
 

 

 

 

  

 

 دور مجالس اآلباء والمعلمين في تعزيز المناخ المدرسي 

 ببعض المدارس اإلبتدائية بإدارة أسوان التعليمية

 د/ مروة جبرو عبد الرحمن عبد المولى

 جامعة أسوان -كلية التربية  -مدرس أصول التربية 

 

 

 م   2020 

 م  0202مقبول للنشر فى العدد األول مارس 

 جامعة المنوفية  مجلة كلية التربية

 

 

 

 

 

 0202 مارش  – ألولاجامعت انمىوفيت           انعدد  –مجهت كهيت انتربيت            



 ... دور مجانص اآلباء وانمعهميه في تعسيس انمىاخ انمدرضي 

 

 

 

 
 0202 مارش   األولجامعت انمىوفيت                                           انعدد  –مجهت كهيت انتربيت 

 

2 

 ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور مجالس اآلباء والمعمميف في تعزيز المناخ المدرسي      

ببعض المدارس اإلبتدائية بإدارة أسواف التعميمية، واستخدمدت الباحثة المنيج الوصفي 
اء والمعمميف ببعض ( مف أعضاء مجمس اآلب472التحميمي، وتكونت عينة الدراسة مف )

(، وعدد 05المدارس اإلبتدائية بإدارة أسواف التعميمية، حيث بمغ عدد مديري المدارس )
( واستخدمت الباحثة 42(، وعدد الميتميف بالتعميـ )25(، وعدد اآلباء )005المعمميف )

( مجاالت، تـ 6( فقرة وزعت عمى )07اإلستبانة كأداة لمدراسة وتكونت االستبانة مف )
( في المعالجات اإلحصائية لبيانات ىذه SPSSستخداـ برنامج الحزمة لمعمـو اإلجتماعية)ا

الدراسة، وقد توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا قياـ  مجمس اآلباء والمعمميف 
عداد برامج لتكريـ  مكانية تعاونو مع المدرسة في تنشئة التبلميذ، وا  بػتدعيـ العممية التربوية وا 

ب المتفوقيف عمميا والمتميزيف في األنشطة المدرسية المختمفة، واإلتصاؿ المستمر مع الطبل
المدرسة لمتابعة أبنائيـ، والتعاوف مع المدرسة في حؿ المشكبلت اإلجتماعية لمتبلميذ، 
والمساعدة في تحديد احتياجات المدرسة مف التجييزات المدرسية المختمفة، والتواصؿ برجاؿ 

ات المجتمع المدني الذي يمكف االستفادة منيـ ماليا في تنفيذ األنشطة، ومف األعماؿ ومؤسس
معوقاتو كثرة انشغاؿ اآلباء وعدـ اىتماميـ بما يخص أبنائيـ وذلؾ إلنشغاليـ في العمؿ 
لمحصوؿ عمى النقود، وعدـ توفر غرفة اجتماعات مناسبة، وتوصمت الدراسة إلى إدخاؿ 

امج التربوي المدرسي العاـ، ورعاية الطبلب ذوي االحتياجات مادة التربية الصحية في البرن
الخاصة، وتوجيو التبلميذ في تنمية مجتمعيـ، والتبرع ببعض االجيزة التي تحتاجيا المدرسة، 
وعقد ندوات خاصة لتدعيـ األسس التربوية الصحيحة التي يجب أف يسمكيا اآلباء 

يد مبدأ الحوار معيـ واقناعيـ، واشباع والمدرسوف في التعامؿ مع األبناء مف خبلؿ تأك
 حاجاتيـ النفسية.

