيان األداء الوظيفي �

  :بناءا على أهداف الدراسات وفروضها، قامت الباحثة

 :كتابة فقرات اإلختبار: األولىالخطوة  -
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القراءات المختلفة على ما ورد في الجانب النظري للدراسة ومن خالل  باالعتماد

فقرة ) 32(التي تتعلق باألداء الوظيفي واشتملت أداة الدراسة في صورتها األولية على 

  )111ص 3 انظر الملحق رقم( .فقرة في صورتها النهائية) 31(ى وعل

  :لالستبيانتقدير صدق المحكمين : الخطوة الثانية -

محكمين أساتذة  05لتحقيق من أداة الدراسة قامت الباحثة بعرضها عشوائيا على     

، ) مرق 4أنظر قائمة األساتذة في الملحق ( من ذوي االختصاص في مجال علم النفس

اللغوية، وبعد لتحكيمها من حيث مالئمة الفقرات ألعراض الدراسة، ومدى صحتها 

الوظيفي أسفرت  األداء استبيانطالع على آراء ومالحظات األساتذة المحكمين حول اإل

بين المحكمين تزيد عن  اتفاقنتائج التحكيم على حصول معظم الفقرات على درجة 

  .والجدول الموالي يوضح ذلك 80%

من فقرات  يوضح نسبة القبول من طرف األساتذة المحكمين لكل فقرة )4(جدول رقم 

  :الوظيفي األداء

ر�م 
 ا���رة

نسبة 
   %القبول

 

نسبة   رقم الفقرة
  %القبول

نسبة   رقم الفقرة
  %القبول

نسبة   رقم الفقرة
  %القبول

1  100  9  100  17  100  25  100  

2  100  10  40  18  100  26  100  

3  100  11  100  19  100  27  100  
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4  100  12  100  20  100  28  100  

5  100  13  100  21  100  29  100  

6  80  14  100  22  100  30  100  

7  100  15  80  23  100  31  100  

8  100  16  60  24  100  32  100 

 

وأجمعوا على وضع التعليمة وان بدائل األجوبة مناسبة وعدد الفقرات كافية في  

فيما يخص بعض الفقرات ، حين أشاروا إلى بعض التعديالت والتصحيحات اللغوية

ال تقيس، ماهو مراد قياسه من هذه الدراسة، والجدول الموالي وحذف بعض الفقرات التي 

ل األجوبة وعدد يوضح مالحظة األساتذة المحكمين من حيث وضوح التعليمة وبدائ

  الفقرات ومحتواها

  .يوضح مالحظات األساتذة المحكمين المختصين في علم النفس) 5(جدول رقم 

  المحكمينمالحظات األساتذة   عدد المحكمين  طبيعة التحكيم

  واضحة  05  التعليمات

  مناسبة  05  بدائل األجوبة

  كافية  05  عدد الفقرات

ت والتصحيحات اللغوية على إجراء بعض التعديال  05  محتوى الفقرات
   )15،6(تالفقرا
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تطبيق األداة على العينة اإلستطالعية للتأكد من ثبات اإلختبار : الخطوة الرابعة -

 :وصدقه

من مدارس التعليم اإلبتدائي  اأستاذ) 30(من على عينة متكونةجرى تطبيق األداة 

  .مقاطعة عشعاشة، حينئذ قامت الباحثة بتطبيق األداة عليهمل

وقامت الباحثة بعد ذلك باختبار صدق األداة وثباتها الذي يعتمد على تحليل 

  .النتائج بعد تجربته

  : للمقياسين الخصائص السيكومترية -5

  :ةصدق األدا  - أ

تم حساب صدق االستبيانين عن طريق االتساق الداخلي ،حيث تم حساب معامالت 

 . وكل بعد وفقراته ،واألبعاداالرتباط بين الدرجة الكلية لالستبيان 

رسي حيث ان الجداول التالية توضح استبيان المناخ المد: األولاالستبيان  -

 . النتائج التالية
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) المدرسية باإلدارة األستاذعالقة ( األوليوضح معامل االرتباط بين البعد ) 6(جدول رقم

