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المناخ المدرسي وعالقته بالتوافق الدراسي لدى طلبة المرحلة
 الثانوية - دراسة ميدانية لمدارس منطقتي الثورة والسبعين األولى بأمانة

صنعاء العاصمة 

الملخص:
هدف��ت الدرا�ص��ة اإىل التع��رف على العالقة ب��ن م�صتوى املناخ املدر�ص��ي وم�صتوى التواف��ق الدرا�صي لدى طلبة 
املرحل��ة الثانوية مبدار�س منطقتي الثورة وال�صبعن االأوىل باأمانة العا�صمة �صنعاء، واعتمدت الدرا�صة على 
املنهج الو�صفي االرتباطي، ومت ا�صتخدام مقيا�س املناخ املدر�صي الذي اأعده الباحث، ومقيا�س التوافق الدرا�صي 
ال��ذي قنن عل��ى البيئة العربية، وتكونت عين��ة الدرا�صة من )600) طالِب وطالب��ة، مت اختيارهم بالطريقة 
: م�صتويي املناخ املدر�صي والتوافق الدرا�صي لدى طلبة املرحلة الثانوية  العنقودية. وتو�صلت الدرا�صة اإىل اأنَّ
مبدار�س منطقتي الثورة وال�صبعن االأوىل باأمانة العا�صمة �صنعاء متو�صط، ووجود عالقة ارتباطية اإيجابية 
ذات دالل��ة اإح�صائي��ة عن��د )α ≤ 0.05) بن م�صتوى املناخ املدر�صي وم�صت��وى التوافق الدرا�صي، ووجود فروق 
ذات دالل��ة اإح�صائي��ة عند )α ≤ 0.05) يف م�صتوى املناخ املدر�صي وفقًا ملتغري النوع ل�صالح االإناث، ووفقًا ملتغري 
ن��وع املدر�ص��ة ل�صال��ح طلب��ة املدار�س االأهلية، وع��دم وجود ف��روق ذات داللة اإح�صائية عن��د )α ≤ 0.05) يف 
م�صت��وى املن��اخ املدر�ص��ي وفقًا ملتغري التخ�ص�س، وع��دم وجود فروق ذات داللة اإح�صائي��ة عند )α ≤ 0.05) يف 
م�صت��وى التوافق الدرا�صي وفقًا ملتغريات النوع والتخ�ص�س ونوع املدر�صة. واأو�صت الدرا�صة بالعمل على حت�صن 
م�صت��وى التواف��ق الدرا�صي من خالل تهيئ��ة املناخ املدر�صي الذي ي�صجع الطلبة عل��ى اجلد واالجتهاد واملثابرة 

واالن�صباط وعلى الطاعة واالإذعان للمدر�صن واالإدارة املدر�صية. 

الكلمات املفتاحية: املناخ املدر�صي، التوافق الدرا�صي، طالب املرحلة الثانوية.
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Investigating School Climate and Its Relationship to the 
Academic Adjustment among High School Students at the 

districts of Al Thawra and As-Sabeen Al Ula in Sana’a

Abstract:

This study aimed to identify the levels of school climate and academic 
adjustment and the relationship between them among high school students 
in the districts of Al Thawra and As-Sabeen Al Ula, Sana’a, Yemen. To achieve 
the study objectives, the study followed a descriptive correlational method. 
The study sample consisted of 600 male and female students. The sample 
was selected using the cluster sampling method. Two research tools were 
used: the school climate scale (developed by the researcher) to investigate 
the level of school climate, and Academic Adjustment Scales adapted for 
the Arab environment. The study results revealed that the levels of high 
school climate and Academic Adjustment were medium, and that there was 
a positive correlation of a statistical significance between the level of school 
climate and the level of the Academic Adjustment at (α ≤ 0.05). Moreover, 
there were statistically significant differences at (α ≤ 0.05) in the school climate 
level due to gender variable in favor of females, and type of school in favor of 
private schools. Furthermore, there were no statistically significant differences 
at (α ≤ 0.05) in the school climate level according to major variable, and 
Academic Adjustment at (α ≤ 0.05) according to gender, major and type of 
school variables. The study recommended the improvement of academic 
adjustment by making the school climate more conducive to encouraging 
students to become more motivated, persistent, hardworking, disciplined and 
obedient to both teachers and school management.  

Keywords: school climate, academic adjustment, high school students
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1 -الخلفية النظرية للدراسة:
1.1 مقدمة:

ُتع��دُّ املدر�ص��ة جم��ااًل منظم��ًا الكت�ص��اب املعرفة، كما اأنه��ا بيئ��ة للتفاعل االجتماع��ي، وعندما تهي��ئ املدر�صة 
ُمناخ��ًا مالئم��ًا لطلبتها، فاإنَّها ت�صهم يف التن�صئة ال�صليمة لهم وت�صكيل �صخ�صياتهم املتوافقة من خالل التحفيز 
والت�صجيع وتعزيز الدافعية لديهم نحو طلب العلم واملثابرة عليه، فاملناخ املدر�صي ي�صفي على احلياة املدر�صية 
بجمي��ع مكوناته��ا وعنا�صرها طابع االإيجابي��ة واملتعة، باالإ�صافة اإىل اأن املوؤ�ص��رات اجليدة لنجاح املدر�صة يف 
اأداء ر�صالته��ا، ه��و مقدار ما توفره من ظروف، وما تهيوؤه من اأجواء منا�صبة لتكوين عالقات اإيجابية، وقدرتها 

ال. يف الو�صول بطلبتها اإىل حالة من التوافق الدرا�صي والنف�صي واالجتماعي، وحتفيزهم نحو التعلم الفعَّ
ويف االآونة االأخرية تو�صعت االأدوار التي تقوم بها املدر�صة احلديثة، فلم تعد مقت�صرة على اجلانب االأكادميي 
فح�صب بل اأ�صبحت تهتم باجلوانب النف�صية واالجتماعية، من خالل احلمالت التوجيهية والربامج االإر�صادية 
الهادف��ة اإىل رف��ع م�صت��وى التوافق الدرا�صي لدى الطلب��ة، وذلك نظرًا ملا نلم�ص��ه يف الع�صر احلايل من م�صكالت 
متنوع��ة مرتبطة ب�صع��ف التوافق النف�ص��ي واالجتماعي لدى املراهق��ن اإناثًا وذكورًا، كزي��ادة اال�صطرابات 
ال�صلوكي��ة، و�صعف حتم��ل امل�صوؤولية، والعنف )حجو، 2015)، وُيعدُّ التواف��ق النف�صي بالن�صبة للطالب مطلبًا 
اأ�صا�صي��ًا لتحقي��ق التواف��ق الدرا�ص��ي واالإجناز االأكادميي م��ن ناحية وحتقي��ق ال�صحة النف�صي��ة والعقلية من 
ناحي��ة اأخ��رى )اأب��و الع��ال، 2012)، واأن حتقيق الطال��ب للتوافق الدرا�ص��ي يرتبط بعدة عوام��ل: منها ما هو 

متعلق بالبيئة املدر�صية، ومنها ما يعود اإىل االعتقادات الذاتية للطالب وكفاءته )ميدون، 2014).
د Freibergا)1998) اأنَّ املناخ املدر�صي ميثل قل��ب املدر�صة وروحها وجوهرها، الذي يدفع  م��ن ه��ذا املنطلق اأكَّ
املعل��م واملدي��ر وجمي��ع العامل��ن للعمل بكل حما�ص��ة ون�صاط وحيوي��ة، ويع��زز ال�صعور باالنتم��اء واالإخال�س 
والتوافق وتقدير الذات لدى جميع االأفراد يف املدر�صة، واأنَّ التفاعل بن عوامل املناخ املدر�صي واملناخ ال�صفي 
يخُل��ق ن�صيج��ًا من الدعم ي�صاع��د كل االأف��راد يف املدر�صة على التعلي��م والتعلم باأق�صى ما لديه��م من اإمكانات، 
 Way، واأن املن��اخ املدر�ص��ي يعك�س نتائج علمية ونف�صيَّة اإيجابية للطلب��ة والعاملن باملدر�صة. ويف املقابل اأ�صار
Reddy، و Rhodesا)2007) اإىل اأن ت�ص��ورات الط��الب انخف�ص��ت عل��ى م��دى 3 �صن��وات يف كل اأبع��اد املن��اخ، 
و�صاحبه��ا انخفا���س يف التواف��ق النف�ص��ي وال�صلوك��ي ، كما اأ�ص��ار لب��وز )2002) اإىل اأنه كلما تق��دم الطلبة يف 
مراح��ل التعليم، كرهوا م��واد الدرا�صة اأو فقدوا امليل نحوها، واأن ن�صبًة كب��ريًة من املراهقن يرتكون الدرا�صة 
د اأن تعر�س الطالب للم�صكالت وال�صعوبات يف  قب��ل املرحل��ة الثانوية؛ نظرًا ل�صوء التوافق الدرا�صي، وهذا يوؤكِّ
البيئ��ة املدر�صية قد جتعله غري متوافق وع�اجزًا ع���ن حتقي�ق االأهداف الرتبوية املرجوة، اأو اكت�صاب املعارف 
والتح�صيل الدرا�صي املنا�صب، واأن حتقيق الطالب للتواف�ق الدرا�صي يرتبط بعدة عوامل تتعلق باملناخ والبيئة 
املدر�صي��ة، وباالعتق��ادات الذاتي��ة للطالب وكفاءته، لذا فاإنَّ جن��اح الطالب اأو تع��ره اأو اإخفاقه يف درا�صته، 
مرتب��ط مب��دى قدرته على التواف��ق االإيجابي مع متطلب��ات احلياة املدر�صي��ة، فالطالب املتوافق��ون يتميزون 

بالن�صج والثبات االنفعايل والقدرة على مواجهة �صغوط احلياة، ولديهم دافعية لالإجناز االأكادميي.
والطال��ب يق�ص��ي فرتة طويلة من حيات��ه يف املدر�صة، واأن توافقه م��ع جو املدر�صة و�صع��وره بالر�صا واالرتياح 
ينعك���س عل��ى ا�صتع��داده لتقبل االجتاه��ات والقيم التي تعم��ل املدر�صة عل��ى تنميتها؛ لذا فاملن��اخ املدر�صي له 
اأهمية متزايدة و�صاأٌن اأكرب يف حتقيق التوافق الدرا�صي لدى الطلبة وتنمية �صخ�صياتهم التي اأ�صبحت بدورها 

�صرورة حتمية ملواجهة متطلبات امل�صتقبل واحتياجاته. 
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1.2  املناخ املدر�صي:
1.2.1  مفهوم املناخ املدر�صي: 

ف عربيات )2007، 98) املناخ املدر�صي باأنَّه:  عرَّ
تل��ك املُهمات امل�صتهدفة واملخطط له��ا مبوجب البناء التنظيمي للمدر�صة واأمن��اط االإدارة املدر�صية وال�صفية 
ال�صائ��دة فيه��ا، واإىل نوع االت�ص��االت وقيم العمل والعالق��ات ال�صائدة داخل اجلو املدر�صي، م��ن م�صاعر االأمن 
والر�ص��ا الوظيف��ي كما يح�س بها ويتاأثر بها املجتم��ع املدر�صي، مبا يحقق التع��اون والت�صامن واالنتماء الأفراد 

هذا املجتمع، واإثارة دافعيتهم كي يعملوا بتناغم وفاعلية ور�صا لتحقيق املقا�صد الرتبوية. 
ف نوا�س )2002، 18) املناخ املدر�صي باأنَّه:  وعرَّ

»جمموع��ة م��ن اخل�صائ�س وال�صم��ات الثابتة ن�صبي��ًا التي ُتيز مدر�صة ع��ن اأخرى واملكت�صب��ة نتيجة للتفاعل 
احل��ادث بن مكوناتها املادي��ة والب�صرية، وتوؤثر يف �صلوك االأفراد داخل املدر�ص��ة ح�صب اإدراكهم لها«. وعرف 
الباح��ث املن��اخ املدر�صي باأنَّه: منط العالقات والتفاعالت املتبادلة ب��ن جميع االأفراد داخل املجتمع املدر�صي، 

وطبيعة التجهيزات املادية املتوفرة.
1.2.2 اأمناط املناخ املدر�صي:

د البيئات االجتماعي��ة وال�صيا�صية التي توجد فيها املدر�صة،  تتع��ّدد اأمن��اط املناخ املدر�صي واأنواعه وفقًا لتعدُّ
وللنمط االإداري واالجتماعي ال�صائد داخل املدر�صة، وقد حدد القريطي )2005) اأمناط املناخ املدر�صي وفقًا 

الأدوار مدير املدر�صة على النحو االآتي:
 اأ. املُن��اخ الدميقراط��ي: ي�صتم��د املدي��ر �صالحيات��ه و�صلطت��ه م��ن اجلماعة الرتبوي��ة، ويوازي ب��ن االهتمام 
الة للمعلم��ن والطلبة واأولي��اء اأمورهم يف اتخ��اذ القرارات  بتحقي��ق االأه��داف وبن ال�صم��اح بامل�صارك��ة الفعَّ
وحتم��ل امل�صوؤولية مع تعزيز للعالق��ات االإن�صانية واالجتماعية، وتنعك�س اآثاره على املناخ املدر�صي ب�صكل عام 

من حيث ال�صعور باال�صتقرار والراحة النف�صية للطلبة والعاملن.
 ب. املُناخ ال�صلطوي: ي�صتمد املدير �صلطاته من نفوذه ومركزه الوظيفي القوي وميار�س ال�صغط على مروؤو�صيه 
الة، كل هذا ينعك�س  بالتلوي��ح بالعقوب��ات عند كل خطاأ يف العم��ل وفر�س الراأي وعدم ال�صماح بامل�صارك��ة الفعَّ
عل��ى املن��اخ املدر�ص��ي العام من تذم��ر للمعلمن وت��دين الدافعية للعمل وفق��دان الثقة وك��رة التاأخر والغياب 
وانعدام ال�صعور باالإ�صباع النف�صي واالأمن، كما ينعك�س على �صلوك الطلبة وحت�صيلهم الدرا�صي ب�صورة �صلبية.
 ج. املُناخ البريوقراطي: االلتزام بالنظم والقواعد واللوائح وعدم اخلروج عنها، ويت�صم هذا النمط بالت�صلب 
الفك��ري واجلمود وع��دم املرونة وعدم ا�صتخدام التفكري االإبداعي، كما يفتق��ر اإىل العالقات االجتماعية ما 

ينعك�س على املُناخ الدرا�صي فيت�صف بالنمطية والركود والروتن وانعدام التطوير واالإبداع.
 د. املُن��اخ الت�صيب��ي: اإتاح��ة احلري��ة للعامل��ن دون تدخ��ل م��ن املدي��ر، وبالت��ايل ينع��دم ال�صب��ط والتوجيه 
والتن�صيق، كما يراعي املدير ك�صب ر�صا اجلميع على ح�صاب العمل املدر�صي واالأهداف الرتبوية، فينعك�س على 

عمل الطلبة فتعم الفو�صى ويكر الغياب وي�صعب على االإدارة �صبط الطلبة.
كم��ا اأ�صار حممد و�صال��ح )2013) اإىل ت�صنيف Halpin وCroftا)1966) للمناخ املدر�صي وفقًا الأداء املعلمن، 

والتي حددها ب�صتة اأمناط وهي: 
املُن��اخ املفت��وح: حيث يعمل املعلم��ون بروح الفري��ق الواحد وب��روح معنوية مرتفعة، ولديه��م القدرة يف   اأ. 