 : مجالس اآلباء والمعمميف، المناخ المدرسى، المدارس اإلبتدائيةالكممات المفتاحية
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  Abstract: 
The study aims at identifying the role of parents and teachers councils in 

enhancing the school climate in some primary schools in Aswan 

Educational Administration. The researcher used the descriptive analytical 

method. The sample of the study consisted of (274) members of the parents 

and teachers council in some primary schools in Aswan Educational 

Administration. (50), the number of teachers (150), and the number of 

parents (40),the number of Concerned with education(35) the researcher 

used the questionnaire as a tool of study and the questionnaire consisted of 

(57) paragraphs distributed in (6) areas, the package was used for social 

sciences program (SPSS) in the statistical treatments of the data of this 

study The study has reached a count The most important results are the 

support of the Parents and Teachers Council to support the educational 

process and the possibility of cooperation with the school in the upbringing 

of pupils, and the preparation of programs to honor students excellently and 

distinguished in different school activities, and continuous communication 

with the school to follow up their children, and cooperation with the school 

in solving the social problems of students, and help identify The needs of 

the school of various school equipment, and communication with 

businessmen and civil society institutions, which can be used financially in 

the implementation of activities, and obstacles impeded by the large 

preoccupation of parents and lack of interest in regard to their children so as 

to They are at work to get money, and the lack of an appropriate meeting 

room, and the study reached to introduce health education in the general 

school educational program, care for students with special needs, guide 

pupils in the development of their community, donate some of the 

equipment needed by the school, and hold special seminars to strengthen the 

foundations Correct pedagogy that parents and teachers should take in 

dealing with children by affirming the principle of dialogue with them and 

convince them, and satisfy their psychological needs. 

Keywords: Parents and Teachers Councils, The school climate, Primary 

Schools 
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:مقدمة   
شيد النصؼ الثاني مف القرف العشريف ثورة معموماتية وتكنولوجية أدت إلى      

انتقاؿ معظـ المجتمعات مف مجتمعات صناعية إلى مجتمعات تكنولوجيا المعمومات، 
مما أدى إلى ضرورة تجاوب النظـ التعميمية مع تمؾ الثورة المعموماتية والتغيرات 

المجتمعات وتنوعيا فيما بينيا، إال أف قضية تربية األفراد  العصرية، ورغـ اختبلؼ
عدادىـ لممستقبؿ ال تزاؿ الشغؿ الشاغؿ لكؿ مجتمع، فالتربية ىي الوسيمة التي  وا 
يعتمد عمييا في أي مجتمع في تحقيؽ تماسكو، ومف ثـ تقدمو وازدىاره ، والعمؿ عمى 

لغة في تغييػر سػموؾ األفػراد تطويره وتحسيف جودتو،  ولمتعميـ والتربية أىمية با
كسابيـ القيـ المبلئمة لممجتمع الذي ينتموف إليو.  وتنشئتيـ وا 

وتمعب المدرسة دوًرا كبيًرا في النيوض بالمجتمع، فيي مؤسسة اجتماعية متعددة    
الوظائؼ، منيا اإلعداد العممي، والتثقيفي والتوعوي، وتزويد المتعمميف بطرائؽ 

اة في المجتمع، وال يمكف الحصوؿ عمييا إال مف خبلؿ المدرسة وميارات مفيدة لمحي
التػي يسػودىا منػاخ إيجابي سميـ يشعِر التبلميذ بارتياح لحضورىـ إلييا كما يشعر 
المعمميف بارتياح لتدريسيـ بيا، حيث أف المتفوقيف لدييـ اتجاىات إيجابية نحو كؿ ما 

الذي يميز أي مؤسسة إنما ىو نتيجة يدور داخؿ المؤسسة التعميميػة، وجو المناخ 
لمطريقة التي يتعامؿ بيا األفراد فػي كػؿ مستوى مف المستويات الوظيفية داخميا، 
ويتفؽ معظـ الباحثيف عمى تسمية الجو الناجـ عف التفاعؿ بيف األفراد داخؿ 

 المؤسسات بالمناخ المدرسي.
الذى يدفع المعمـ والمدير  يمثؿ المناخ المدرسى قمب المدرسة وروحيا وجوىرىا،    

وجميع العامميف لمعمؿ بكؿ حماسة ونشاط وحيوية، ويعزز الشعور باالنتماء 
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واإلخبلص والتوافؽ وتقدير الذات لدى جميع العامميف لمعمؿ بكؿ حماسة ونشاط 
وحيوية، واف التفاعؿ بيف عوامؿ المناخ المدرسى والمناخ الصفى يخمؽ نسيجا مف 