  .مع الفقرات

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرات
   

  0,01دالة عند   **0,65  1فقرة 

  0,01دالة عند  **0,65  5فقرة 

  0,01دالة عند   **0,71  16فقرة 

  0,01دالة عند  **0,71  18فقرة 

  دالة   *0,35  25فقرة

  0,01دالة عند  **0,74  28فقرة 

حيث  0,71و 0,35ان معامل االرتباط يتراوح مابين ) 6(نالحظ من خالل الجدول 

  )28،25،18،16،5،1(تم قبول الفقرات التالية 

مع ) عالقة األستاذ بزمالئه(يوضح معامل االرتباط بين البعد الثاني ) 7(جدول رقم  

  تالفقرا

             

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرات   

  0,01دالة عند   **0,65  2فقرة 

  غير دالة   0,12  6فقرة 

  دالة   *0,25  7فقرة 

  0,01دالة عند  **0,56  9فقرة 
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  0,01دالة عند   **0,75  12فقرة 

  0,01دالة عند   **0,36  20فقرة 

  دالة   *0,32  21فقرة

) 0,75و 0,12( االرتباط يتراوح مابين ان معامل ) 7(نالحظ من خالل الجدول  

    ).6(وتم حذف الفقرة التالية ) 21،20،12،9،7،2(حيث قبول الفقرات التالية 

) عالقة األستاذ بتالميذه( يوضح معامل االرتباط بين البعد الثالث ) 8(جدول رقم 

             مع فقراته

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرات 

  دالة  *0,28   3الفقرة 

  غير دالة   0,19  8الفقرة 

  0,01دالة عند  **0,52  10الفقرة 

  0,01دالة عند   **0,57  11الفقرة 

  0,01دالة عند  **0,50  13الفقرة 

  0,01دالة عند   **0,46  14الفقرة 

  دالة   *0,23  22الفقرة 

  0,01دالة عند   **0,59  24الفقرة 

  غير دالة   0,13  27الفقرة

  

حيث )0,13و 0،59(ان معامل االرتباط يتراوح مابين ) 8(خالل الجدول نالحظ من 

  )27،8(وتم حذف الفقرات التالية ) 24،22،14،13،11،10،3(قبول الفقرات التالية 
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) بالجو العام عالقة األستاذ(يوضح معامل االرتباط بين البعد الرابع ) 9(جدول رقم 

                    مع فقراته

    مستوى الداللة  معامل االرتباط   الفقرات 

  غير دالة  0,02  4الفقرة 

  0,01دالة عند  **0,49  15الفقرة 

  غير دالة   0,13   17الفقرة 

  0,01دالة عند   **0,65  19الفقرة 

  0,01دالة عند  **0,66    23الفقرة 

  دالة   *0,34  26الفقرة 

  غير دالة  0،18  29الفقرة 

  0,01عنددالة   **0,61  30الفقرة 

  غير دالة  0,17  31الفقرة 

  
حيث )0,13و0,65(ان معامل االرتباط يتراوح مابين ) 9(نالحظ من خالل الجدول 

  )31،29،17،4(وتم حذف الفقرات التالية ) 30،26،23،19،15(قبول الفقرات التالية

  .يوضح معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لمقياس المناخ المدرسي) 10(جدول رقم 

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  األبعاد

  0.01دالة عند  **0,74  البعد األول 

  0.05دالة عند   *0,39  البعد الثاني

  غير دالة  0,15  البعد الثالث

  0,01دالة عند  **0,76  البعد الرابع
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 0,15و 0,76ان معامل االرتباط يتراوح مابين ) 10(نالحظ من خالل الجدول رقم   

الن فقراته كلها  غير دال ولكن تم أخذه)3(و البعد ) 1،2،4(حيث تم قبول ثالثة ابتعاد

  . دالة

  األداء الوظيفي والجدول التالي يوضح : الثاني االستبيان

 بين الدرجة الكلية مع فقراته االرتباطيوضح معامل ) 11(جدول رقم 

  معامل االرتباط  الفقرات  معامل االرتباط  الفقرات  معامل االرتباط  الفقرات

01  0,13  12  0,20*  23  0,38*  

02  0,36*  13  0,15  24  0,29*  

03  0,03  14  0,31*  25  0,53**  

04  0,53**  15  0,36*  26  0,35*  

05  0,15  16  0,27*  27  0,60**  

06  0,29*  17  0,20*  28  0,66**  

07  0,36*  18  0,38*  29  0,25*  

08  0,37*  19  0,46**  30  0,58**  

09  0.08  20  0,70**  31  0,42*  

10  0,20*  21  0,64**    

11  0,24*  22  0,57**  

ان )  0,70و 0,08(ان معامل االرتباط يتراوح مابين  )11(رقم نالحظ من خالل الجدول

  )1،3،5،9،13(،وبعض فقراته غير دالة دالة معظم فقراته

  :األداةثبات   -ب
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كرونباخ ،وكانت ألفا عن طريق معادلة  الثباتتم حساب  :كرونباخ ألفامعامل     