التغلب على ال�صعوبات، وي�صتمتعون بالعالقات الودية والر�صا الوظيفي.
املُن��اخ اال�صتق��اليل: حيث يتاح للمعلم��ن الفر�صة لتنظيم تفاعله��م، ويو�صع لهم القوان��ن واالإجراءات   ب. 

التي ت�صاعدهم يف عملهم دون الرجوع اإىل االإدارة.
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ه: يف ه��ذا النمط يعمل املعلمون بجد وبروح معنوية متو�صط��ة، ولكنهم ال يجدون مت�صعًا من  املُن��اخ املوجَّ  ج. 
الوقت للعالقات الودية فيما بينهم.

املُناخ االأ�صري: يف هذا النمط يعمل املعلمون واملدير بحب واألفة دون اإعاقة املعلمن باأعمال كثرية ودون   د. 
اإج��راءات لتوجي��ه جهودهم نحو االإجناز فتك��ون احلاجات النف�صية واالجتماعي��ة م�صبعة واالألفة بن 

املعلمن متوفرة، وم�صتوى الروح املعنوية والر�صا الوظيفي متو�صط.
املُن��اخ االأب��وي: يب��دو التباعد وا�صح��ًا بن املعلم��ن، فينق�صم��ون اإىل جماع��ات واأحزاب تفتق��د االألفة   ه�. 
والعالق��ات الودي��ة، م��ا ي��وؤدي اإىل انخفا�س ال��روح املعنوية نظرًا لع��دم االإجناز وعدم اإ�صب��اع احلاجات 

االجتماعية.
املُن��اخ املغل��ق: يف ه��ذا املُن��اخ تنخف�س ال��روح املعنوية نظرًا لع��دم اإ�صب��اع حاجات املعلم��ن االجتماعية   و. 

وحاجاتهم اإىل االإجناز، ويبدو يف هذا املناخ اأنَّ املعلمن متباعدون واالألفة بينهم �صعيفة.
1.2.3 اأبعاُد املناخ املدر�صي:

املن��اخ املدر�ص��ي يت�صكل م��ن جمموعة من االأبعاد واملكون��ات الرئي�صة، يطلق عليها عنا�صر املن��اخ املدر�صي، وهي 
جم��االت خمتلف��ة تثل يف جمموعها اجلّو العام داخل املدر�صة، وي��رى . Way et alا)2007) اأن للمناخ اأربعة 
اأبع��اد ه��ي: دعم املعلم، ودعم االأق��ران، وا�صتقاللية الطالب يف الف�صل الدرا�ص��ي، والو�صوح يف لوائح املدر�صة، 
كم��ا ي��رى  Schermanا)2002)، اأن اأه��م العوامل املوؤثرة عل��ى املناخ املدر�صي: التما�ص��ك والثقة واالحرتام 

وال�صيطرة والعنف والبنية التحتية املادية، وقد �صنف الباحث اأبعاد املناخ املدر�صي كاالآتي:
من��اخ العالق��ات االإن�صاني��ة: هو التفاع��ل االجتماعي بن اأف��راد املجتمع املدر�صي القائ��م على االحرتام   اأ. 

والثقة وتقدير االآخرين والتعبري عن الذات وال�صعور باالأمن والطماأنينة.
املُن��اخ االأكادمي��ي: هو الدعم املوجه لالرتقاء بالطلبة علميًا من خ��الل العملية التعليمية التعلمية التي   ب. 

تتم داخل املدر�صة.
املُن��اخ االنفعايل: ه��و امل�صاعر والت�صورات لدى الطلب��ة عن املدر�صة واالإدارة واملدر�ص��ون التي توؤثر على   ج. 

�صلوكياتهم وم�صتواهم الدرا�صي.
املُناخ املادي: يق�صد به البنية التحتية للمدر�صة، من مباٍن وممرات و�صاحات وو�صائل تعليمية وجتهيزات   د. 

مادية خمتلفة.
1.2.4 املُناخ االإيجابي املدر�صي:

هن��اك تفاع��ل بن البيئة والف��رد، وهذا يوؤكد م�صوؤولية الظ��روف البيئية املحيطة �ص��واٌء كانت ظروفًا عامة 
ترتبط بالثقافة املجتمعية، اأو ظروفًا خا�صة ترتبط باملناخ املدر�صي واالأ�صري.

1.3 التَّوافق الدرا�صي:
1.3.1 مفهوم التوافق الدرا�صي:

فت العبيدي )2013، 129) التوافق الدرا�صي باأنَّه » قدرة الطالب على حتقيق االن�صجام بينه وبن زمالئه   عرَّ
واأ�صاتذته واملواد الدرا�صية، ويظهر ذلك بو�صوح من خالل �صلوكه مع املحيطن به«، واأ�صار النوبي )2010) اإىل 
واف��ق الدرا�ص��ي عملية دينامية م�صتمرة بن الفرد وذاته وما يحيط به من موؤ�صرات داخلية وخارجية،  اأن التَّ
فالطال��ب املتواف��ق هو املقدر لذات��ه ال�صاعي لتحقيقها من خالل اإقامة ن�صيج يتالق��ى مع االآخرين ومع زمالئه 
ااًل ومنتجًا يف بيئة املدر�صة مبختلف جوانبه��ا، ورا�صيًا عن اإجنازه االأكادميي  ومعلمي��ه، واأن يكون متوازن��ًا وفعَّ

مبا يحقق له ال�صعادة والو�صول اإىل حتقيق االأهداف.
1.3.2 اأبعاُد التَّوافق الدرا�صي:

ي�صم��ل التَّواف��ق الدرا�صي جملة م��ن املواقف التي حتدد عالق��ات الطالب مبحيطه الدرا�ص��ي، وتربز من خالل 
د Yongmanا)1979) امل�ص��ار اإليه يف ناجي��ة)2013) ثالثة اأبع��اٍد للتوافق  تفاعل��ه م��ع هذا املحي��ط، وح��دَّ
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الدرا�صي �صملت اجلوانب: االأكادميية، واالجتماعية، وال�صخ�صية، ومت تو�صيحها يف االآتي: 
 اأ. اجل��دُّ واالجتهاد: ج��د الطالب واجتهاده يعرب عن رغبته يف النجاح والطموح اإىل امل�صتقبل، وهو ما ي�صبو 
اإلي��ه مفه��وم الرتبي��ة يف اأهداف��ه وغايات��ه من تكوي��ن الفرد املواط��ن واالإن�ص��ان ال�صالح امل��زود باملعارف 
واخلربات واملهارات التي ي�صتفيد منها يف حل م�صكالته اخلا�صة والعامة بل وحتى يف حل م�صكالت غريه. 
 ب. االإذع�����ان: تتخ��ذ عمليات ال�صيطرة واالإذع��ان اأ�صكااًل ال تختلف كثريًا عما عليه خ��ارج الف�صل، فيظهر 
املدر���س املت�صلط واملت�صي��ب والدميقراطي وغريها من ال�صمات التي يت�صف به��ا املدر�صون، وباملقابل يظهر 
�صل��وك الطال��ب يف الف�ص��ل، حيث يظه��ر العني��د وامل�صاك���س واخلا�صع واملتم��رد والع��دواين واالن�صحابي 

واخلجول، كانعكا�س للتن�صئة االأ�صرية واالأ�صاليب الرتبوية يف املدر�صة.
 ج. العالق��ة باملدر�ص��ن: املعلم الناجح يظهر ارتياح��ًا يف العالقات االجتماعية ويف حتم��ل امل�صوؤولية، واأقل 
تعر�ص��ًا للخ��وف واجل��زع، واأك��ر ا�صتجاب��ًة الآراء االآخرين، واأبط��اأ يف اتخاذ الق��رارات م��ن املعلم االأقل 

جناحًا.
1.3.3 العوامل املوؤثرة يف حتقيق التَّوافق الدرا�صي:

 اأ. حتقيق مطالب النمو: اأ�صارت العبيدي )2013) اإىل اأن مطالب النمو تظهر يف كل مرحلة من مراحل النمو 
م��ن حياة االإن�صان، بحيث اإذا حتقق اإ�صباعها بنج��اح اأدى اإىل �صعور الفرد بال�صعادة، واأدى اإىل النجاح يف 
حتقيق مطالب النمو امل�صتقبلية، كما اأ�صار اإىل ال�صرورة التي ي�صعر بها االأفراد من اجلن�صن يف تعلم بع�س 

االأمور بطريقة مقبولة اجتماعيًا، تي�صر لهم الراحة النف�صية اأثناء مراحل النمو.
 ب. املن��اخ املدر�ص��ي: املدر�ص��ة ت�صاعد النا�صئ على االعتم��اد على ذاته بداًل من االعتم��اد على غريه، وتنمي 
في��ه روح اال�صتقاللية، ويتعلم يف مدر�صته كي��ف يتعاون وكيف يناف�س غريه يف حدود االإطار االجتماعي 

القائم، وكيف ياأخذ ويعطي، وكيف يخدم اجلماعة ويفيد منها )ال�صو، 2013).
 ج. االإر�صاد املدر�صي: حدد زهران )2000) اأهداف االإر�صاد املدر�صي يف اأربع فئات رئي�صة هي: حتقيق الذات، 
وحتقي��ق التَّوافق، وحتقيق ال�صحة النف�صي��ة، وحت�صن م�صتوى العملية الرتبوية، وانطالقًا من االأهداف 
ال�صابق��ة ي��ربز دور االإر�صاد املدر�صي يف حتقيق توافق الطلبة يف درا�صته��م ويف جميع جوانب �صخ�صيتهم، 
وم�صاعدتهم يف اكت�صاف اإمكاناتهم وقدراتهم وا�صتعداداتهم، واختيار نوع الدرا�صة املالئمة لهم والتوافق 
معها، والتغلب على ال�صعوبات التي تواجههم يف حياتهم املدر�صية بوجه عام، واالإ�صهام يف حل م�صكالتهم 
اأو اإحالته��م ل��ذوي االخت�صا���س، باالإ�صافة اإىل ما �صب��ق فاإنَّ للطالب دورًا اأ�صا�صي��ًا يف م�صاعدة نف�صه على 
التَّواف��ق م��ع احلي��اة املدر�صي��ة بجميع مكوناته��ا املادي��ة والب�صرية، وذلك م��ن خالل التزام��ه باالأنظمة 
واللوائ��ح املدر�صي��ة، وتعاونه م��ع زمالئه ومعلمي��ه، وح�صن اختي��ار اأ�صدقائه، وطاعة معلمي��ه ووالديه، 
واأداء واجبات��ه املدر�صي��ة يف اأوقاتها املحددة، كل ذلك يجعله حمل تقدي��ر واحرتام من جميع املحيطن 

به، مما يعزز ثقته بنف�صه وتقديره لذاته، وبالتايل توافقه املدر�صي واالجتماعي.
1.4 الدرا�صات ال�صابقة:

تناول��ت ع��دد م��ن الدرا�ص��ات ال�صابقة املن��اخ املدر�صي وعالقت��ه ببع�س املتغ��ريات مثل درا�صة �صب��اح )2015) 
الت��ي هدف��ت اإىل التعرف على واق��ع املُناخ املدر�صي ال�صائ��د يف املوؤ�ص�صات الرتبوية وعالقت��ه ببع�س املتغريات، 
وبلغ��ت عين��ة الدرا�صة )88) معلمًا م��ن والية ال�صلف باجلزائر، وا�صتخدمت الدرا�ص��ة ا�صتبانة املناخ املدر�صي 
الت��ي اأعده��ا العتيبي )2007)، وتو�صل��ت الدرا�صة اإىل وجود ُمن��اخ مدر�صي اإيجابي مب�صت��وى مرتفع يف اأبعاد 
االإدارة املدر�صي��ة، والعالق��ات االإن�صاني��ة، والتجهيزات املدر�صي��ة، واأنظمة ولوائح العم��ل، وعدم وجود فروق 
دال��ة اإح�صائي��ًا يف م�صت��وى املُناخ املدر�صي ال�صائد وفق��ًا ملتغري اجلن�س واملرحلة التعليمي��ة، ووجود فروق دالة 