فراد فى المدرسة عمى التعميـ والتعمـ بأقصى ما لدييـ مف الدعـ يساعد كؿ األ
إمكانات، وأف المناخ المدرسى يعكس نتائج عممية ونفسية إيجابية لمطمبة والعامميف 

 (92:2:23.)الربيعى،بالمدرسة
فالمناخ المدرسي يشمؿ العبلقات بيف اإلدارييف والمعمميف واألىؿ والطبلب، كذلؾ    

يتضح مف مفيوـ المناخ  (Gruenert, 2016:10)والتعميـيتضمف عمميات التعمـ 
المدرسي أنو معني بكؿ عناصر العممية التربوية داخؿ المدرسة وخارجيا، وتجدر 
اإلشارة إلى أف االىتماـ بالمناخ المدرسي ليس حديث العيد بؿ تعود جذوره األولى 

لمدرسة في حياة إلى بداية القرف العشريف مف خبلؿ دراسات تناولت تأثير ثقافة ا
 الطمبة وعمى تعمميـ داخؿ المدرسة.

                   (National School Climate Center, 2012:3                               ) 
فعمى الرغـ مف أىمية المدرسة كمؤسسة تربوية إال إنيا ليست ىي المؤسسة     

وية الغرض التربوي لممدرسة ىو الذى الوحيدة التي تقوـ بالعممية التربوية غير أف أول
يميزىا عف غيرىا مف المؤسسات التي تشاركيا في العمؿ التربوي التعميمي، ومف ثـ 
اتجو عمماء التربية الى توثيؽ العبلقة بيف المدرسة واألسرة، باعتبارىما أىـ مؤسستيف 

شعاع تربويتيف في المجتمع لتربية األجياؿ الصاعدة، "فأصبحت المدرسة مركز إ
تربوي وعممي واجتماعي فيي تدأب عمى رفع مستوى الحياة فيو وىذا يتطمب منيا 
توثيؽ صبلتيا باألسرة الذي يتربى فييا تبلميذىا، ومنيا انطمقوا لمحياة واكتسبوا 
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معارفيـ وخبراتيـ، وانطبعوا بثقافة واتجاىات أبوييـ وبالتالي فإف توثيؽ الصمة باألسرة 
 (2:2:22".)حمد،ثرة وفعالة في توجيو األبناء وتعميميـ يجعؿ المدرسة أداة مؤ 

ونظرا ألىمية التعاوف بيف المدرسة واألسرة فقد نادى رجاؿ التربية بضرورة وجود     
قنوات اتصاؿ بيف المؤسسات التربوية وأولياء األمور، وذلؾ لتحقيؽ التعاوف في تنشئة 

ة ىذه القنوات، فيي بمثابة النافذة التبلميذ، وتأتى مجالس اآلباء والمعمميف في مقدم
التي ينفذ منيا اآلباء واألميات إلى المدرسة، لذا فقد حرصت العديد مف المدارس عمى 
دعوة أولياء األمور إلييا كي يشاركوا في العديد مف المجاالت مثؿ أعداد الوسائؿ 

لدعـ المالي المعينة، والتخطيط لممناىج، والمشاركة في العديد مف األنشطة، وزيادة ا
 لممدرسة.

وبالتالي فإنو ينبغي عمى المعمـ الترحيب بأولياء األمور في المدرسة  في أي وقت   
متاح، وأف يعمؿ عمى إشراكيـ في البرنامج التربوي الفردي، واليوايات واألنشطة التي 
يمارسيا  التبلميذ، وينبغي أيضا أف يكوف ىناؾ اتصاؿ دائـ بيف أولياء األمور 

مميف، فقد أثبتت الدراسات أف المعمميف الواثقيف مف مياراتيـ وقدراتيـ يميموف والمع
 أكثر مف غيرىـ إلى إشراؾ أولياء األمور في البرامج التربوية  لمتبلميذ .