  :النتائج المتحصل عليها في الجدول التالي 

  )المناخ المدرسي :(االستبيان األول -

  واألبعادمعامل الثبات بين الدرجة الكلية لالستبيان األول يوضح  )12(رقم الجدول 

    كرومباخمعامل ألفا   العينة 

30  0,68  

  )األداء الوظيفي (:االستبيان الثاني -

  واألبعاديوضح معامل الثبات بين الدرجة الكلية لالستبيان الثاني  13الجدول رقم  

    كرومباخمعامل ألفا   العينة

30  0,63  

،ويتضح ان هاتين األداتين  لألداتينتم عرضه من نتائج الصدق والثبات  من خالل ما

   .الحاليةهاتين األداتين في الدراسة تتمتع بخصائص سيكومترية تسمح باستعمال 

  :الدراسة األساسية: ثانيا

  .األساسية منهج الدراسة -1

للدراسة تفرض على الباحثة تبنى منهج معين دون  ان طبيعة المشكلة المطروحة       

الدراسة   أهدافغيره تبعا لألهداف التي تسعى إلي تحقيقها من هذه الدراسة ،ولتحقيق 

وتشخيص  للحقائقالوصف المنظم  إلياستخدمت المنهج الوصفي التحليلي الذي يسعى 
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مناسبة لجمع البيانات  أدواتوذلك من خالل استخدام  ،الجوانب المتعلقة بموضوع الدراسة

وتقديم  ،النتائج التي تستخرج بها هذه الدراسة وتحليلها وتفسير ،المطلوبة والمعلومات

 .الوصفية الجيهاتمقترحات تفيد 

  :األساسية اختيار العينةطريقة  -2

ولقد ) أساتذة  343(لقد اتخذنا من عينة أساتذة التعليم االبتدائي والبالغ عددهم        

من المجتمع )  %26(وهذا ما يمثل نسبة ،)أستاذا 90(أخذنا عينة للبحث مكونة من 

  .األصلي لهذه الدراسة

  :ومواصفاتها االساسية عينة الدراسة - 3  

من مقاطعة عشعاشة لوالية مستغانم تم  اأستاذ )90(اشتملت عينة الدراسة على  

        .اختيارهم بطريقة عشوائية

   

  

  

  التي أخذت منها عينة الدراسة األساسية يوضح أسماء المؤسسات ) 14(جدول رقم  

  النسبة المئوية  عدد األساتذة  اسم المؤسسة



 ا���� ا�ا��                                                          ا��را	� ا����ا���
 

84 

 

 %18,80  17  بلفوضيل محمد

  %14,44  13  بن نية عبد القادر

  %15,55  14  ميموني محمد

  %14,44  13  خراز بيعقوب

  %05,55  05  مسكين سليمان

  %10  09  أول نوفمبر

  %08,80  08  صولي علي

  %12,22  11  مختاري محمد

  %100  90  المجموع

  

  :االساسية الحدود الدراسية - 4

اقتصرت هذه الدراسة على معرفة عالقة المناخ المدرسي : الحدود الموضوعية  - أ

 .ألساتذة التعليم اإلبتدائيبمستوى األداء الوظيفي 

 طبقت هذه الدراسة على أساتذة التعليم اإلبتدائي لمقاطعة: الحدود المكانية  - ب

 ). والية مستغانم( عشعاشة

إلى  17في الفترة الممتدة ما بين أجريت الدراسة اإلستطالعية : الحدود الزمنية  - ت

 .2015/2016أفريل من السنة الدراسية  26غاية 

  :الدراسة أدوات -5
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مقياس المناخ :،وهما لجمع البيانات  أداتين بإعدادكما وضحنا سابقا ان الباحثة قامت 

  . المدرسي ومقياس األداء الوظيفي

السيكومترية لالختبار وبعد التأكد من صالحيتها لالستخدام وتوفرها على الخصائص 

 90(عينة الدراسة المتمثلة في وطبقت الباحثة هذان األداتان في صورتها النهائية ،الجيد

  .لمعرفة عالقة المناخ المدرسي بمستوى األداء الوظيفي ألساتذة التعليم االبتدائي )أستاذا