اإح�صائيًا يف م�صتوى املُناخ املدر�صي ال�صائد تبعا ملتغري ال�صن، و�صنوات اخلربة.
وهدف��ت درا�ص��ة العبيدي )2013) اإىل التع��رف على طبيعة التفك��ري االإيجابي وال�صلب��ي، وعالقته بالتوافق 
الدرا�ص��ي ل��دى طلبة جامع��ة بغداد، والتعرف عل��ى الفروق يف التفك��ري والتوافق الدرا�صي ل��دى الطلبة، وفقًا 
ملتغ��ري: )اجلن���س، والتخ�ص�س الدرا�صي، واملرحل��ة الدرا�صية)، وبلغت عينة الدرا�ص��ة )200) طالب وطالبة، 
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وا�صتخدم��ت الدرا�ص��ة اأداتن هما: مقيا���س التفكري االإيجابي ال�صلب��ي، ومقيا�س التواف��ق الدرا�صي، وتو�صلت 
الدرا�ص��ة اإىل اأنَّ الطلب��ة يتمتعون بنم��ط تفكري اإيجابي، ومب�صتوى مرتفع من التواف��ق الدرا�صي، وعدم وجود 
ف��روق يف من��ط التفكري االإيجابي ال�صلبي تعزى ملتغري اجلن�س والتخ�ص���س واملرحلة الدرا�صية، ووجود عالقة 

ارتباطية دالة اإح�صائيًا بن التفكري االإيجابي والتوافق الدرا�صي.
كم��ا هدف��ت درا�صة ال�ص��و )2013) اإىل التعرف على التوافق الدرا�صي لدى طلب��ة كلية الرتبية بجامعة بخت 
الر�ص��ا، حي��ث بلغ��ت عينة الدرا�ص��ة )104) طالب وطالب��ة، وا�صتخدم��ت الدرا�صة مقيا�س التواف��ق الدرا�صي 
ال��ذي اأع��ده الزي��ادي )1964)، وتو�صلت الدرا�صة اإىل اأنَّ التوافق الدرا�صي ل��دى طلبة كلية الرتبية بجامعة 
بخ��ت الر�ص��ا يت�صم باالإيجابية، وال توجد فروق بن الطالب والطالب��ات يف اأبعاد التوافق الدرا�صي )العالقة 
بالزم��الء، والعالق��ة باالأ�صات��ذة، وتنظي��م الوق��ت، وع��ادات اال�صت��ذكار)، وتوج��د ف��روق يف اأبع��اد الن�صاط 

االجتماعي، ول�صالح الذكور، ويف االجتاه نحو مواد الدرا�صة، ول�صالح االإناث.
ا درا�صة كمال )2012) فهدفت اإىل التعرف على عالقة املناخ املدر�صي بالتوافق النف�صي واالجتماعي لدى  واأمَّ
املراهق��ن يف املرحل��ة املتو�صطة، وبلغ��ت عينة الدرا�صة )278) طالب��ًا وطالبة، وا�صتخدم��ت اأداتن للدرا�صة 
هما: مقيا�س املناخ املدر�صي، ومقيا�س التوافق النف�صي واالجتماعي، وتو�صلت الدرا�صة اإىل وجود ارتباط دال 
اإح�صائيًا بن املناخ املدر�صي املفتوح والتوافق العام، وال توجد عالقة بن املناخ املدر�صي املغلق والتوافق العام، 
وتوج��د ف��روق دالة اإح�صائي��ًا يف املناخ املدر�صي املفتوح تبع��ًا ملتغري املنطقة )ريف/ ح�ص��ر)، ول�صالح املنطقة 
الريفي��ة، ويف املن��اخ املدر�ص��ي املغلق، ول�صال��ح املنطقة احل�صرية، وال توج��د فروق دالة اإح�صائي��ًا يف التوافق 

العام تبعًا ملتغري املنطقة )ريف/ح�صر).
بينم��ا هدف��ت درا�صة ب��داوي )2011) اإىل التعرف على العن��ف املدر�صي وتاأثريه على التواف��ق الدرا�صي، وبلغ 
 عدد اأفراد العينة )120) تلميذًا وتلميذة، مت اختيارهم بطريقة ق�صدية يف اجلزائر، وترتاوح اأعمارهم من 
)14 - 18 �صن��ة)، مق�صم��ن اإىل جمموعتن، )60) تلميذًا يتميزون باله��دوء واالأدب، و)60) تلميذًا يتميزون 
باإث��ارة الفو�ص��ى والعن��ف، وا�صتخدم��ت الدرا�ص��ة مقيا���س Yongmanا)1979) للتواف��ق الدرا�ص��ي، وال��ذي 
ترجم��ه وقننه الدريني )1985)، وتو�صلت الدرا�صة اإىل وجود تاأثري دال اإح�صائيًا للعنف املدر�صي على اجلد 
واالجتهاد لدى تالميذ ال�صنة الرابعة متو�صط، ووجود تاأثري دال اإح�صائيًا للعنف املدر�صي على االإذعان، لدى 

تالميذ ال�صنة الرابعة متو�صط، ووجود تاأثري دال اإح�صائيًا للعنف املدر�صي يف العالقة باملدر�صن. 
ف على النمو النف���س اجتماعي، وفق نظرية اأريك�صون  وق��د قام الزه��راين )2005) بدرا�صة هدفت اإىل التعرُّ
وعالقت��ه بالتواف��ق والتح�صيل الدرا�ص��ي، لدى عينة من ط��الب وطالبات املرحلة الثانوي��ة مبدينة الطائف، 
وبلغ��ت عين��ة الدرا�ص��ة )300) طالب وطالبة، وتو�صل��ت الدرا�صة اإىل وجود عالق��ة ارتباطية موجبة وذات 
دالل��ة اإح�صائي��ة بن مراحل النمو النف�س اجتماعي والتوافق الدرا�ص��ي، كما بينت النتائج عدم وجود فروق 
ذات دالل��ة اإح�صائي��ة ب��ن درجات الذكور واالإن��اث، على مقيا�س النم��و النف�س اجتماعي، ووج��ود فروق ذات 

داللة اإح�صائية ل�صالح الذكور على مقيا�س التوافق الدرا�صي. 
وكان��ت درا�ص��ة ال�صباط��ي )1997) ق��د هدف��ت اإىل التع��رف عل��ى م�صت��وى التواف��ق الدرا�ص��ي ل��دى الط��الب 
والطالب��ات ال�صعودين وامل�صرين، حيث بلغت عينة الدرا�ص��ة )172) طالبًا وطالبة، واعتمدت الدرا�صة على 
مقيا���س التواف��ق الدرا�صي، وتو�صل��ت اإىل تفوق االإناث على الذك��ور يف م�صتوى التوافق الدرا�ص��ي، واأنَّ الطلبة 
املتزوج��ن اأف�صل م��ن الطلبة غري املتزوجن يف التوافق الدرا�صي، وال توجد ف��روق يف التوافق الدرا�صي تعزى 

ملتغري التخ�ص�س واملعدل الرتاكمي والعمر.
اأم��ا الدرا�صات االأجنبية كدرا�ص��ة Schermanا)2002) فقد هدفت اإىل تطوير ا�صتبانة حول املناخ املدر�صي 
للطلبة يف مدار�س بريتوريا بجنوب اأفريقيا، با�صتخدام التحليل العاملي، وبلغت العينة )442) طالبًا، واأ�صارت 
نتائ��ج الدرا�ص��ة اإىل اأن اأهم العوام��ل البارزة التي توؤثر عل��ى املناخ املدر�صي، هي التما�ص��ك والثقة واالحرتام 

وال�صيطرة والعنف والبنية التحتية املادية.
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وهدف��ت درا�ص��ة .Way et alا)2007)  اإىل التع��رف على ت�صورات الطالب حول املن��اخ املدر�صي خالل �صنوات 
الدرا�ص��ة املتو�صط��ة وعالقتها مبعدل التغ��ري النف�صي والتواف��ق ال�صلوكي، ومت ا�صتخدام من��وذج منحنى النمو 
الذي يحتوي على اأربعة اأبعاد للمناخ املدر�صي هي: دعم املعلم، ودعم االأقران، وا�صتقاللية الطالب يف الف�صل 
الدرا�ص��ي، والو�ص��وح يف لوائح املدر�صة، وبلغت عينة الدرا�ص��ة )1451) طالب وطالبة من ال�صف ال�صاد�س اإىل 
ال�ص��ف الثام��ن، واأ�ص��ارت النتائ��ج اإىل اأن ت�ص��ورات الط��الب انخف�صت على م��دى 3 �صنوات يف كل اأبع��اد املناخ، 
و�صاح��ب ذل��ك انخفا�س يف التوافق النف�صي وال�صلوكي، وكان اجتاه التاأثري ب��ن اأبعاد املناخ املدر�صي والتوافق 
النف�ص��ي وال�صلوك��ي اأح��ادي االجت��اه، مم��ا يوؤكد عل��ى اأهمية دور املن��اخ املدر�ص��ي يف تعزيز ال�صح��ة النف�صية 

وال�صلوكية للمراهقن من وقت مبكر.
وق��د ق��ام.Jia et alا)2009)  بدرا�ص��ة ح��ول ت�ص��ورات الط��الب ع��ن املن��اخ املدر�ص��ي واأثره��ا عل��ى  التوافق 
االجتماع��ي- العاطفي واالأكادمي��ي: مقارنة بن الطالب ال�صينين واالأمريكين، وق��د ا�صتخدم فيها ا�صتبانة 
مكونة من ثالثة اأبعاد للمناخ املدر�صي هي: دعم املعلم ، ودعم الطالب للطالب، واال�صتقالل الذاتي يف الف�صل، 
و�صملت العينة )706)، )709) من طالب املدار�س املتو�صطة يف ال�صن، والواليات املتحدة االأمريكية بالتوايل، 
وك�صفت النتائج اأن م�صتوى ت�صورات الطالب عن املناخ املدر�صي يف ال�صن اأعلى من ت�صورات الطالب يف الواليات 
املتح��دة االأمريكي��ة يف جميع االأبعاد، كم��ا اأن ت�صورات الطالب لدعم املعلمن ودعم الط��الب يرتبط اإيجابيًا 
بتقدير الطالب لذواتهم وم�صتوى حت�صيلهم الدرا�صي ولكنه يرتبط �صلبًا باأعرا�س االكتئاب لكل من املراهقن 

ال�صينين واالأمريكين على حد �صواء.
التعليق على الدرا�صات ال�صابقة: 

تب��ن م��ن خالل عر�س الدرا�ص��ات ال�صابقة وجود اهتمام كب��ري بدرا�صة املناخ املدر�ص��ي وعالقاته املختلفة مع 
غ��ريه من الق�صاي��ا الرتبوية والنف�صية يف املدر�صة، وقد اتفقت الدرا�صة احلالية مع معظم الدرا�صات ال�صابقة 
يف ا�صتخدام املنهج الو�صفي، ولكن الدرا�صات تايزت فيما بينها بنوعية املنهج الو�صفي، فبع�صها ا�صتخدم املنهج 
الو�صف��ي االرتباط��ي، كالدرا�ص��ة احلالية ودرا�ص��ات كل من العبي��دي )2013)، وكم��ال )2012)، والزهراين 
)2005)، وبع�صه��ا ا�صتخدم املنهج الو�صفي التحليل��ي، كدرا�صات ال�صو )2013)، وبداوي )2011)، وال�صباطي 
)1997)، وSchermanا)2002) وفيم��ا يتعل��ق باالإج��راءات، هن��اك اختالف��ات وا�صح��ة ب��ن الدرا�ص��ات 
ال�صابق��ة يف العين��ات امل�صتخدمة م��ن حيث احلجم والن��وع والتجان�س، اأم��ا اأدوات الدرا�صة، فق��د اتفقت هذه 
الدرا�ص��ة م��ع بع�س الدرا�ص��ات يف ا�صتخدام مقيا���س Yongmanا)1979) للتوافق الدرا�ص��ي، كدرا�صة بداوي 
)2011)، واختلف��ت م��ع جمي��ع الدرا�صات ال�صابقة باعتماده��ا على مقيا�س املناخ املدر�صي م��ن اإعداد الباحث، 
كما اأنَّ الدرا�صات ال�صابقة مل تتطرق اإىل درا�صة العالقة بن املناخ املدر�صي والتوافق الدرا�صي، واأقرب درا�صة 
تطرق��ت اإىل العالق��ة بن جانب من املناخ املدر�ص��ي، وهو تاأثري العنف يف التواف��ق الدرا�صي هي درا�صة بداوي 
)2011)، باالإ�صاف��ة اإىل اأن اأغل��ب الدرا�ص��ات ا�صتهدف��ت املراهق��ن ب�ص��كل ع��ام ومل ت�صتهدف طلب��ة املرحلة 

الثانوية ب�صكل خا�س.
وقد تو�صلت معظم الدرا�صات اإىل اأن املناخ املدر�صي له تاأثري يف التوافق الدرا�صي لدى الطلبة مبختلف مراحلهم 
التعليمية كدرا�صة بداوي )2011)، وكمال )2012)، والعبيدي )2013)، و.Way et alا)2007)، واإىل عدم 
وج��ود ف��روق ب��ن اجلن�ص��ن يف املناخ املدر�ص��ي كدرا�صة �صب��اح )2015)، وع��دم وجود فروق ب��ن اجلن�صن يف 
التواف��ق الدرا�صي كدرا�صة ال�صو )2013)، ووجود فروق بن اجلن�صن يف التوافق الدرا�صي كدرا�صة ال�صباطي 
)1997)، ول�صال��ح االإن��اث، وكذل��ك ع��دم وجود فروق ب��ن التخ�ص�صات العلمي��ة واالأدبي��ة كدرا�صة العبيدي 