وعمى الرغـ مف أىمية التعاوف بيف أولياء األمور واإلدارة المدرسية، ودعـ األبحاث   
اسعة في التواصؿ بيف المدرسة والبيت، وفي حالة التربوية لذلؾ إال أف ىناؾ فجوة و 

حدوث اتصاؿ فأف ذلؾ يكوف شكميا ومقتصرا عمى ظروؼ ومواقؼ معينة، ويبقى 
العمؿ في المدرسة غير مكتمؿ ما لـ تكف ىناؾ عبلقة فاعمة وبناءة مع أولياء األمور 

 (.:22:2:2)البنا،بالصورة التي تحقؽ األىداؼ المرجوة 
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أصبحت مجالس اآلباء والمعمميف إحدى أىـ صور المشاركة  في ضوء ما سبؽ  
المجتمعية بؿ ىي أحد جسور التفاعؿ اإليجابي بيف األسرة والمدرسة، وكذلؾ فأنيا مف 
أىـ التنظيمات الرسمية التي تيدؼ إلى الربط بيف المدرسة واألسرة، وبيف المؤسسة 

ف مشاركتيـ في ىذه الم جالس يمكنيـ مف إدراؾ ما التعميمية والمجتمع المحمى، وا 
يحدث داخؿ المدرسة بصورة أفضؿ، كما تمكنيـ مف اإلسياـ المفيد في تعزيز المناخ 
المدرسي لتطوير العممية التربوية والتعميمية،  ولذا ترى الباحثة البد مف تسميط الضوء 

 وتوضيح دور مجالس اآلباء والمعمميف في تعزيز المناخ المدرسي  .
 مشكمة الدراسة:

تعتبر مجالس األباء والمعمميف ركيزة أساسية مف ركائز تطوير العممية التعميمية؛ فمـ   
يعد المجتمع المدرسى مغمقا عمى نفسو، ولـ تعد العممية التعميمية قاصرة فقط عمى 
الموجوديف داخؿ المدرسة، بؿ أصبحت المدرسة منفتحة عمى المجتمع المحمى بجميع 

ح ألولياء األمور دور ميـ لمغاية فى دعـ األنشطة، ىيئاتو ومؤسساتو، كما أصب
 والمشروعات والبرامج الخاصة بعممية تعميـ وتعمـ الطبلب.

وتتشكؿ مجالس اآلباء مف ثبلث فئات األولى تمثؿ اإلدارة المدرسية والمعمميف    
والييئة اإلدارية المعاونة والطبلب بالمدرسة، والثانية تمثؿ أولياء أمور طبلب 

رسة، والثالثة تمثؿ أعضاء المجتمع المحمى بمؤسساتو ومنظماتو المختمفة؛ ويتولى المد
 احد أولياء األمور او المجتمع المحمى القياـ بدور رئيس المجمس.

                                    (Roher and stiner, 2010:11) 
ى أف إل Wylie, 2013:35)) (،Daley, 2010:30- 34)وأشار كؿ مف    

مجالس اآلباء المعمميف تقوـ بالعديد مف المياـ والمسئوليات تتمثؿ فى المشاركة فى 
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عمميات التخطيط االستراتيجى لممدرسة، وتوفير مصادر تمويؿ لدعـ البرامج 
المدرسية، والمشاركة فى إعداد وتنفيذ الميزانية المدرسية، وتوفير متطمبات تنفيذ 

ة والبلصفية مف ادوات ووسائؿ تعميمية وموارد مادية انشطة المناىج الدراسية الصفي
وبشرية، والتقويـ الذاتى لممدرسة، والرعاية الشاممة والمتكاممة لمطبلب وتقديـ ليـ كافة 
الخدمات التعميمية والصحية واالجتماعية، وتدعيـ العبلقة بيف المدرسة والمجتمع 

وتمكينيا مف مواجية التحديات المحمى، ومساعدة اإلدارة المدرسية فى حؿ مشكبلتيا 
المعاصرة، والمشاركة فى عمميات التطوير والتغيير والتحسيف المدرسى، واالىتماـ 

 بذوى االحتياجات الخاصة مف المعاقيف والموىبيف والمبدعيف والمتفوقيف دراسيا.
وتشكؿ مجالس األباء والمعمميف لجانا فرعية لتدعيـ عمميا وتمكينيا مف اداء مياميا  