فقرات تقيسه ) 24(على احتوى في شكله النهائي الذي و : مقياس المناخ المدرسي  - أ

  .مقسم إلي أربعة أبعاد وهي) 113ص 5انظر الملحق رقم (

فقرات ) 6(واحتوى في شكله النهائي على: األستاذ باإلدارة المدرسيةعالقة :البعد األول -

 .االرتباط والتي كانت دالة معامالتمن  التأكدتقيسه بعد 

فقرات تقيسه ) 6(واحتوى في شكله النهائي على: بزمالئه عالقة األستاذ:الثاني البعد -

 .بعد التأكد من معامالت االرتباط والتي كانت دالة

فقرات تقيسه ) 7(واحتوى في شكله النهائي على: بتالميذه عالقة األستاذ:الثالثالبعد  -

 .بعد التأكد من معامالت االرتباط والتي كانت دالة

فقرات تقيسه بعد ) 5(واحتوى في شكله النهائي على: بالجو العام عالقة:الرابع البعد -

 .التأكد من معامالت االرتباط والتي كانت دالة
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صول من تطبيق االستمارة على العينة األساسية عمدنا إلي بعد الح :طريقة تصحيحه •

) أبدا، أحيانا ،دائما( وبما ان المقياس يحتوي على سلم التقدير الثالثي ،تصحيح المقياس

 :تم تقدير إجابات األساتذة على النحو التالي

ما أ ،وجبةهذه بالنسبة للعبارات الم ،)درجة 1(أبدا) درجات 2(أحيانا) درجات 3(دائما

  .السالبة فكان التقدير عكسي

فقرات تقيسه ) 26(على احتوى في شكله النهائي الذي و : األداء الوظيفي مقياس –ب 

  )115ص 6انظر الملحق رقم(. وهي

بعد الحصول من تطبيق االستمارة على العينة األساسية عمدنا إلي  :طريقة تصحيحه •

) دائما ،أحيانا،أبدا( وبما ان المقياس يحتوي على سلم التقدير الثالثي ،تصحيح المقياس

 :تم تقدير إجابات األساتذة على النحو التالي

 أماهذه بالنسبة للعبارات الموجبة ، ،)درجة 1(أبدا) درجات 2(أحيانا) درجات 3(دائما

   .السالبة فكان التقدير عكسي

  :الدراسة األساسية ءاتإجر  -6

  :جدول زمني لسير الدراسة األساسيةقامت الباحثة بتنظيم   
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فقد خصصت لكل مدرسين يوم واحد وكانت الباحثة تقوم تقريبا بنفس الخطوات في       

  :كل مدرسة طيلة أيام التطبيق وهذه الخطوات تمثلت في

وتقديم التصريح المقدم من طرف مديرية التربية  االبتدائيةبمدير المدرسة  االتصال  -

لذات المقاطعة الذي يخول للباحثة بإجراء البحث بهذه المدرسة دون اإلخالل بالنظام 

 .لها الداخلي

إستقبال الباحثة من قبل المدرسة وترحيبه بها وكذا تشجيعه لها مع الحرص من طرفه   -

 .على الدعم وتقديم المساعدة والمعلومات

مرافقة مدير المدرسة للباحثة للتعرف بها وبالمهمة اآلتية من أجل األساتذة وطلب   -

 .منهم دعم الباحثة إلى أبعد حد ممكن

لقد تم استخدام اإلحصاء االستداللي ولتأكد : األساليب اإلحصائية المستخدمة للدراسة -7

قة بين المناخ الالعلدراسة ) رسونيمعامل االرتباط ب(من صحة الفرضية استخدمنا اختبار 

  .لوظيفي ألساتذة التعليم االبتدائياألداء ابمستوى المدرسي 
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        :خالصة

هذا الفصل ممهدا لعرض نتائج الدراسة األساسية، فقد اشتمل على نتائج  جاء   

الدراسة االستطالعية، والتي هدفت الباحثة من خاللها التعرف على الخصائص 

السيكومترية ألدوات البحث، ومدى صالحيتها لالستعمال في الدراسة األساسية، كما 

اشتمل هذا الفصل على منهج الدراسة، ووصف المجتمع الذي انتقيت منه عينة البحث 

والتي جرى عليها تطبيق األدوات األساسية لهذه الدراسة بعد توضيح كيفية إعدادها 

  .وتطبيقها، وما تتمتع به من خصائص

كما تم تبيان حجم العينة ومواصفاتها، وكيفية انتقاءها، ليتم بعد ذلك التعريج إلى         

إجراءات تطبيق الدراسة األساسية، واألساليب اإلحصائية التي تم االعتماد عليها في هذا 