)2013)، وال�صباطي )1997).
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2 -مشكلة الدراسة: 
اإنَّ حت�ص��ن املن��اخ املدر�ص��ي ي�صهم اإىل ح��ٍد كبري يف حت�صن احلي��اة املدر�صية للطلبة، ويجعل م��ن املدر�صة بيئة 
جذاب��ة وم�صوق��ة، ي�صع��ر فيه��ا الطلبة باأهميته��م، فتنم��و ذواته��م االإيجابية وي�صع��رون بالر�ص��ا واالرتياح، 
ول��ه اأبل��غ االأث��ر على توافقه��م الدرا�صي من خ��الل املثابرة واجل��د واالجته��اد واالن�صباط الدرا�ص��ي وتقوية 
عالقاته��م م��ع املدر�ص��ن واالإدارة املدر�صي��ة )را�ص��د، 2011)، كما اأن املن��اخ املدر�صي ل��ه دور يف تعزيز ال�صحة 
النف�صي��ة وال�صلوكي��ة للمراهقن من وق��ت مبكر )Way et al.، 2007)، ولتحقيق ُمن��اخ درا�صي اإيجابي يجب 
ح��ل امل�ص��كالت املختلفة التي تواج��ه الطلبة، وهذه امل�صكالت يختل��ف �صدة تاأثريها يف تواف��ق الطلبة درا�صيًا 
باختالف طبيعة الطلبة وطبيعة البيئة التي يتفاعلون معها، واأن هذه امل�صكالت قد توؤثر يف التوافق الدرا�صي 

للطبة ب�صكل م�صتقل اأو باالرتباط مع عوامل اأخرى )عبادة، 2001). 
وعل��ى الرغ��م من اأهمية املناخ املدر�صي يف تهيئ��ة اجلو املنا�صب للتوافق الدرا�صي ل��دى الطلبة، فاإن واقع املناخ 
املدر�صي يف منطقتي الثورة وال�صبعن االوىل باأمانة العا�صمة �صنعاء  يتعار�س مع هذا االجتاه، ذلك الأنَّ املناهج 
الدرا�صي��ة تغل��ب اجلوانب النظرية على اجلوانب التطبيقية، كما تت�ص��م بالت�صتت الذي يوؤدي اإىل عدم تكن 
الطلب��ة م��ن فهم امل��واد الدرا�صية، باالإ�صاف��ة اإىل الكثافة يف املحتوى، ويغلب عليها التك��رار واحلفظ وال تعن 
الطلب��ة على اكت�صاب الكفايات الالزمة له��ذه املرحلة. باالإ�صافة اإىل ق�صور برامج التاأهيل للمعلمن يف كليات 
الرتبي��ة و�صعف كفاياتهم يف ط��رق التدري�س والتقومي، والق�صور يف برامج التدريب اأثناء اخلدمة، كما يظهر 
عل��ى املعلم��ن م�صاعر التذمر وعدم الر�صا عن مهنة التدري�س، وت�صرب كوادر كثرية من امليدان الرتبوي ب�صبب 
قل��ة الدخ��ل ال�صهري لهذه املهن��ة، وعدم وجود حوافز مادي��ة ومعنوية مقارنة بغريها م��ن املهن، وعدم وجود 
روؤية وا�صحة للم�صار املهني للمعلم، كما اأن واقع العالقات االجتماعية داخل املجتمع املدر�صي ي�صودها ال�صعف، 
 �ص��واٌء ب��ن املعلمن اأنف�صه��م اأم بن املعلمن واالإدارة اأم ب��ن املعلمن والطلبة اأم بن الطلب��ة مع بع�صهم ببع�س

)وزارة الرتبية والتعليم، 2006).
كم��ا الح��ظ الباحث على حد علمه، وم��ن خالل عمله كمدر���س يف املرحلة الثانوية مبدار���س منطقتي الثورة 
باأمان��ة العا�صمة �صنع��اء منذ عام 1996، حيث الحظ تدنيًا يف م�صتوى اخلدمات التعليمية للمدار�س وتراجع 
البني��ة التحتية، باالإ�صافة اإىل ت��دين اأداء االإدارة املدر�صية و�صعف االأن�صط��ة ال�صفية والال�صفية، وانت�صار 
ظاه��رة العن��ف بن الطلبة وك��رة االعتداءات عل��ى املدر�صن، و�صعف امله��ارات الدرا�صي��ة االأ�صا�صية وتدين 
م�صتوى التح�صيل الدرا�صي للطلبة، ويعزز ذلك ما تو�صلت اإليه درا�صة املدحجي )1991) باأن اأكر امل�صكالت يف 
املدار�س احلكومية مبدار�س منطقتي الثورة وال�صبعن االأوىل باأمانة العا�صمة �صنعاء وتعز وعدن، هي ازدحام 
ال�صف��وف بالطلب��ة، وانخفا���س ال��روح املعنوية للمدر�ص��ن ب�صبب قلة احلواف��ز املادية واملعنوي��ة، وانخفا�س 
الراتب، والنق�س يف تكنولوجيا التعليم، ونق�س الغرف اخلا�صة مبمار�صة الن�صاطات، وقلة زيارة اأولياء االأمور 
ملتابع��ة اأبنائهم، وازداد املُن��اخ املدر�صي �صوءًا بعد حدوث االأزمات وال�صراع��ات امل�صلحة يف اليمن عام 2014م، 
مم��ا انعك���س اأث��ره على اجلوان��ب النف�صي��ة واملعرفية لدى الطلب��ة واملدر�صن، االأم��ر الذي ين��ذر بكارثة على 

م�صتقبل اجليل القادم وم�صتقبل اليمن اإذا مل تتم معاجلات لتدارك هذا الو�صع اخلطري.
ل��ذا ف��اإنَّ الباح��ث اأوىل اهتمامًا خا�صًا بدرا�صة ه��ذه امل�صكلة واملتمثل��ة بالت�صاوؤل الرئي�س االآت��ي: ما العالقة 
ب��ن م�صتوى املن��اخ املدر�صي وم�صت��وى التوافق الدرا�صي لدى طلب��ة املرحلة الثانوية مبدار���س منطقتي الثورة 
وال�صبع��ن االأوىل باأمان��ة العا�صم��ة �صنعاء ؟، ويف �ص��وء هذا الت�ص��اوؤل الرئي�س للدرا�صة حت��ددت الت�صاوؤالت 

الفرعية االآتية:
م��ا م�صتوى املناخ املدر�صي ل��دى طلبة املرحلة الثانوية مبدار�س منطقتي الث��ورة وال�صبعن االأوىل باأمانة   اأ. 

العا�صمة �صنعاء؟
م��ا م�صت��وى التوافق الدرا�ص��ي لدى طلب��ة املرحلة الثانوي��ة مبدار�س منطقت��ي الث��ورة وال�صبعن االأوىل   ب. 

باأمانة العا�صمة �صنعاء؟
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ه��ل توج��د عالقة بن م�صت��وى املناخ املدر�ص��ي وم�صت��وى التوافق الدرا�صي ل��دى طلبة املرحل��ة الثانوية   ج. 
مبدار�س منطقتي الثورة وال�صبعن االأوىل باأمانة العا�صمة �صنعاء؟

ه��ل توج��د ف��روق يف م�صتوي��ي املناخ املدر�ص��ي والتواف��ق الدرا�صي لدى طلب��ة املرحلة الثانوي��ة مبدار�س   د. 
منطقت��ي الث��ورة وال�صبع��ن االأوىل باأمان��ة العا�صم��ة �صنع��اء وفق��ًا ملتغريات: الن��وع، والتخ�ص���س، ونوع 

املدر�صة؟
3 -أهمية الدراسة:

تنبع اأهمية الدرا�صة من مو�صوعها ومن النتائج املتوقعة منها وذلك على النحو االآتي:  
3.1 االأهمية النظرية: 

م الدرا�صة اإطارًا معرفيًا للعالقة بن املناخ املدر�صي والتوافق الدرا�صي.  اأ. تقدِّ
 ب. الت�ص��دي مل�صكل��ة نف�صية مل تدر�س من قبل يف البيئة اليمنية على حد علم الباحث، فال توجد درا�صة يف 

اليمن تناولت العالقة بن املناخ املدر�صي والتوافق الدرا�صي يف اأيٍّ مرحلة من مراحل التعليم. 
 ج. تزويد املكتبة العربية مبو�صوعات جديدة عن املناخ املدر�صي والتوافق الدرا�صي.

3.2 االأهمية العملية:
 اأ. حتويل تو�صيات الدرا�صة اإىل برامج عملية ت�صهم يف حت�صن املناخ املدر�صي وحتقيق التوافق الدرا�صي لدى 

طلبة املرحلة الثانوية مبدار�س منطقتي الثورة وال�صبعن االأوىل باأمانة العا�صمة �صنعاء.
 ب. التحقُق من اخل�صائ�س ال�صيكومرتية ملقيا�س يوجنمان للتوافق الدرا�صي على البيئة اليمنية.

ر لهذه الدرا�صة.  ج. اال�صتفادُة من مقيا�س املناخ املدر�صي املطوَّ
4 -أهداف الدراسة:

ف على:  �صعى الباحُث من خالل هذه الدرا�صة اإىل التعرُّ
 اأ. م�صت��وى املن��اخ املدر�ص��ي لدى طلبة املرحل��ة الثانوي��ة مبدار�س منطقتي الث��ورة وال�صبع��ن االأوىل باأمانة 

العا�صمة �صنعاء.
 ب. م�صت��وى التوافق الدرا�صي لدى طلبة املرحل��ة الثانوية مبدار�س منطقتي الثورة وال�صبعن االأوىل باأمانة 

العا�صمة �صنعاء.
 ج. العالق��ة ب��ن م�صت��وى املن��اخ املدر�صي وم�صت��وى التواف��ق الدرا�صي لدى طلب��ة املرحلة الثانوي��ة مبدار�س 

منطقتي الثورة وال�صبعن االأوىل باأمانة العا�صمة �صنعاء.
 د. الفروق يف م�صتويي املناخ املدر�صي والتوافق الدرا�صي لدى طلبة املرحلة الثانوية مبدار�س منطقتي الثورة 

وال�صبعن االأوىل باأمانة العا�صمة �صنعاء وفقًا ملتغريات: النوع، والتخ�ص�س، ونوع املدر�صة.
5 -فروض الدراسة:

 اأ. ال توج��د عالق��ة ذات دالل��ة اإح�صائي��ة عن��د )α ≤ 0.05) بن م�صتوى املن��اخ املدر�صي وم�صت��وى التوافق 
الدرا�صي لدى طلبة املرحلة الثانوية مبدار�س منطقتي الثورة وال�صبعن االأوىل باأمانة العا�صمة �صنعاء .
 ب. ال توج��د ف��روق ذات دالل��ة اإح�صائي��ة عن��د )α ≤ 0.05) يف م�صت��وى املناخ املدر�صي ل��دى طلبة املرحلة 
الثانوي��ة مبدار���س منطقتي الث��ورة وال�صبعن االأوىل باأمان��ة العا�صمة �صنعاء وفقًا ملتغ��ري النوع )ذكور/ 

اإناث)، والتخ�ص�س )علمي/ اأدبي)، ونوع املدر�صة )حكومي/ اأهلي).
 ج. ال توج��د ف��روق ذات دالل��ة اإح�صائية عند )α ≤ 0.05) يف م�صتوى التواف��ق الدرا�صي لدى طلبة املرحلة 
الثانوي��ة مبدار���س منطقتي الث��ورة وال�صبعن االأوىل باأمان��ة العا�صمة �صنعاء وفقًا ملتغ��ري النوع )ذكور/ 

اإناث)، والتخ�ص�س )علمي/ اأدبي)، ونوع املدر�صة )حكومي/ اأهلي).
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6 -حدود الدراسة: 
حتددت الدرا�صة وفق اجلوانب االآتية:

 اأ. احل��دود املو�صوعي��ة: اقت�ص��ر مو�صوع الدرا�ص��ة على قيا�س العالقة ب��ن م�صتوى املن��اخ املدر�صي وم�صتوى 
التوافق الدرا�صي لدى طلبة املرحلة الثانوية مبدار�س منطقتي الثورة وال�صبعن االأوىل باأمانة العا�صمة 

�صنعاء.
ة.  ب. احلدود الب�صرية: طلبة املرحلة الثانوية العامَّ

 ج. احلدود الزمانية: الف�صل الثاين من العام الدرا�صي 2016 /2017.
 د. احل��دود املكاني��ة: املدار���س الثانوية العاّمة مبدار���س منطقتي الثورة وال�صبع��ن االأوىل باأمانة العا�صمة 

�صنعاء. 
7 -مصطلحات الدراسة: 

7.1 املناخ املدر�صي: 
اأ�صار العتيب��ي )2007) اإىل تعريف مركز االأمن املدر�ص��ي يف الواليات املتحدة  التعري��ف اال�صطالح��ي:   –
االأمريكي��ة)1988) للمن��اخ املدر�ص��ي باأنَّه اجل��وُّ العام اأو االجتاه��ات ال�صائدة يف املدر�ص��ة وهو �صخ�صية 
املدر�ص��ة، وي�صمل املرافق والنواحي املادية وم�صت��وى النظام والر�صا واالإنتاج يف املدر�صة، وكيفية تفاعل 

الطالب واملعلم واالإدارة والبيئة املحلية مع بع�صهم ببع�س.
ف الباح��ث املن��اخ املدر�ص��ي باأنَّه: الدرجة الت��ي يح�صل عليه��ا اأفراد عينة  التعري��ف االإجرائ��ي: ع��رَّ  –

الدرا�صة من خالل ا�صتجابتهم ملحور املناخ املدر�صي يف اأداة هذه الدرا�صة.
7.2 التوافق الدرا�صي:

التعري��ف اال�صطالح��ي: اأ�صار بوغ��ازي )2004) اإىل اأنَّ التوافق الدرا�صي يعن��ي مدى ا�صتجابة الطالب   –
للحي��اة املدر�صي��ة وتفاعله االإيجابي مع مدر�صته من مدر�صن واأن�صطة تربوية وتعليمية، ويظهر بو�صوح 
يف اإجن��ازه االأكادمي��ي وارتقائه ال�صخ�صي، واحل�ص��ول على معدالت درا�صية مرتفع��ة، بينما الطالب غري 

املتوافق درا�صيًا، يح�صل على معدالت منخف�صة ويتعر درا�صيًا ومييل اإىل الت�صرب من املدر�صة. 
ف الباحث التوافق الدرا�صي باأنَّه: الدرجة الت��ي يح�صل عليها اأفراد عينة  التعري��ف االإجرائ��ي: ع��رَّ  –

الدرا�صة من خالل ا�صتجابتهم ملحور التوافق الدرا�صي يف اأداة هذه الدرا�صة.
7.3 املرحلة الثانوية العامة: 

هي املرحلة التالية للمرحلة االأ�صا�صية، وُتعد املرحلة االأخرية يف �ُصلَّم التعليم العام، وتتكون من ثالثة �صفوف 
درا�صية، يتاأهل الطلبة بعدها اإىل املرحلة اجلامعية والتعليم العايل، وتوازي مرحلة املراهقة املتو�صطة.