مسئوولياتيا بكفاءة وفعالية، ولقد أشارت العديد مف الدراسات إلى أف مجالس اآلباء 
والمعمميف تعاني مف العديد مف جوانب القصور، منيا أف اآلباء عمى غير دراية 
بأىداؼ ىذه المجالس ودورىا في العممية التعميمية، كذلؾ القرارات التي تتوصؿ إلييا 

ر ممزمة لمتنفيذ، فضبًل عف عزوؼ الكثير مف اآلباء المجالس قرارات استشارية وغي
عدـ وضوح  (23:2:22)المسيمى،عف حضور اجتماعات ىذه المجالس، ودراسة 

دور مجالس اآلباء والمعمميف فى العممية التربوية عند أعضائيا، وقمة وجود مقاببلت 
ات منظمة بيف المعمميف وأولياء األمور قبؿ تشكيميا، وضعؼ إيماف بعض إدار 

المدارس بأىميتيا، وعدـ وجود أدلة يمكف أف تيتدى بيا مجالس اآلباء والمعمميف فى 
ممارسة عمميا، وقمة الوعى لدى أولياء األمور واعتقادىـ بأف التعميـ مسئوولية 

 الحكومة، وأف المدرسة ىى مؤسسة أعدتيا الحكومة لتعميـ أبنائيـ.
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وجود قصور فى وعى أعضاء  إلى (22:2:29)السعدى،وأوضحت نتائج دراسة   
مجمس اآلباء والمعمميف لممسئوليات المنوطة بيـ، واختيار أعضاء المجاف المنبثقة عف 
المجمس باالقتراع السرى، ووجود شروط محددة وواضحة لعضوية المجمس، وقصور 
فى تدريب أعضاء المجالس، وضعؼ قدرة أعضاء المجمس فى التعامؿ مع البوابة 

يولة ويسر، وقصور فى تنظيـ المجمس لمممتقيات وأياـ مفتوحة لعرض التعميمية بكؿ س
 اعمالو.

قمة وعى اعضاء مجالس اآلباء والمعمميف  (4:2:25)المعمولى،وأبرزت نتائج دراسة
بمياميـ فى تمؾ المجالس، وضعؼ تعاوف األسرة مع المدرسة، وعزوؼ أولياء األمور 

دية لممجمس لتفعيؿ برامجو، والمركزية عف المشاركة بالمجمس، وضعؼ اإلمكانات الما
فى اتخاذ القرارات مف قبؿ اإلدارة المدرسية، وندرة وجود التشجيع والتحفيز لممجمس، 
وطريقة تشكيؿ المجمس المتبعة فى المدارس غير ديموقراطية، وقمة التدريب ألعضاء 

 المجمس، وضعؼ تواصؿ مؤسسات المجتمع مع المجمس.
مجالس اآلباء والمعمميف في توثيؽ التعاوف بيف األسرة  عمى الرغـ مف أىمية   

والمدرسة، إال أف ال أحدا يشعر بوجود ىذه المجالس، فمجالس اآلباء والمعمميف في 
المدراس المصرية لـ يحسف تنظيميا ولو تقـ بدورىا كامبل، واتسمت بالناحية الشكمية 

ذلؾ فإف ىذه المجالس إذا  حتى أنيا فقدت قيمتيا في بعض األحياف، وعمى الرغـ مف
أحسف تنظيميا تستطيع أف تسيـ بخدمة كبيرة فى تعزيز المناخ المدرسى، لذا سعت 
الدراسة الحالية لمعرفة دور مجالس اآلباء والمعمميف فى تعزيز المناخ المدرسى 

 ببعض المدارس اإلبتدائية بإدارة أسواف التعميمية.
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 التساؤالت التالية:ومن ثم يمكن بمورة مشكمة الدراسة في 
 .ما األسس الفمسفية والنظرية لمجالس اآلباء والمعمميف؟0
 .ما األسس الفمسفية والنظرية لممناخ المدرسي؟4
 .ما دور مجالس اآلباء والمعمميف في تعزيز المناخ المدرسي؟4
. ما الواقع الفعمي لدور مجالس اآلباء والمعمميف في تعزيز المناخ المدرسي ببعض 2