البحث، والتي يتم على ضوئها تفسير النتائج ومناقشتها، وهذا ما سنتطرق إليه في الفصل 

  .لي لهذه الدراسةالموا

 

 

 

    



  الفصل الخامس

  عرض النتائج ومناقشتها

  تمهيد    

 عرض نتائج الفرضية األولى ومناقشتها 1

 عرض نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها 2

 عرض نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتها 3

 عرض نتائج الفرضية الرابعة ومناقشتها 4

 عرض نتائج الفرضية العامة ومناقشتها 5

 خالصة الفصل
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  :تمهيد

ما تم تطبيق أدوات البحث على عينة الدراسة، سنقوم في هذا الفصل بعرض بعد      

  .وتحليل نتائج الدراسة الميدانية كما أفرزتها المعالجة اإلحصائية للبيانات
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مستوى األداء بين توجد عالقة  :نهأمن هذه الفرضية التي تنص على  قصد التحقق

  .والجدول الموالي يوضح عليه نتائج االختبارالمدرسية  باإلدارة وعالقته  ألستاذلالوظيفي 

  عالقة األستاذ باإلدارة واألداء بين   االرتباط معامل عالقةيوضح  )15(جدول رقم     

 مستوى الداللة معامل االرتباط  المقياس أبعاد

  0,09 عالقة األستاذ باإلدارة

 

0,01 

فهي اكبر من  )0,37(ان القيمة االحتمالية  )15(رقم نالحظ من خالل الجدول    

 ،باإلدارة تهقعالو لالستاذ توجد عالقة بين األداء الوظيفي  وعليه ال )0,01(مستوى الداللة 

ومنه يتم قبول الفرض الصفري الذي يقول ال توجد عالقة ورفض فرض البحث الذي يقول 

  .توجد عالقة

   :األولي الجزئية مناقشة الفرضية  - 1- 1

مهما كان نوع اإلدارة المدرسية تسلطي أو فوضى أو من خالل النتائج يتضح لنا ان     

  وبالتالي  األساتذةيكون العامل األساسي في هبوط الروح المعنوية  ليس شرط ان ،تشاوري

ينعس أثرها  وال األساتذة نفسية وتدهور تدني مستوى األداء وهذا ال يؤدي إلي فتور الهم

وعدم الحرص على  المسؤوليةوعدم تقدير  ،الظنوسوء  ،فيكون اإلهمالعلى العمل 

من تركيزها على الفرد  أكثرالمدرسية تركز على المؤسسة  اإلدارةفبعض  ،األهدافتحقيق 

البعض ،و  اإلنسانيمن تركيزها على الفرد والجانب المادي قبل  أكثروالجانب المادي 
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له  يححد والعالم مشتغل بذاته،  وان كل فرد ،والمباالةتنعدم فيها روح المسؤولية  األخر

وتقدير  األساتذةيكون فيها تشجيع  اإلدارةمن  األخروالنوع  ،الوقت ان ينجز عمله

واشتراك  اإلجازاتومنح  ،وتلبية رغباتهم مثال تقليص الحصص ،جهودهم في العمل

 األمورلبرنامج وفي بعض المدير مع المدرسين والدارسين في اتخاذ القرارات الخاصة با

رغم هذا االختالف بين  ،للمدرسين والتالميذ اإلبداعات على تنمية يعمل المدير األخرى

 أدائهمى متواصل وال يؤثر على مستوى يبق لألساتذةأن سير العمل  إالالمدرسية  اإلدارة

  . مستواهم التعليمي وخبرتهم المهنية إليضميرهم المهني و  إليوهذا يكون راجع 

مستوى األداء  بين توجد عالقة :صد التحقق من هذه الفرضية التي تنص على انهق   

  .بزمالئه تهعالقلالستاذ الوظيفي 

  بين األداء عالقة األستاذ بزمالئه االرتباط معامل عالقة يوضح )16(جدول رقم     

  مستوى الداللة معامل االرتباط البعد مع المقياس

األداء مع بعد عالقة األستاذ 

 بزمالئه

0,03 0,01 

فهي اكبر من مستوى  )0,72(ن القيمة االحتمالية أ )16(نالحظ من خالل الجدول رقم 

األستاذ بزمالئه،ومنه يتم وعالقة وعليه ال توجد عالقة بين األداء الوظيفي  )0,01(الداللة 