7.4طلبة املرحلة الثانوية: 
ه��م �صريحة تتد اأعماره��م بن اخلام�صة ع�صر والثامنة ع�صر، وتوازي مرحلة املراهقة املتو�صطة، ويتميزون 
ببع�س ال�صمات واخل�صائ�س اجل�صمية والذهنية والعاطفية واالجتماعية، وي�صعون لتحقيق التوازن، نظرًا ملا 

يعرتيهم من التغريات، والتناق�صات نتيجة النمو.
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8 -منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
8.1 منهج الدرا�صة: 

ا�صتخ��دم الباح��ث يف ه��ذه الدرا�صة املنه��ج الو�صفي االرتباطي؛ الأن��ه ينا�صب درا�صته، فه��ذا املنهج يعتمد على 
درا�ص��ة الواقع اأو الظاه��رة كما وجدت، ويهتم بو�صفها و�صًفا دقيًقا، ويعرب عنها تعب��ريًا كيفيًا اأو تعبريًا كميًا، 

اأو بكليهما.
8.2 جمتمع الدرا�صة:

 ميث��ل جمتمع الدرا�صة احلالية جميع الط��الب امللتحقن بال�صف الثاين الثانوي يف املدار�س الثانوية مبدار�س 
منطقتي الثورة وال�صبعن االأوىل باأمانة العا�صمة �صنعاء للعام الدرا�صي 2016 /2017م، والذين بلغ عددهم 
)6826) طال��ب وطالب��ة )اإدارة التوجي��ه مبكت��ب الرتبي��ة باأمان��ة العا�صم��ة، 2017)، وت��ت الدرا�ص��ة على 

منطقتي الثورة وال�صبعن االوىل كونهما يحتويان على املتغريات الثالثة للدرا�صة.   
8.3 عينة الدرا�صة: 

مت اختي��ار العين��ة بالطريق��ة العنقودي��ة ذات املراحل املتعددة، فف��ي املرحلة االأوىل مت تق�صي��م املدار�س يف 
كلٍّ م��ن منطقتي الث��ورة وال�صبعن االأوىل اإىل جمموعتن هما املدار�س احلكومي��ة واملدار�س االأهلية، ويف هذه 
املرحل��ة مت اختي��ار مدر�صتن ذك��ور ومدر�صتن اإن��اث من جمموعتي املدار���س احلكومي��ة يف املنطقتن كل على 
ح��دة، كم��ا مت اختي��ار مدر�صة ذكور ومدر�صة اإناث م��ن جمموعتي املدار�س االأهلي��ة يف املنطقتن كل على حدة 
بالطريق��ة الع�صوائية الب�صيطة، ويف املرحل��ة الثانية مت اختيار �صعبة درا�صية من طلبة ال�صف الثاين ثانوي 
م��ن كل مدر�ص��ة خمتارة، بالطريقة الع�صوائي��ة الب�صيطة، ماعدا مدر�صتي ال�صهي��د القدميي والو�صيلة فقد مت 
اختيار �صعبة التخ�ص�س االأدبي الوحيدة يف كلٍّ منهما بطريقة ق�صدية، فكان عدد اأفراد العينة املختارة، كما 

هو مو�صح يف جدول )1).
جدول )1) عدد اأفراد العينة يف املدار�س الثانوية التي اأخذت منها عينة الدرا�صة 

عدد العينةعدد الطالبالتخ�ص�سالنوعنوع املدر�صةاملدر�صة املنطقة
32665علميذكورحكومياحلمزةالثورة

15230علميذكورحكوميال�شهيد الكب�شي 
21060اأدبياإناثحكوميال�شهيد القدميي 
25865علمياإناثحكوميعمر بن اخلطاب 
18037علميذكوراأهليالنه�شة احلديثة 
10548علمياإناثاأهليالنجباء احلديثة 

21543علميذكورحكومي�شلمان الفار�س ال�شبعني االوىل
67554علميذكورحكوميال�شهيد العلفي 
20457علمياإناثحكومي�شهداء ال�شبعني 

39852علمياإناثحكومي17 يوليو 
14060علميذكوراأهليالقيم االأهلية 

8429اأدبياإناثاأهليالو�شيلة 
2947600املجموع

يت�ص��ح من ج��دول )1) اأن عدد طالب املدار�س التي اأخذت منها العينة )2947) طالب وطالبة، واأن عدد اأفراد 
عين��ة الدرا�ص��ة )600) طال��ب وطالب��ة، ومت اأخذ عين��ة كبرية حتى تكون ممثل��ة ب�ص��كل اأدق، ولزيادة الثقة 
يف تعمي��م النتائج على جمتم��ع الدرا�صة، ومت تو�صيح خ�صائ�س عينة الدرا�ص��ة ح�صب النوع والتخ�ص�س ونوع 

املدر�صة، كما هو مبن يف جدول )2).
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املدر�صة ونوع  والتخ�ص�س  النوع  ح�صب  الدرا�صة  عينة  اأفراد  خ�صائ�س  جدول )2): 

الن�صبة املوؤويةالعدداملتغري
%289ذكورالنوع  48

%311اإناث  52
%511علميالتخ�ش�س   85

%89اأدبي  15
%426حكومينوع املدر�شة  71

%174اأهلي  29

 يت�ص��ح م��ن ج��دول )2) وج��ود تكافوؤ عددي ب��ن اأفراد العين��ة فيما يتعلق مبتغ��ري النوع، حيث كان��ت الن�صبة
%) للذكور واالإناث على التوايل، بينما كانت ن�صبة اأفراد العينة فيما يتعلق مبتغري التخ�ص�س   52  ،%  48(
 )85 %، 15 %) للعلم��ي واالأدب��ي بالرتتي��ب، وكذل��ك كان��ت ن�صب��ة اأف��راد العين��ة يف متغ��ري ن��وع املدر�ص��ة

بالرتتيب. واالأهلي  للحكومي   (%  29  ،%  71(
8.4 اأداة الدرا�صة: 

اعتم��د الباح��ث يف درا�صته على اأداة مكونة من ثالثة حماور، االأول: البيانات الدميوغرافية، والثاين: املناخ 
املدر�ص��ي ومت ت�صمي��م عباراته واأبعاده من قبل الباحث، بعد الرجوع اإىل االأدبي��ات واملراجع والدرا�صات ذات 
ال�صل��ة، يف �ص��وء اأهداف الدرا�صة وت�صاوؤالتها، ومت �صياغة )46) عب��ارة ك�صورة اأولية، موزعة يف اأربعة اأبعاد 
ه��ي: ُمن��اخ العالق��ات االإن�صانية، واملن��اخ االأكادميي، واملن��اخ االنفعايل/ال�صلوك��ي، واملناخ امل��ادي، مع �صياغة 
تعليم��ات لتو�صي��ح كيفية اال�صتجابة،  والثال��ث: التوافق الدرا�صي ومت ت�صميم عبارات��ه بالعودة اإىل مقيا�س 
Yongmanا)1979)، وال��ذي ترجمه وقننه الدرين��ي )1985) على البيئة العربية، ويتكون من ثالثة اأبعاد 
ه��ي: اجل��د واالجتهاد، واالإذع��ان، والعالقة باملدر�ص��ن، ويتكون من )32) عب��ارة، واعتم��دت اال�صتبانة على 

درجات مقيا�س ليكرت اخلما�صي.
8.4.1 �صدق االأداة: 

ال�ص��دق الظاه��ري: للتحق��ق من ال�صدق الظاه��ري، قام الباحث بعر���س االأداة يف �صورته��ا االأولية على  اأ . 
ت�صع��ة م��ن اخلرباء املتخ�ص�صن يف جم��ال الرتبية وعلم النف�س، وقد اأبدى املحكم��ون اآراءهم حول مدى 
�صح��ة كل عب��ارة من حي��ث �صياغتها اللغوية ومعناه��ا، ومدى انتمائها اإىل بعده��ا، واعتربت العبارة غري 
%) من املحكمن، وعلى هذا االأ�صا�س مت حذف خم�س عبارات من حمور  �صاحلة اإذا اعرت�س عليها )60 
املن��اخ املدر�ص��ي، واأ�صبح املحور يف �صورته النهائية مكونًا م��ن )41) عبارة، كما مت اإ�صافة اأربع عبارات من 
م��ن اإىل ُبعد العالقة باملدر�صن من اأجل الت��وازن االإح�صائي يف عدد العبارات بن اأبعاد  اقرتاح��ات املحكَّ
التواف��ق الدرا�صي وهذه العبارات هي: هل حتب معلمك؟، وه��ل تخرب اأهلك واأ�صدقاءك بعيوب معلمك؟، 
وهل تزور معلمك عندما مير�س؟ وهل تقدم ن�صيحة ملعلمك بانفراد عندما يخطئ؟، لت�صبح عدد عبارات 

التوافق الدرا�صي )36) عبارة.
�صدق البناء )االت�صاق الداخلي): من خالل نتائج العينة اال�صتطالعية، وعددهم )31) طالبًا من طلبة  ب . 
ال�ص��ف الث��اين الثانوي مبدار���س االأق�صى احلديثة، مت التحق��ق من �صدق االت�ص��اق الداخلي لالأداة على 

م�صتوى املحاور واالأبعاد، وذلك بح�صاب معامالت االرتباط كما هو مو�صح يف جدويل )3)، )4).
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جدول )3): درجة االت�صاق الداخلي ملحاور االأداة

الداللةمعامل االرتباطاملحور
0.8110.000املناخ املدر�شي

0.8330.000التوافق الدرا�شي

ويت�صح من جدول )3) اأن جميع معامالت االرتباط ملحاور االأداة مرتفعة، وهذا موؤ�صر على اأنه يتمتع بدرجة 
عالية من ال�صدق. 

جدول )4): درجة االت�صاق الداخلي الأبعاد االداة

م�صتوى الداللةمعامل االرتباطالبعداملحور
0.8260.000ُمناخ العالقات االإن�شانيةاملناخ املدر�شي

0.8700.000املُناخ االأكادميي
0.7520.000املُناخ  ال�شلوكي

0.7950.000املُناخ املادي
0.8750.000اجلد واالجتهادالتوافق الدرا�شي

0.8490.000االإذعان
0.7760.000العالقة باملدر�شني

يت�ص��ح م��ن جدويل )3)، )4) اأن جميع درجات االت�صاق الداخل��ي ملحاور واأبعاد االأداة موجبة ودالة اإح�صائيًا 
عند )α ≤ 0.05)، وهذا يوؤكد اأن االداة تتمتع بدرجة عالية من ال�صدق.

8.4.2 ثبات االأداة: 
مت التحق��ق م��ن ثب��ات االداة با�صتخدام اختب��ار األفا كرونباخ لكل حم��ور وكل بعد على حدة م��ن خالل نتائج 

العينة اال�صتطالعية، كما هو مو�صح يف جدويل )5)، )6).
جدول )5): نتائج اختبار األفا كرونباخ لثبات حماور االأداة

½Alpha درجة امل�صداقية Alpha درجة الثبات املحور
0.93 0.871 املناخ املدر�شي
0.93 86.0 التوافق الدرا�شي

جدول )6): نتائج اختبار األفا كرونباخ لثبات اأبعاد االأداة

درجة امل�صداقية Alpha½درجة الثبات Alphaمتغريات اال�صتبانة
0.6310.79ُمناخ العالقات االإن�شانيةاملناخ املدر�شي

0.7790.88املُناخ االأكادميي
0.6030.78املُناخ االنفعايل/ال�شلوكي

0.6170.79املُناخ املادي
0.7340.86اجلد واالجتهادالتوافق الدرا�شي

0.7310.85االذعان
684.00.83العالقة باملدر�شني

ويت�صح من جدويل )5)، )6) اأن درجة الثبات مرتفعة، وهذا يدل على ثبات عاٍل الداة الدرا�صة، وميكن القول 
اإن االأداة تتمتع بدرجتي ثبات و�صدق عالين، تطمئن الباحث لتطبيقها على عينة الدرا�صة. 
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9 - عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 
فيما يلي عر�س نتائج الدرا�صة ومناق�صتها وفق اأ�صئلة الدرا�صة وفرو�صها التي �صملت جميع متغريات الدرا�صة: 

9.1 عر�س ومناق�صة نتائج ال�صوؤال االأول: 
ون���س ال�ص��وؤال االأول ه��و: م��ا م�صتوى املن��اخ املدر�صي ل��دى طلبة املرحل��ة الثانوي��ة مبدار�س منطقت��ي الثورة 
وال�صبع��ن االأوىل باأمان��ة العا�صمة �صنعاء ؟، ولالإجابة عن هذا ال�ص��وؤال، ا�صتخدم الباحث املتو�صط احل�صابي 

للمناخ املدر�صي واأبعاده االأربعة، كما هو مبن يف اجلدول )7).
جدول )7): م�صتوى املناخ املدر�صي مع اأبعاده االأربعة

 املتو�صطالبعدالرتبة
احل�صابي

 االنحراف
املعياري

 ن�صبة
املتو�صط

 درجةن�صبة املتو�صط ملجتمع البحث بدرجة ثقة 95 %
التوفر الدرجة العلياالدرجة الدنيا

%3.380.606مناخ العالقات1  68%  67% متو�شط69 
%3.160.718املناخ االأكادميي2  63%  62% متو�شط64 
%3.580.627املناخ ال�شلوكي3  72%  71% متو�شط73 
%3.020.675املناخ املادي4  60%  59% متو�شط62 