 ارس االبتدائية بإدارة أسواف التعميمية؟المد
. ما التوصيات المقترحة لتفعيؿ دور مجالس اآلباء والمعمميف في تعزيز المناخ 0

 المدرسي؟
 أىمية الدراسة:

 برزت أىمية الدراسة الحالية في :
اتجاه الدولة الى تغيير فكرة المركزية في التعميـ أي أف التعميـ مسئولية الحكومة  -

كزية التعميـ أي مشاركة مجتمعية تتمثؿ في أولياء األمور وقيادات إلى ال مر 
 المجتمع الميتمة بقضايا التعميـ لبلرتقاء بالعممية التعميمية.

التعرؼ عمى دور مجالس اآلباء والمعمميف كأحد التنظيمات المدرسية األساسية  -
ز في تنظيـ المجتمع التي تسيـ في ربط المدرسة بالمجتمع المحمى وتعزي

 العبلقة بينيـ وبيف المدرسة لتطوير العممية التعميمية.
 التأكيد عمي أىمية المشاركة المجتمعية في المدارس اإلبتدائية. -
اقتػػراح حػػؿ بعػػض المػػشكبلت المدرسية المجتمعية التػػي تعػػوؽ ىػػذه المجػػالس  -

 عػػف ممارسػػة اختصاصاتيا الواردة في القرارات الوزارية.
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فيد مف ىذه الدراسة أولياء األمور والمعمميف ومدراء المدارس، والباحثوف قد يست -
في مجاؿ التربية بصفة عامة، والمخططوف وراسموا السياسات التعميمية 
وخاصة في المدارس اإلبتدائية، والمسئولوف عف الشبكة الداعمة لؤلدوات 

يوف في المراحؿ التعميمية لتفعيؿ المشاركة المجتمعية، واألخصائيوف االجتماع
التعميمية المختمفة، والميتموف بمؤسسات المجتمع المدني وتفعيميا داخؿ 

 المجتمع
تسيـ ىذه الدراسة في تقديـ بعض التوصيات لمنيوض بدور مجالس اآلباء  -

 والمعمميف في تعزيز المناخ الدراسي.
 أىداف الدراسة:

 سعت الباحثة لمتحقيؽ األىداؼ التالية:
 س اآلباء والمعمميف مف حيث نشأتيا ومفيوميا وأىدافيا التعرؼ عمى مجال

 وأىميتيا.
 .تحديد مفيـو المناخ المدرسي، وأىدافو، وأىميتو، وعواممو 
 .التعرؼ عمى دور مجالس اآلباء والمعمميف في تعزيز المناخ المدرسي 
  تحديد الواقع الفعمي لدور مجالس اآلباء والمعمميف في تعزيز المناخ المدرسي

 المدارس اإلبتدائية بإدارة أسواف التعميمية.ببعض 
  التوصؿ إلى مجموعة مف التوصيات المقترحة لتفعيؿ دور مجالس اآلباء

 والمعمميف في تعزيز المناخ المدرسي.
 حدود الدراسة:

 تمثمت حدود الدراسة في الجوانب التالية:
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مميف : اقتصرت الدراسة عمى معرفة دور مجالس اآلباء والمعالحد الموضوعى .0
 في تعزيز المناخ المدرسي ببعض المدارس اإلبتدائية بإدارة أسواف التعميمية.

 : بعض المدارس اإلبتدائية بإدارة أسواف التعميميةالحد المؤسسي .4
: عينة مف أعضاء مجمس اآلباء والمعمميف ) اآلباء والمعمميف  الحد البشري .4

 ومدراء المدارس(
بعض المدارس اإلبتدائي بإدارة أسواف  : تـ أجراء الدراسة عمىالحد المكاني .2

 التعميمية
: تـ تطبيؽ أداة الدراسة في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الحد الزماني .0

 ـ.4509/4545الدراسى
 مصطمحات الدراسة:

 ( مجالس اآلباء والمعممين:2)
مجالس اآلباء والمعمميف: ىى جمعية تضـ آباء التبلميذ والمدرسيف بيدؼ تنمية    
اؿ التعاوف والتفاىـ التى مف شأنيا جعؿ تربية التبلميذ عممية مشتركة بيف المنزؿ أشك