توجد عالقة ورفض فرض البحث الذي يقول توجد قبول الفرض الصفري الذي يقول ال 

   .عالقة
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   :الثانيةالجزئية مناقشة الفرضية  2- 1

 األساتذةبين  اإلنسانيةان مهما كانت العالقات  من خالل النتائج المتحصل عليها   

االحترام والتقدير المتبادل والتعاون فيما بينهم من اجل النهوض بمستوى  أساسقائمة على 

ان تكون هذه العالقة مبنية على  إليباالضافة  ،العملية التربوية والتعليمية بالمدرسة

والتنفيذ السليم والعطاء الرغبة في العمل المستمر المتمثل في التخطيط المشترك  أساس

ان تكون هذه  الضروريوهذا ليس من مي لدى التالميذ الكافي لتحقيق النمو التعلي

هذه العالقات حيث تكون هذه  إليان بعض المدارس تفتقر  إال األساتذةالعالقات بين 

 األنانيةاالنقسام وسوء التفاهم ويطغى طابع من الفرقة و  أساسالعالقات بينهم قائمة على 

ورغم هذا ال ينعكس سلبا على سير العمل وهذا راجع إلي أخالقيات األستاذ  ،والتنابذ

باألفكار والنصائح  ،والعمل باالضافة إلي كيفية التعامل مع الزمالءوضميره المهني 

  .البناءة

مستوى األداء بين توجد عالقة : نهقق من هذه الفرضية التي تنص على إلتح  

  .بتالميذه تهعالقلألستاذ الوظيفي 

  بعد عالقة األستاذ بتالميذهو بين األداء  االرتباطعالقة معامل يوضح  )17(جدول رقم  

 مستوى الداللة معامل االرتباط  البعد مع المقياس

األداء مع بعد عالقة األستاذ 

 بتالميذه

  

0,08- 

  

0,01 
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فهي اكبر من  )0,41(ان القيمة االحتمالية  )14(نالحظ من خالل الجدول رقم    

توجد عالقة بين األداء الوظيفي و عالقة األستاذ  الوعليه  )0,01(مستوى الداللة 

فرض البحث  بتالميذه،ومنه يتم قبول الفرض الصفري الذي يقول ال توجد عالقة ورفض

  . الذي يقول توجد عالقة

  :الثالثةالجزئيةمناقشة الفرضية   - 3- 1

اإلنسانية طيبة بين  اتقالمتحصل عليها ان مهما كانت العال من خالل النتائج  

المشاركة الفعالة التي تنعكس على نوعية األداء التربوي  إلياألساتذة والتالميذ تؤدي 

السلبي على  تأثيروالتالميذ على حد سواء ليس بالضروري ان تكون العامل في  لألساتذة

 والتلميذ نوع من التهجم األساتذةففي بعض المدارس تنشا بين  ،الوظيفي األداء

واكتظاظ بعض األقسام إال ان سير العمل  ،السخرية والتهكموالمصادمات واالضطرابات و 

القدرات المعرفي ألساتذة باالضافة إلي نوع التكوين الذي وهذا راجع  يبق على أكمل وجه 

          .يتلقوه
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مستوى األداء بين توجد عالقة : الفرضية التي تنص على انه صد التحقق من هذهق

  .بالجو العام تهعالقلألستاذ و الوظيفي 

عالقة األستاذ بالجو وبعدبين األداء  االرتباطمعامل  عالقة يوضح )18(جدول رقم  

  العام

 مستوى الداللة معامل االرتباط  البعد مع المقياس

األداء مع بعد عالقة األستاذ 

 .العام بالجو 

  

0,01- 

  

0,01 

فهي اكبر من  )0,88(ان القيمة االحتمالية  )15(نالحظ من خالل الجدول رقم   

عالقة األستاذ  األداء الوظيفيمستوى وعليه ال توجد عالقة بين  )0,01(مستوى الداللة 

ومنه يتم قبول الفرض الصفري الذي يقول ال توجد عالقة ورفض فرض  ،بالجو العام

  . الذي يقول توجد عالقةالبحث 

  :مناقشة الفرضية الرابعة 1-4

ومن خالل هذه النتائج المتحصل عليها نتوصل ان مهما تشكل إمكانيات المدرسة    

فمدى الصالحيات  ،وتجهيزاتها عمال مهما من العوامل البيئة الطبيعية المادية للمدرسة

ستعاب العمليات التعلم والتعليم  الكفاءة هذه اإلمكانيات والتجهيزات من حيث الكفاءة الو 