%3.280.536حمور املناخ املدر�صي  66%  65% متو�شط67 

يت�ص��ح م��ن ج��دول )7) اأن جمي��ع املتو�صط��ات احل�صابية للمن��اخ املدر�صي واأبع��اده االأربعة تقع �صم��ن امل�صتوى 
املتو�ص��ط، حي��ث كان��ت )3.38، 3.16، 3.58، 3.02، 3.28) لكل من من��اخ العالقات االإن�صاني��ة واملناخ االأكادميي 

واملناخ ال�صلوكي واملناخ املادي والدرجة الكلية للمناخ املدر�صي بالتوايل. 
اأظهرت النتائج اأن املُناخ املدر�صي يف املدار�س الثانوية مبدار�س منطقتي الثورة وال�صبعن االأوىل باأمانة العا�صمة 
�صنع��اء متو�ص��ط، ويعزو الباحث ه��ذه النتيجة اإىل �صعف قدرة الطلبة على تقييم م�صت��وى املُناخ املدر�صي من 
واق��ع حياتهم املدر�صي��ة، ال �صيما اأنهم يعتربون فتح املدار�س يف ظل ظروف احلرب التي مرت بها اليمن يف تلك 
الفرتة من اأهم االإيجابيات التي طغت على كل ال�صلبيات اأو جوانب النق�س، كما اأن قيام املدار�س باحلد االأدنى 
م��ن االأداء، ُيع��دُّ يف نظ��ر املجتمع اإجنازًا، وه��ذه النظرة املجتمعية اأث��رت على اآراء العينة نح��و م�صتوى املناخ 
املدر�ص��ي، وت�ص��ري درا�صة.Jia et al ا)2009) اإىل اأن ت�صورات الطالب للمن��اخ املدر�صي يرتبط اإيجابيًا بتقدير 
الط��الب لذواته��م وم�صتوى حت�صيله��م الدرا�صي ويرتبط �صلبي��ًا باأعرا�س االكتئاب، واحلقيق��ة اأن واقع املناخ 
املدر�ص��ي يف تلك الفرتة كان مير باأ�صواأ حاالت��ه، ب�صبب ظروف احلرب التي اأدت اإىل توقف العملية التعليمية 

تامًا، ثم ا�صتاأنفت ب�صور جزئية افتقدت اإىل معظم عوامل املناخ املدر�صي املادية واالأكادميية واالنفعالية.
9.2 عر�س ومناق�صة نتائج ال�صوؤال الثاين: 

ون���س ال�ص��وؤال الثاين ه��و: ما م�صتوى التوافق الدرا�ص��ي لدى طلبة املرحلة الثانوي��ة مبدار�س منطقتي الثورة 
وال�صبع��ن االأوىل باأمان��ة العا�صمة �صنعاء ؟، ولالإجابة عن هذا ال�ص��وؤال، ا�صتخدم الباحث املتو�صط احل�صابي 

للتوافق الدرا�صي واأبعاده الثالثة، كما هو مبن يف جدول )8).
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جدول )8): م�صتوى التوافق الدرا�صي واأبعاده الثالثة

 املتو�صطالبعدالرتبة
احل�صابي

 االنحراف
املعياري

 ن�صبة
املتو�صط

ن�صبة املتو�صط ملجتمع البحث بدرجة ثقة 
%  درجة95 

التوفر الدرجة العلياالدرجة الدنيا
%33.0.6370العالقة مع املدر�شني3  61%  60% متو�شط62 
%53.7.5920اجلد واالجتهاد2  75%  74% مرتفع76 
%3.88.5780الطاعة واالإذعان1  78%  77% مرتفع79 

%3.550.501حمور التوافق الدرا�صي  71% 70 % متو�شط72 

ويت�ص��ح م��ن جدول )8)، ومن خ��الل تف�صري املتو�صط احل�صاب��ي، اأن املتو�صط احل�صابي لبع��دي االإذعان، واجلد 
واالجتهاد هو )3.88، 3.75) على التوايل، وتقع �صمن امل�صتوى املرتفع، بينما املتو�صط احل�صابي لبعد العالقة 
م��ع املدر�ص��ن، والدرجة الكلية للتوافق الدرا�صي هو )3.03، 3.55) على التوايل، وتقع �صمن امل�صتوى املتو�صط؛ 

اأي اأّن م�صتوى التوافق الدرا�صي لدى طلبة املرحلة الثانوية مبدار�س اأمانة العا�صمة متو�صط.
��ة مبدار�س منطقتي الث��ورة وال�صبع��ن االأوىل باأمانة العا�صمة  وي��رى الباح��ث اأنَّ ظهور طلب��ة الثانوية العامَّ
�صنع��اء مب�صتوى متو�صط يف التوافق الدرا�صي، نتيجًة لعدد من االأ�صباب، اأهمها ال�صرود الذهني اأثناء الدرو�س 
ن لدى  واال�صتغراق يف اأحالم اليقظة، للهروب من الواقع ال�صيء يف فرتة احلرب، كما اأن َّال�صعور بعدم االأمن كوَّ
عِف املتابعة من قب��ل االإدارة املدر�صية  الطلب��ة ال مب��االة بالواجب��ات والتكاليف الدرا�صية، باالإ�صاف��ة اإىل �صَ
واملدر�ص��ن واأولياء االأمور، وتدين �صق��ف توقعاتهم جتاه �صلوكيات الطلبة، والقبول باحلد االأدنى من ال�صلوك 
االإيجاب��ي يف ظ��ل ع��دم اال�صتقرار واأج��واء احل��رب امل�صتم��رة، وت�صاهلهم يف تطبي��ق اللوائ��ح واالأنظمة على 
الطلبة، الذين ا�صتمروا يف الدرا�صة اأثناء احلرب، وذلك ت�صجيعًا لهم على املثابرة، وترغيبًا لزمالئهم الغائبن 
للح�ص��ور واالنتظام، مما جعل الطلب��ة يق�صرون يف القيام بااللتزامات الدرا�صي��ة املنوطة بهم، كما اأنَّ انقطاع 
روات��ب املعلم��ن واالإداري��ن اأ�صابهم بخيبة اأمل، ما جعله��م غري قادرين على اأداء واجباته��م الوظيفية، فكان 
�صبب��ًا للغي��اب واالنقطاع ع��ن التدري�س والتوجه اإىل اأعمال اأخرى، ويعزو الباح��ث ظهور العالقة مع املدر�صن 
عُف املن��اخ ال�صفي املالئم لتكوين العالق��ات ب�صبب �صيق ال��دوام الدرا�صي و�صيق زمن  مب�صت��وى متو�ص��ط اإىل �صَ
احل�صة لكل مدر�س، وان�صغال اأغلب املدر�صن بالتدري�س يف اأكر من مدر�صة، مما جعل وقتهم غري كاٍف للتوا�صل 
م��ع طلبته��م �صواٌء داخ��ل الف�صل اأو خارج��ه، باالإ�صافة اإىل توج��ه الطلبة نحو و�صائ��ل التوا�صل االجتماعي 
احلدي��ث ال��ذي ياأخذ معظم اأوقاته��م، ويجدون فيه متعته��م للتوا�صل مع اأقرانهم، والذي ح��لَّ حمل التوا�صل 

االجتماعي التقليدي.
9.3 عر�س ومناق�صة نتائج الفر�س االأول: 

ين�س الفر�س االأول على عدم وجود عالقة ذات داللة اإح�صائية عند)α ≤ 0.05) بن م�صتوى املناخ املدر�صي 
وم�صت��وى التواف��ق الدرا�ص��ي لدى طلب��ة املرحلة الثانوي��ة مبدار�س منطقتي الث��ورة وال�صبع��ن االأوىل باأمانة 
العا�صم��ة �صنع��اء . وللتحقق من �صحة هذا الفر�س مت ا�صتخدام معام��ل ارتباط بري�صون )ر)، كما هو مبن يف 

جدول )10). 
جدول )10): العالقة بن م�صتوى املناخ املدر�صي وم�صتوى التوافق الدرا�صي لدى طلبة الثانوية مبدار�س منطقتي الثورة وال�صبعن 

االأوىل باأمانة العا�صمة �صنعاء

م�صتوى الداللةمعامل ارتباط بري�صون ) ر )عدد العينةاملتغري
املناخ املدر�شي

6000.487**0.000
التوافق الدرا�شي
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 يت�ص��ح م��ن ج��دول )10) وجود عالقة دال��ة اإح�صائيًا عن��د )α ≤ 0.05) بن م�صتوى املن��اخ املدر�صي وم�صتوى 
التواف��ق الدرا�ص��ي، حيث بلغ معامل ارتباط بري�صون )0.487) وم�صتوى دالل��ة )0.000) وهي عالقة موجبة. 

وبناًء على ذلك مت رف�س الفر�س الثاين والقبول بالفر�س البديل.
اأظه��رت النتائ��ج وج��ود عالق��ة موجبة ذات دالل��ة اإح�صائية عن��د )α ≤ 0.05) ب��ن م�صتوى املن��اخ املدر�صي 
وم�صت��وى التواف��ق الدرا�ص��ي لدى طلب��ة املرحلة الثانوي��ة مبدار�س منطقتي الث��ورة وال�صبع��ن االأوىل باأمانة 
العا�صم��ة �صنع��اء ، واتفق��ت ه��ذه النتيجة م��ع نتائج درا�ص��ة كمال )2012) الت��ي اأظهرت وج��ود ارتباط دال 
اإح�صائي��ًا ب��ن املناخ املدر�صي املفت��وح والتوافق العام، ودرا�ص��ة بداوي )2011) التي تو�صل��ت اإىل وجود تاأثري 
دال اإح�صائي��ًا للعن��ف املدر�ص��ي عل��ى التواف��ق الدرا�ص��ي، ودرا�ص��ة .Way et alا)2007) التي تو�صل��ت اإىل اأن 
اجت��اه التاأث��ري بن اأبعاد املن��اخ املدر�صي والتواف��ق النف�صي وال�صلوك��ي اأحادي االجتاه، ويع��زو الباحث وجود 
عالق��ة اإيجابي��ة بن م�صت��وى املناخ املدر�ص��ي وم�صتوى التواف��ق الدرا�ص��ي اإىل وجود عوامل م�صرتك��ة بينهما، 
فُمن��اخ العالق��ات االجتماعي��ة االإيجابي��ة بن الطلب��ة مع بع�صه��م ببع�س وب��ن الطلبة واملدر�ص��ن، وحت�صن 
املن��اخ االأكادمي��ي املتعلق بالطلبة واملدر�ص��ن واالإدارة املدر�صية وجميع مكونات العملي��ة التعليمية، له عالقة 
بتقبل الطلبة لو�صعهم التعليمي يف املدار�س وبالتايل له عالقة بتوافقهم الدرا�صي، كما اأن حت�صن العالقة مع 

املدر�صن والطاعة واالذعان لهم واجلد واالجتهاد، لها عالقة بتكوين اأجواء مريحة ومناخ درا�صي اأيجابي.
9.4 عر�س ومناق�صة نتائج الفر�س الثاين وفقًا ملتغري النوع )ذكور/اإناث):

ين���س الفر�س الثاين على عدم وج��ود فروق ذات داللة اإح�صائية عند )α ≤ 0.05) يف م�صتوى املناخ املدر�صي 
ل��دى طلب��ة املرحل��ة الثانوية وفقًا ملتغ��ري النوع )ذك��ور/ اإن��اث)، وحل�صاب الف��روق ا�صتخدم الباح��ث اختبار 

)t.test) لعينتن م�صتقلتن كما يف اجلدول )11).
جدول )11): الفروق يف م�صتوى املناخ املدر�صي وفقًا ملتغري النوع )ذكور/ اإناث)

املناخ 
املدر�صي

متغري
العددالنوع

املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

قيمة
t

درجة 
احلرية

م�صتوى 
الداللة

2893.210.543.055980.002ذكور
3113.350.53اإناث

يت�ص��ح م��ن ج��دول )11) وجود ف��روق دالة اإح�صائي��ًا عن��د )α ≤ 0.05) يف م�صتوى املناخ املدر�ص��ي لدى طلبة 
املرحلة الثانوية مبدار�س منطقتي الثورة وال�صبعن االأوىل باأمانة العا�صمة �صنعاء وفقًا ملتغري النوع )ذكور/
اإن��اث)، حي��ث كانت قيم��ة )t =3.05) بداللة اإح�صائي��ة قدره��ا )0.002)، ومتو�صط ح�صاب��ي )3.21، 3.35)، 
وانح��راف معي��اري )0.54، 0.53) للذكور واالإناث بالرتتيب ل�صالح االإناث، وبالتايل مت رف�س الفر�س ال�صفري 

الرابع املتعلق مبتغري النوع والقبول بالفر�س البديل.
ويعزو الباحث الفروق يف املناخ املدر�صي بن اجلن�صن ل�صالح االإناث، اإىل توجه القيادات الرتبوية واملوؤ�ص�صات 
التعليمي��ة اإىل ت�صجي��ع امل��راأة نحو التعل��م، وتفاعل املنظم��ات املجتمعية املحلي��ة والدولية ورج��ال االأعمال 
واأولي��اء االأم��ور مع امل�صاريع التعليمي��ة التي تهتم بالطالبات، حيث اأ�صهم يف توف��ري بع�س االحتياجات والبنى 
التحتي��ة ملدار���س البن��ات، مث��ل معام��ل احلا�صوب و�ص��االت االألعاب وغريه��ا، كم��ا اأن طبيعة االإن��اث واأ�صاليب 
التن�صئ��ة االأُ�صرية لهن، كحب النظام والنظافة وامل�صداقية يف تكوين وتعزيز العالقات واالن�صباط واملثابرة 
واالإجن��از االأكادمي��ي والبعد عن مظاهر العن��ف اأ�صهم يف تهيئة ُمناخ مدر�صي ب�ص��ورة اأف�صل، باالإ�صافة اإىل اأن 
املعلم��ن واملعلم��ات يبذُلون جه��ودًا ق�ص��وى يف التدري�س ل��دى مدار�س البن��ات، ويبحثون عن و�صائ��ل واأ�صاليب 

تعليمية متجددة ال�صيما عنما يجدون اأثر ذلك يف حت�صن امل�صتوى االأكادميي للطالبات وتفاعلهن االإيجابي.