 (.:234:239)بدوى،والمدرسة 
وتعرؼ كذلؾ مجالس اآلباء والمعمميف بأنيا:ىيئة تضـ معممى المدرسة واولياء أمور   

)حنا اهلل،  التبلميذ وتيدؼ إلى زيادة فاعمية المدرسة كمؤسسة تربوية
 (979:2339ومرسى،

بأنو مجمس ينشأ في كؿ مدرسة يضـ ممثميف لآلباء والمعمميف  وتعرفو الباحثة إجرائيا
وأعضاء مف بيف أفراد المجتمع المدني، وىدفيا التعاوف بيف المدرسة والمجتمع 

 المحمى، في خدمة أبنائيا التبلميذ؛ مف أجؿ إنشاء جيؿ واع يخدـ وطنو.



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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 ( الُمناخ المدرسي:2) 
الُمناخ المدرسي بأنَّو: تمؾ الُميمات المستيدفة  (7::39:2ات ،)عربي عرَّف 

والمخطط ليا بموجب البناء التنظيمي لممدرسة وأنماط اإلدارة المدرسية والصفية 
لى نوع االتصاالت وقيـ العمؿ والعبلقات السائدة داخؿ الجو المدرسي،  السائدة فييا، وا 

ويتأثر بيا المجتمع المدرسي، بما  مف مشاعر األمف والرضا الوظيفي كما يحس بيا
ثارة دافعيتيـ كي يعمموا بتناغـ  يحقؽ تعاوف وتضامف وانتماء أفراد ىذا المجتمع وا 

 وفاعمية ورضا لتحقيؽ المقاصد التربوية.
عمى أنَّو مجموعة مف الخصائص التى تميز  (2:25::2عرَّف) الطويرقى ،كما 

راد نتيجة عممية التفاعؿ بيف مدير مدرسة معينة عف غيرىا، وتؤثر فى سموؾ األف
مكانيات  المدرسة والعامميف فيما يتعمؽ بالقيادة المدرسية، والعبلقات االنسانية، وا 

 المدرسة والتجييزات التقنية، ولوائح وأنظمة العمؿ، وتحفيز العمؿ وتقويـ األداء.
ى إدراكات : المناخ المدرسي ىو مصطمح واسع يشير إلوتعرفو الباحثة إجرائيا بأنَّو

أعضاء المدرسة لبيئة العمؿ في المدرسة، كما يشير إلى العبلقات السائدة بينيـ، 
المتضمنة عبلقات المدير بالمعمميف، وعبلقات المعمميف بزمبلئيـ، وعبلقة الطمبة 

دارة المدرسة.  بالمعمميف وا 
 الدراسات السابقة:

 أوال: الدرسات العربية :
نوان المشكالت التي تواجو مجالس اآلباء ( بع2:23العيساوى، دراسة ). 0

ىدفت  في المدارس االبتدائية في مدينة القائم بالعراق وسبل معالجتيا والمعممين
الدراسة التعرؼ إلى المشكبلت التي تواجو مجالس اآلباء والمعمميف في المدارس 
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حث بتصميـ االبتدائية في مدينة القائـ بالعراؽ وسبؿ معالجتيا، ولتحقيؽ ذلؾ قاـ البا
استبانتيف، إحداىما موجيو لممعمميف واألخرى موجيو لؤلىؿ، وتكَّونت عينة الدراسة 

فردا مف أولياء األمور في مدارس التعميـ االبتدائي  (059( معمما ومعممة و )25مف )
وأظيرت 4500 -4506لمنطقة العبيدي السكنية في مدينة القائـ لمعاـ الدراسي ،

كبلت مجالس المعمميف في مرحمو التعميـ االبتدائي في مدينة القائـ النتائج أَّف أبرز مش
مف وجية نظر المعمميف غياب دور أولياء أمور في متابعة  أبنائيـ، أَّما مف وجية 
نظر أولياء األمور فكانت ضعؼ العبلقة بيف أولياء األمور ومعمميف المدارس ليا 