يعتبر أمرا حاسما لنجاح العملية التربوية والتعليمية أو فشلها كما أن وجود المبنى 

من حيث التصميم المناسب والتجهيزات الكاملة  اإلمكانياتالمدرسي واحتوائه على كافة 
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مهمة تساعد تمثل كلها عوامل وجميع المرافق المطلوبة للمدرسة  واألثاث األدواتمن 

كن هذا ليس شرط ضروري لسير العملية التعليمية لو  ،نجاح العملية التربوية التعليميةعلى 

واألدوات والمختبرات وعدم  ،في التجهيزات كنقص الوسائلتعاني نقص فبعض المدارس 

وغير ذلك من  ،ر اإلضاءة المناسبة وسوء التهويةغرف مخصصة لألساتذة وعدم توف

األمور المتعلقة بالصحة والسالمة ال يؤثر سلبا على األساتذة والتلميذ والمدرسة بشكل عام 

ومسؤوليتهم وهذا  ،لروحهم المعنوية في تأدية مهمتهم،وهذا ال يؤدي إلي فقدان األساتذة 

  .يكون راجع إلي ضميرهم المهني وأخالقيات المهنة

ظيفي لألساتذة ين المناخ المدرسي ومستوى األداء الو توجد عالقة ب :نص الفرضية العامة

  .التعليم االبتدائي

لألساتذة  يبن عالقة االرتباط بين المناخ المدرسي ومستوى األداء الوظيفي) 19(الجدول رقم 

  التعليم االبتدائي

  االحتماليةالقيمة   معامل االرتباط  البعد المقياس مع

 عالقة المناخ المدرسي بمستوى األداء

  الوظيفي لألساتذة التعليم االبتدائي

0.05-  0,01  

وبلغت ) - 0,05(يتضح لنا ان قيمة معامل االرتباط بلغت ) 19(خالل الجدول رقم من  

ما يدل على عدم ، وهذا )0,01(وهي اكبر من مستوى الداللة ) 0,96(الداللة المحسوبة 

  .ألساتذة التعليم االبتدائيء الوظيفي وجود عالقة بين المناخ المدرسي ومستوى األدا
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  :مناقشة الفرضية الخامسة -1-5

 لألساتذةالوظيفي  األداءيتضح لنا أن  ذه النتائج المتحصل عليهاهمن خالل    

بأي عامل من عوامل المناخ المدرسي منها اإلدارة المدرسية مهما  يتأثرليس شرط ان 

العالقات اإلنسانية بينهم إذ ان مهما باالضافة إلي  أدائهم سلبا على تؤثر كان نوعها ال

 نعدام روح المسؤوليةال تؤدي إلي انخفاض روحهم المعنوية وا كانت باإليجاب أو السلب

أما فيها يخص عالقة األستاذ بالتالميذ ال تؤثر على سير العمل حيث يبقى العمل 

عضاء متواصل وغير متدني وهذا راجع إلي الضمير األخالقي وكيفية التعامل مع أ

   . المؤسسة والي الخبرة المهنية
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  :خالصة

يات قصد قبولها أو رفضها اعتمادا تم في هذا الفصل عرض وتحليل نتائج الفرض

  لة اإلحصائية مجموعة من الجداول اإلحصائية موضحا فيها معامالت االرتباط والدال

 .المحسبوبة



 ز 
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  عـراجــــــــــة المـــائمــــق

  : قـائمـــــــــــة القـــــــــــــــــوامـيس والمــــعاجــــــــــم

عالم الكتب، الطبعة األولى،  ،موسوعة المعارف التربوية :)2006 إبراهيم مجديدي عزيز -1

  .القاهرة

  .الكتب العلمية، بيروت، دار ، قاموس المحيطمحمد الدين محمد :)1989( الفيروزاباي -2

دار الطبعة األولى،  ،معجم مصطلحات التربية والتعليم :)2005( جرجس ميشال جرجس -3

  .بيروت النهضة العربية،

  .، دار البداية، عمانمعجم مصطلحات التربية وعلم النفس: )2008( هبة محمد عبد الحميد-4

دار الكتب العلمية، لبنان، دون ، معجم مصطلحات علم النفس: مدحت عبد الرزاق الحجازي -5