47

د. اأحمد عبادي الربيعي      
املجلد اخلام�س والع�شرون  العدد )1(، مار�س 2019م 

مجلة الدراسات االجتماعية https://doi.org/10.20428/JSS.25.1.2

9.5 عر�س ومناق�صة نتائج الفر�س الثاين وفقًا ملتغري التخ�ص�س )علمي/ اأدبي): 
ين���س الفر�س الثاين على عدم وج��ود فروق ذات داللة اإح�صائية عند )α ≤ 0.05) يف م�صتوى املناخ املدر�صي 
ل��دى طلبة املرحلة الثانوية وفقًا ملتغري التخ�ص���س )علمي/اأدبي)، وحل�صاب الفروق ا�صتخدم الباحث اختبار 

)t.test) لعينتن م�صتقلتن كما يف اجلدول )12).
)علمي/اأدبي) التخ�ص�س  ملتغري  وفقًا  املدر�صي  املناخ  م�صتوى  يف  الفروق  جدول )12): 

املناخ 
املدر�صي

متغري
املتو�صط العددالتخ�ص�س

احل�صابي
االنحراف 

املعياري
قيمة

t
درجة 
احلرية

م�صتوى 
الداللة

5113.270.541.2785980.202علمي
893.350.50ادبي

يت�ص��ح م��ن ج��دول )12) ع��دم وجود فروق دال��ة اإح�صائي��ًا عن��د )α ≤ 0.05) يف م�صتوى املن��اخ املدر�صي لدى 
طلب��ة املرحل��ة الثانوي��ة مبدار���س منطقت��ي الث��ورة وال�صبع��ن االأوىل باأمان��ة العا�صم��ة �صنعاء وفق��ًا ملتغري 
التخ�ص�س)علمي/اأدب��ي)، حي��ث كان��ت قيم��ة )t = 1.278) بدالل��ة اإح�صائي��ة قدره��ا )0.202)، ومتو�ص��ط 
ح�صابي )3.27، 3.35)، وانحراف معياري )0.54، 0.50) للعلمي واالأدبي بالرتتيب. وبالتايل مت قبول الفر�س 

ال�صفري الرابع املتعلق مبتغري التخ�ص�س.
ويع��زو الباح��ث �صبب عدم وجود فروق اإىل اأن معظم طلبة التخ�ص���س االأدبي من طالبات املدار�س احلكومية، 
وه��نَّ يتواج��دن جنب��ًا اإىل جنب م��ع طالبات التخ�ص���س العلمي يف املب��اين املدر�صي��ة نف�صها، وبالت��ايل فاملناخ 
املدر�ص��ي م�ص��رتك وبيئتهم واح��دة ال �صيما املناخ امل��ادي، باالإ�صاف��ة اإىل اأن املناخ االأكادميي واملن��اخ ال�صلوكي 

االنفعايل ومناخ العالقات االجتماعية واالإن�صانية داخل املدر�صة مت�صابه لدى الطلبة جميعًا.
9.6 عر�س ومناق�صة نتائج الفر�س الثاين وفقًا ملتغري نوع املدر�صة )حكومي/ اأهلي): 

ين���س الفر�س الثاين على عدم وج��ود فروق ذات داللة اإح�صائية عند )α ≤ 0.05) يف م�صتوى املناخ املدر�صي 
ل��دى طلب��ة املرحلة الثانوي��ة وفقًا ملتغ��ري ن��وع املدر�صة)حكومي/اأهلي)، وحل�ص��اب الفروق ا�صتخ��دم الباحث 

اختبار )t.test) لعينتن م�صتقلتن كما يف اجلدول )13).
جدول )13): الفروق يف م�صتوى املناخ املدر�صي وفقًا ملتغري نوع املدر�صة )حكومي/اأهلي)

املناخ 
املدر�صي

نوع 
املتو�صط العدداملدر�صة

احل�صابي
االنحراف 

املعياري
قيمة

t
درجة 
احلرية

م�صتوى 
الداللة

4263.190.516.6835980.000حكومي
1743.500.53اهلي

يت�ص��ح م��ن ج��دول )13) وجود ف��روق دالة اإح�صائي��ًا عن��د )α ≤ 0.05) يف م�صتوى املناخ املدر�ص��ي لدى طلبة 
املرحل��ة الثانوية مبدار�س منطقتي الث��ورة وال�صبعن االأوىل باأمانة العا�صمة �صنع��اء وفقًا ملتغري نوع املدر�صة 
 )حكومي/اأهل��ي)، حي��ث كان��ت قيم��ة )t = 6.683) بدالل��ة اإح�صائي��ة قدره��ا )0.000)، ومتو�ص��ط ح�صاب��ي
)3.19، 3.50)، وانحراف معياري )0.51، 0.53) للحكومي واالأهلي بالرتتيب، ل�صالح االأهلي. وبالتايل مت رف�س 

الفر�س ال�صفري الرابع املتعلق بنوع املدر�صة والقبول بالفر�س البديل.
ويع��زو الباح��ث وجود فروق اإىل كثافة وازدحام طلبة الثانوية يف املدار�س احلكومية مقارنة بطلبة الثانوية 
الط��الب والطالب��ات احلكومي��ة  %) يف مدار���س   91( ،(% يف املدار���س االأهلي��ة، حي��ث بلغ��ت ن�صبته��م )77 
بالرتتي��ب، باالإ�صاف��ة اإىل اأن ا�صتم��رار العملي��ة التعليمي��ة يف املدار���س االأهلي��ة وعدم توقفه��ا اأثناء احلرب 
اأ�صه��م يف تعزي��ز ثق��ة الطلبة واأولي��اء اأمورهم باملدار���س االأهلية وزي��ادة االإقبال عليها، بالرغ��م من �صعوبة 
الظ��روف االقت�صادي��ة التي يعاين منها معظم اأفراد املجتمع، ويف املقابل تعرت العملية التعليمية يف املدار�س 

احلكومية، ومل تتمكن من ا�صتعادة احلد االأدنى من ن�صاطها.
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اإناث):  )ذكور/  النوع  ملتغري  وفقًا  الثالث  الفر�س  نتائج  ومناق�صة  عر�س   9.7
ين�س الفر�س على عدم وجود فروق ذات داللة اإح�صائية عند )α ≤ 0.05) يف م�صتوى التوافق الدرا�صي لدى 
طلب��ة املرحل��ة الثانوية مبدار�س منطقتي الث��ورة وال�صبعن االأوىل باأمانة العا�صمة �صنع��اء وفقًا ملتغري النوع 

)ذكور/ اإناث)، وحل�صاب الفروق ا�صتخدم الباحث اختبار )t.test) لعينتن م�صتقلتن كما يف جدول )14).
جدول )14): الفروق يف م�صتوى التوافق الدرا�صي وفقًا ملتغري النوع )ذكور/ اإناث)

التوافق 
الدرا�صي

املتو�صط العددالنوع
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

قيمة
t

درجة 
احلرية

م�صتوى 
الداللة

2893.5440.560.4225980.673ذكور

3113.5610.44اإناث

يت�ص��ح م��ن ج��دول )14) عدم وج��ود فروق دال��ة اإح�صائي��ًا عن��د )α ≤ 0.05) يف م�صت��وى التواف��ق الدرا�صي 
ل��دى طلب��ة املرحلة الثانوية مبدار���س منطقتي الثورة وال�صبع��ن االأوىل باأمانة العا�صمة �صنع��اء وفقًا ملتغري 
الن��وع )ذك��ور/ اإناث)، حيث كانت قيم��ة )t = 0.422) بدالل��ة اإح�صائية قدره��ا )0.673)، ومتو�صط ح�صابي 
)3.54، 3.56) وانحراف معياري )0.56، 0.44) للذكور واالإناث بالرتتيب. وبالتايل مت قبول الفر�س ال�صفري 

اخلام�س املتعلق مبتغري النوع.
كما يت�صح اأن نتائج الدرا�صات ال�صابقة تباينت فيما يتعلق بالفروق بن اجلن�صن يف م�صتوى التوافق الدرا�صي، 
ويب��دو هذا اخلالف منطقيًا تبعًا ملتغري البيئ��ة والرتبية والعالقات االجتماعية اأكر مما هو �صمة اأو خا�صية 
نف�صية، فهناك درا�صات اأ�صارت اإىل اأن م�صتوى االإناث اأعلى من م�صتوى الذكور يف التوافق الدرا�صي، مثل درا�صات 
كل م��ن ال�صباط��ي )1997)، وكم��ال )2012)، ودرا�ص��ات تو�صلت اإىل وجود فروق ذات دالل��ة اإح�صائية ل�صالح 
الذك��ور يف التواف��ق الدرا�صي كدرا�صة الزه��راين )2005)، ودرا�صات اأخرى تو�صل��ت اإىل عدم وجود فروق بن 

الذكور واالإناث يف م�صتوى التوافق الدرا�صي مثل درا�صات ال�صو )2013)، والعبيدي )2013). 
ويع��زو الباح��ث عدم وجود ف��روق بينهما اإىل الت��وازن االإح�صائي بن الذكور واالإناث، فف��ي حن كان الذكور 
متفوق��ن عل��ى االإن��اث يف البع��د الثالث م��ن اأبع��اد التوافق الدرا�ص��ي وهو العالقة م��ع املدر�صن، كان��ت االإناث 
متفوقات على الذكور يف البعد الثاين وهو االإذعان، اأما البعد االأول وهو اجلد واالجتهاد فال يوجد فروق بن 
الذك��ور واالإن��اث، وبالتايل كانت املح�صلة الكلية لالأبعاد الثالثة عدم وج��ود فروق دالة اإح�صائيًا بن الذكور 

واالإناث.
ويف�ص��ر الباح��ث ذلك باأن الطالب يتمي��زون بعالقات جيدة مع املدر�صن، حيث ُيقيم��ون عالقات مع مدر�صيهم 
رغبة يف حتقيق الذات والدخول يف عامل الكبار، واأي�صًا تقربًا اإىل املدر�صن من اأجل منحهم درجات حت�صيلية 
واإعفائه��م من ح�ص��ور احل�ص�س والواجبات املنزلية، اأما الطالبات فنتيجة  لظروف التن�صئة التي ال ت�صمح لها 
باخل��روج م��ن البيت اأو التوا�صل بعد الدوام، ما يحدُّ من تو�صي��ع عالقاتها مع مدر�صاتها، باالإ�صافة اإىل تواجد 
ع��دد كب��ري من املدر�صن ل��دى مدار�س الطالبات، االأمر ال��ذي جعل عالقة الطالبة باملدر���س حم�صورة يف اإطار 
احل�صة الدرا�صية والدوام املدر�صي، فالطالبات هنَّ اأكر اإذعانًا من الطالب نتيجة االختالف يف اأمناط واأ�صاليب 
التن�صئة االجتماعية للجن�صن وما تفر�صه ثقافة املجتمع من قيم وتقاليد وعادات يف تربية االإناث والذكور، 
فطبيعة االأنثى التي تتمي�ز باحلياء وقلة التمرد على ال�صلطة ال �صيما �صلطة املدر�صن ما يجعلها حتافظ على 
اأدواتها املدر�صية، والرتكيز على درو�صها واملكوث يف البيت �ص�اعات طويلة الإجناز واجباتها املنزلية، وال ي�صدُر 
من الطالبات يف الغالب اأي م�صكالت اأو �صلوكيات غري مرغوبة، فال يتغينب وال يتاأخرن عن احل�ص�س الدرا�صية، 
باالإ�صاف��ة اإىل ح�ص��ن ال�صرية وال�صلوك، والبعد ع��ن اأعمال ال�صغب والفو�صى داخ��ل املدر�صة، وكذلك تيزهنَّ 
باحرتام القوانن واللوائح ال�صادرة من اإدارة املدر�صة اأو املدر�صن. اأما الذكور فتت�صم تن�صئتهم باالنفتاح على 
الع��امل اخلارج��ي، واإهدار الوقت يف الغالب يف جمال�صة االأ�صدق��اء واالأقران والتمرد على �صلطة الكبار، حيث 

يظهرون قلة الطاعة وعدم االن�صياع لالإدارة املدر�صية اأو املدر�صن.
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9.8 عر�س ومناق�صة نتائج الفر�س الثالث وفقًا ملتغري التخ�ص�س )علمي/اأدبي): 
ين���س الفر���س على عدم وج��ود فروق ذات دالل��ة اإح�صائية عن��د )α ≤ 0.05) يف م�صت��وى التوافق الدرا�صي 
ل��دى طلب��ة املرحلة الثانوية مبدار���س منطقتي الثورة وال�صبع��ن االأوىل باأمانة العا�صمة �صنع��اء وفقًا ملتغري 
التخ�ص���س )علمي/اأدب��ي)، وحل�ص��اب الف��روق ا�صتخدم الباح��ث اختب��ار )t.test) لعينت��ن م�صتقلتن كما يف 

جدول )15).
جدول )15): الفروق يف م�صتوى التوافق الدرا�صي وفقًا ملتغري التخ�ص�س )علمي/اأدبي)

التوافق 
الدرا�صي

املتو�صط العددالتخ�ص�س
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

قيمة
t

درجة 
احلرية

م�صتوى 
الداللة

5113.560.5110.4045980.686علمي

893.530.444اأدبي

يت�ص��ح م��ن ج��دول )15) عدم وج��ود فروق دال��ة اإح�صائي��ًا عن��د )α ≤ 0.05) يف م�صت��وى التواف��ق الدرا�صي 
ل��دى طلب��ة املرحلة الثانوية مبدار���س منطقتي الثورة وال�صبع��ن االأوىل باأمانة العا�صمة �صنع��اء وفقًا ملتغري 
التخ�ص���س )علم��ي / اأدب��ي)، حيث كان��ت قيم��ة )t = 0.404) بداللة اإح�صائي��ة قدره��ا )0.686)، ومتو�صط 
ح�صابي )3.56، 3.53)، وانحراف معياري )0.51، 0.44) للعلمي واالأدبي بالرتتيب. وبالتايل مت قبول الفر�س 

ال�صفري اخلام�س املتعلق مبتغري التخ�ص�س.
ويع��زو الباح��ث عدم وجود ف��روق اإىل اأن اأغلب الطلبة الذي��ن ا�صتمروا يف احل�صور واملثاب��رة يف وقت احلرب 
واحل�ص��ار م��ن الطلبة املجتهدين، �صواء اأكانوا من الق�صم العلم��ي اأم االأدبي، وهذه ال�صمة ُتعد من اأهم موؤ�صرات 
التواف��ق الدرا�ص��ي، ب��ل اإنه��ا اأح��د االأبع��اد الثالثة للتواف��ق الدرا�صي، كم��ا اأن العالق��ة بن املدر���س والطالب 
ت��زداد ق��وًة ور�صوخًا يف وقت ال�صدائد، ال �صيما عندما ي�صع��ر الطلبة اأن املدر�صن ي�صحون من اأجلهم باملداومة 
واال�صتم��رار يف العملي��ة التعليمية رغم ظ��روف احلرب وانقط��اع م�صتحقاتهم املالية، وه��ذه حالة عامة لدى 
جميع الطلبة بغ�س النظر عن اختالف تخ�ص�صاتهم. باالإ�صافة اإىل اأن االإذعان والطاعة للمدر�صن واالإدارة 
املدر�صي��ة من اأبع��اد التوافق الدرا�صي، ومع ظ��روف واأجواء احلرب جند اأن كثريًا م��ن مظاهر التمرد والرف�س 
الت��ي كان��ت تظهر من قبل بع�س الطلبة قد توقفت؛ الأن اأغل��ب الطلبة الذين يت�صمون ب�صوء التوافق الدرا�صي 
ق��د ا�صتقطب��وا م��ن قبل اأط��راف ال�صراع امل�صل��ح، وغادروا مقاع��د الدرا�صة والتحق��وا باملع�صك��رات التدريبية 
وجبه��ات القت��ال، واأن �صب��ح احل��رب واملظاهر امل�صلح��ة يف مدينة �صنع��اء اأ�صهمت يف تنميط الطلب��ة املتهورين 

و�صيئي التوافق على الطاعة واالإذعان مل�صادر ال�صلطة جميعها ال�صيما �صلطة الوالدين واملدر�صن. 
)حكومي/اأهلي):  املدر�صة  نوع  ملتغري  وفقًا  اخلام�س  الفر�س  نتائج  ومناق�صة  عر�س   9.9

ين���س الفر���س على عدم وج��ود فروق ذات دالل��ة اإح�صائية عن��د )α ≤ 0.05) يف م�صت��وى التوافق الدرا�صي 
ل��دى طلب��ة املرحلة الثانوية مبدار���س منطقتي الثورة وال�صبع��ن االأوىل باأمانة العا�صمة �صنع��اء وفقًا ملتغري 
ن��وع املدر�ص��ة )حكومي/اأهلي)، وحل�صاب الفروق ا�صتخدم الباحث اختب��ار )t.test) لعينتن م�صتقلتن كما يف 

جدول )16).
جدول )16) الفروق يف م�صتوى التوافق الدرا�صي وفقًا ملتغري نوع املدر�صة)حكومي/اأهلي)

التوافق 
الدرا�صي

نوع 
املتو�صط العدداملدر�صة

احل�صابي
االنحراف 

املعياري
قيمة

t
درجة 
احلرية

م�صتوى 
الداللة

4263.560.480.5645980.573حكومي

1743.530.56اهلي

يت�ص��ح م��ن جدول )16) عدم وجود ف��روق دالة اإح�صائيًا عند )α ≤ 0.05) يف م�صت��وى التوافق الدرا�صي لدى 
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طلب��ة املرحل��ة الثانوية مبدار���س منطقتي الث��ورة وال�صبعن االأوىل باأمان��ة العا�صمة �صنعاء وفق��ًا ملتغري نوع 
املدر�صة )حكومي / اأهلي)، حيث كانت قيمة )t = 0.564) بداللة اإح�صائية قدرها)0.57)، ومتو�صط ح�صابي 
)3.56، 3.53) وانح��راف معي��اري )0.48، 0.56) للحكوم��ي واالأهل��ي بالرتتي��ب، وبالت��ايل مت قب��ول الفر���س 

ال�صفري اخلام�س املتعلق مبتغري نوع املدر�صة.
ويع��زو الباح��ث ذل��ك اإىل الت�صاب��ه ب��ن املدار���س احلكومي��ة واالأهلي��ة اأثن��اء ف��رتة احلرب من حي��ث توقف 
االأن�صط��ة الال�صفية امل�صاحب��ة للعملية التعليمية التي ُتعد قيمة تناف�صية كان��ت تتميز بها املدار�س االأهلية 
عن املدار�س احلكومية، وانقطاع الكوادر التدري�صية ذات الكفاءات العالية التي تتميز بها املدار�س احلكومية، 
وذل��ك للبح��ث عن م�صادر للدخل كحلول بديل��ة لتغطية نفقات املعي�صة مع ا�صتم��رار انقطاع الرواتب، وفر�س 
ر�ص��وم درا�صي��ة ب�صيطة على طلبة املدار���س احلكومية لتغطية مكاف��اآت رمزية للمعلمن واملعلم��ات امل�صتمرين 
يف العملي��ة التعليمي��ة، ويف املقاب��ل توقف كثري من طلب��ة املدار�س االأهلي��ة عن دفع الر�ص��وم الدرا�صية وعدم 
االإيف��اء بالتزاماتهم املالية. كما اأن طبيع��ة الطلبة الذين ا�صتمروا يف احل�صور واملواظبة اأثناء فرتة احلرب، 
بالرغ��م م��ن �صعوبة الظروف االقت�صادية واالأمنية التي مرت به��ا اأ�صرهم، �صواء اأكانوا يف املدار�س احلكومية 

اأم االأهلية يت�صمون باجلد واالجتهاد الذي ُيعدُّ من اأهم اأبعاد التوافق الدرا�صي. 
10- االستنتاجات والتوصيات والمقترحات:

10.1 اال�صتنتاجات: 
يف �صوء نتائج الدرا�صة مت التو�صل اإىل اال�صتنتاجات االآتية: 

م�صتويا املناخ املدر�صي والتوافق الدرا�صي لدى طلبة املرحلة الثانوية مبدار�س منطقتي الثورة وال�صبعن   اأ. 
االأوىل باأمان��ة العا�صم��ة �صنع��اء متو�صط، وه��ذا يعني اأن العوام��ل التي ت�صهم يف حت�ص��ن م�صتويي املناخ 
املدر�ص��ي والتواف��ق الدرا�صي لي�صت بامل�صتوى املطلوب، وبالتايل البد من حتديد هذه العوامل وتفعيلها مبا 

يحقق مناخ مدر�صي ابتكاري وتوافق درا�صي اإيجابي.
وج��ود عالقة اإيجابية بن م�صتوى املناخ املدر�صي وم�صتوى التوافق الدرا�صي لدى طلبة املرحلة الثانوية   ب. 
مبدار���س منطقت��ي الثورة وال�صبع��ن االأوىل باأمانة العا�صمة �صنع��اء، فتح�صن م�صتوى املن��اخ املدر�صي له 
عالق��ة بتح�صن م�صتوى التوافق الدرا�صي، وباملثل فاإن حت�صن م�صتوى التوافق الدرا�صي له عالقة بتح�صن 

املناخ املدر�صي. 
يوج��د ف��روق يف م�صتوى املناخ املدر�ص��ي لدى طلبة املرحل��ة الثانوية مبدار�س منطقتي الث��ورة وال�صبعن   ج. 
االأوىل باأمان��ة العا�صم��ة �صنعاء يعزى ملتغ��ري النوع ول�صالح مدار�س البنات، وه��ذا الفرق ملمو�س لكل من 
ي��زور املدار���س الثانوي��ة، حيث يالح��ظ اأن مدار�س البنات يظهر فيه��ا االهتمام والعناي��ة بعنا�صر املناخ 

املدر�صي املختلفة: االأكادميية واالنفعالية واملادية والعالقات االإن�صانية.
ال توج��د فروق يف م�صتوى املناخ املدر�صي لدى طلب��ة املرحلة الثانوية مبدار�س منطقتي الثورة وال�صبعن   د. 
االأوىل باأمانة العا�صمة �صنعاء يعزى ملتغري التخ�ص�س، وذلك يف معظم اأبعاد املناخ املدر�صي، اأي اأن املظاهر 
واخل�صائ���س الت��ي تيز كل تخ�ص�س مل تعد موج��ودة اأو موؤثرة يف واقع الطلبة، مما اأدى اإىل توجه كثري 
من الطلبة نحو التخ�ص�س العلمي وجتاهل امليول والرغبات والقدرات �صواء من الطالب اأنف�صهم اأم اإدارة 

املدر�صة واملدر�صن اأم اأولياء االأمور.
يوج��د ف��روق يف م�صتوى املناخ املدر�ص��ي لدى طلبة املرحل��ة الثانوية مبدار�س منطقتي الث��ورة وال�صبعن   ه�. 
االأوىل باأمانة العا�صمة �صنعاء يعزى ملتغري نوع املدر�صة ول�صالح املدار�س االأهلية، وذلك يف معظم جماالت 
املناخ املدر�صي، وهذا يعني اأنَّ املدار�س االأهلية تهتم بتهيئة اجلو الدرا�صي املالئم كقيمة تناف�صية اإ�صافية 
تيزها عن بع�صها ببع�س وعن املدار�س احلكومية، بالرغم من قلة كوادرها و�صغر حجم املباين والف�صول 

الدرا�صية وال�صاحات واملالعب فيها.  
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ال يوج��د ف��روق يف م�صت��وى التواف��ق الدرا�صي تع��زى ملتغري الن��وع، والتخ�ص�س، ونوع املدر�ص��ة يف املرحلة   و. 
الثانوي��ة مبدار���س منطقت��ي الث��ورة وال�صبع��ن االأوىل باأمان��ة العا�صم��ة �صنع��اء، وذلك يف معظ��م اأبعاد 
التواف��ق الدرا�صي؛ من اجلد واالجتهاد واالإذع��ان والطاعة والعالقة مع املدر�صن، وهذا يعني اأن الطلبة 

ميرون بظروف وعوامل مت�صابهة.
10.2 التو�صيات: 

اعتمادًا على النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة فاإن الباحث و�صع عددًا من التو�صيات كاالآتي: 
اإقام��ة برامج اجتماعي��ة لتح�صن العالقات االجتماعية ب��ن اأفراد املجتمع املدر�ص��ي، وذلك لالإ�صهام يف   اأ. 
حت�ص��ن املن��اخ املدر�صي لدى طلب��ة املرحلة الثانوي��ة مبدار�س منطقت��ي الثورة وال�صبع��ن االأوىل باأمانة 

العا�صمة �صنعاء.
اإقام��ة برام��ج التوجيه املهني مل�صاع��دة الطلبة على معرف��ة خ�صائ�صهم ال�صخ�صي��ة، وقدراتهم العقلية،   ب. 

وميولهم املهنية، ليتمكنوا من اختيار التخ�ص�س املنا�صب لهم. 
اإقام��ة برام��ج اإر�صادي��ة، لالإ�صه��ام يف تكن الطلب��ة من اجل��د واالجته��اد، واملثابرة واالن�صب��اط، وعلى   ج. 

الطاعة واالإذعان للمدر�صن واالإدارة املدر�صية، وتوثيق العالقات فيما بينهم.
ا�صتكم��ال البني��ة التحتي��ة للمدار���س وذل��ك بتوف��ري املتطلب��ات املادي��ة الالزم��ة و�صيانته��ا، واالهتم��ام   د. 
باجلوان��ب الفنية واجلمالي��ة للمبنى املدر�صي وف�صول��ه وممراته وتهويته واإ�صاءت��ه واأثاثه وال�صاحات 

اخل�صراء و�صاالت االأن�صطة.
اإقام��ة برام��ج تدريبي��ة للمعلم��ن لتح�ص��ن م�صت��وى اأدائهم، وتدريبه��م على اإنت��اج وا�صتخ��دام الو�صائل   ه�. 
التعليمية احلديثة واالإبداعية يف التدري�س، ملا لها من دور يف دفع الطالب نح�و ال�تعلم وتك�وين اجتاهات 

اإيجابية نحو الدرا�صة.
ت�صخي�س ومعاجلة امل�صكالت الدرا�صية والنف�صية واالجتماعية وتقدمي الدعم املنا�صب للطلبة، وتوجيه   و. 
اأولياء االأمور واملدر�صن اإىل تقبل الطلبة ومراعاة الفروق الفردية بينهم، وتلبية احتياجاتهم وجتنب 

االجتاهات ال�صلبية نحوهم. 
10.3 املقرتحات:

يقرتح الباحث اإجراء درا�صات عن املو�صوعات االآتية:
 اأ. املناخ االبتكاري املدر�صي وعالقته بالتوافق الدرا�صي لدى طلبة املرحلة اال�صا�س مبدار�س منطقتي الثورة 

وال�صبعن االأوىل باأمانة العا�صمة �صنعاء.
 ب. اأث��ر �صدم��ة احلرب عل��ى م�صتوى التوافق الدرا�صي ل��دى طلبة املرحلتن: االأ�صا�صي��ة والثانوية يف اأمانة 

العا�صمة �صنعاء.
 ج. عالق��ة ا�صتخ��دام و�صائل التوا�صل االجتماع��ي بالتوافق الدرا�صي لدى طلبة املرحل��ة الثانوية مبدار�س 

منطقتي الثورة وال�صبعن االأوىل باأمانة العا�صمة �صنعاء.
 د. ال�صمات ال�صخ�صية للطلبة املت�صربن من املرحلة الثانوية اأثناء احلرب وعالقتها ببع�س املتغريات.
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