   .طبعة

 الطبعة األولى، ،معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم :)2009( مجري عزيز إبراهيم -6

   .عالم الكتب، القاهرة

عالم الطبعة األولي ، ،المعجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم :)2009( نايف القيسي -7

  . الكتب، القاهرة

  :قائمة الكتب

 ،بدون طبعة ،المناهج بين األصالة والمعاصرة :)1992( إبراهيم محمد عطا  -8

  .مكتبة النهضة المصرية

مكتبة المعارف الحديثة،  ،بدون طبعة ،تطوير اإلدارة المدرسية :)2006( أحمد إبراهيم أحمد-9

 .اإلسكندرية
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دار  ،بدون طبعة، اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية :)2002( أحمد إسماعيل حاجي - 10

   .الفكر

  .دار الفكر والتوزيع، عمان ،بدون طبعة، السلوك التنظيمي ):2004( المغربي كمال محمد - 11

وائل للنشر والتوزيع دار  بدون طبعة، ،السلوك التنظيمي ):2002( العميان محمود سليمان - 12

   .عمان

دار المسيرة للنشر  ،بدون طبعة، تصميم البرامج التدريبية ):2001( بالل حلف السكارنة - 13

   .والتوزيع، عمان

دار ،الطبعة األولى ، إدارة الصفوف وتنظيم بيئة التعليم ):2006( بشير محمد غريبات - 14

   .الثقافة للنشر والتوزيع، عمان

دار صفاء  ،الطبعة األولى ،المعلم إعداده تدريبه كفاياته ):2006( جمانة محمد عبيد - 15

  .للنشر والتوزيع، عمان

   .، القاهرة،كيفية تقييم أداء الشركات والعاملين ):2011( زهير ثابت - 16 

  .ديوان المطبوعات الجامعية، ،الطبعة األولى ،أصول التربية والتعليم ):1990( رابحتركي  - 17

  . جدة ،الحديثة، مكتبة الخدمات األمانة في األداء اإلداري): 1994( مهدي إبراهيم - 18

   .العلوم واإليمان، دار األبنية المدرسية وكفاءة النظام التعليمي ):2007( محمود الزنفلي  - 19

كة العربية للنشر الشر بدون طبعة، ،إدارة الموارد البشرية): 2000(مصطفى كامل  - 20

   .والتوزيع، عمان

   المطبوعات الجامعية الجزائر،، ديوان مدخل إلي علم النفس ):1999(مصطفي عاشوري  - 21 

، إدارة القوى العاملة، األسس السلوكية وأدوات البحث التطبيقي ):1983(عاشور أحمد - 22

   .دار النهضة، الطبعة األولى
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دار الفكر العربي،  الطبعة االولي،،خصائص المعلم العصري وأدواره: )200(علي راشد - 23

  .القاهرة

دار  الطبعة األولى ،إدارة التغيير في المؤسسات التربوية ):2001(رافدة عمر الحريري - 24

 .الثقافة للنشر والتوزيع، عمان

دار صفاء للنشر  ،بدون طبعة، إدارة الموارد البشرية :)2003(خالد عبد الرحمن الهيني- 25

  .والتوزيع، عمان

  : قــائمــــــــــــــة الــــــــــــمجـــــــــــــــــالت

سامية بن الدن،المناخ المدرسي وعالقته بالتحصيل الدراسي والطمأنينة النفسية لدى طالبات  - 26

    .    الرياض 1، ج 25كلية التربية للبنات، مجلة كلية التربية العدد،

   :قــــــــــــائــــــــــمـــة المـذكـــــــــــرات

 األداء الوظيفي لدى معلمي المدارساثر التمكين اإلداري على محمد سليمان البلوى،  - 27

ير إشراف األستاذ يوسف الطراونة، جامعة مؤتة تالحكومية في محافظة، لنيل شهادة الماجس

2008/2009.   

 المناخ المدرسي وعالقته بالصحة النفسية لدى عينة من تالميذ المتوسطة: صولي إيمان - 28

ر الصحة النفسية والتكيف المدرسي يالماجستلنيل شهادة ، والثانوي، تحت إشراف عوا ريب احضر

2013 /2014                                                                             

لنيل  استخدام التحليل ألعاملي لبيان العوامل المؤشرة على األداء الوظيفي:برحمة أمال - 29

 2014/2015اف الدكتور طاجين علي تحليل المعطيات، تحت إشر  الماستر في تخصصشهادة 

  .جامعة مستغانم
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