، ومف السبؿ الكفيمة بحؿ دور كبير في انخفاض مستوى التحصيؿ لدى الطالب
مشكبلت مجالس اآلباء والمعمميف تعريؼ أولياء األمور بمكانة المعمـ ودوره الفاعؿ 
في العممية التربوية، وتعزيز الثقة بيف المدرسة وأولياء األمور، وأوصى الباحث بزيادة 

ور اىتماـ القائميف عمى مجالس اآلباء والمعمميف بتوثيؽ العبلقة بيف أولياء األم
 والمعمميف مف خبلؿ تنظيـ نشاطات وورش عمؿ ألولياء األمور والمعمميف.

( بعنوان رؤية مقترحة لتحسين المناخ المدرسى بمرحمة 2:23يوسف، . دراسة)2
ىدفت إلى توضيح  التعميم الثانوى العام فى ضوء متطمبات الممارسات الديموقراطية

لدى الطبلب مف خبلؿ التعرؼ عمى دور المدرسة الثانوية فى تنمية الديموقراطية 
الممارسات الديموقراطية الواقعية لمديرى ومعممى مدارس التعميـ الثانوى العاـ، 
والوقوؼ عمى المعوقات التى تعوؽ تطبيؽ الممارسات الديموقراطية داخؿ المدرسة 
الثانوية مف اجؿ تحسيف المناخ المدرسى، ووضع تصور مقترح لتفعيؿ الممارسات 

راطية كمدخؿ لتحسيف المناخ المدرسى فى مرحمة التعميـ الثانوى العاـ، الديموق
ولتحقيؽ أىداؼ البحث استخدمت الباحثة المنيج الوصفى وذلؾ لتناسب طبيعة 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ

 

 

 

 
 

 
  0202 مارش   األولانعدد                         جامعت انمىوفيت                    –مجهت كهيت انتربيت 

05 
 مروة جبرو عبد انرحمهد/                                                            

البحث، واستخدمت استبانة موجيا الى عينة مف مديرى المدارس الثانوية وبعض 
لى قمة وجود دورات المعمميف بيدؼ التعرؼ عمى نمط المناخ السائد، وتوصمت ا

تدريبية لمعامميف بالمدرسة فى مجاؿ العبلقات االنسانية، وضعؼ التزاـ المدرسة 
بتوفير المناخ الذى يدعـ االنتماء وثقافة المواطنة، وعزوؼ الطبلب عف ممارسة 
االنشطة، وضعؼ امكانات المدرسة عمى اشباع حاجات وىوايات الطبلب وميوليـ، 

الطبلب عمى الحرية يتطمب مف المدرسة توفير مناخ   كما أوصت بضرورة تدريب
ديموقراطى وتغيير المناىج الدراسية الحالية بحيث تتيح قدر أكبر مف الحرية، ودعـ 

 التواصؿ القوى بيف اولياء االمور وبيف المدرسة وبيف المجتمع والمدرسة.
واألميات  ( بعنوان درجة ممارسة لجان مجالس اآلباء2:23إبراىيم ،  . دراسة )9

لمياميا ومسؤولياتيا فى مدارس التعميم األساسى بمحافظة الداخمية فى سمطنة 
، ما بعد ىدفت الدراسة الى تعرؼ درجة ممارسة لجاف مجالس اآلباء واألميات عمان 

لمياميا الوظيفية فى مدارس التعميـ ما بعد األساسى فى محافظة الداخمية بسمطنة 
اللة احصائية فى استجابات أفراد عينة الدراسة عند عماف، واستكشاؼ فروؽ ذات د

مستوى تعزى إلى متغيرات )النوع االجتماعى،والمؤىؿ العممى،وسنوات الخبرة، 
والوظيفة(، استخدمت الباحثة المنيج الوصفى، واالستبانة فى جمع البيانات 

نتائج ( معمما ومعممة، وتوصمت 006والمعمومات، وتـ تطبيقيا عمى عينة مكونة مف )
الدراسة إلى أف درجة ممارسة لجاف مجالس اآلباء واألميات لمياميا ومسؤولياتيا 
الوظيفية فى مدارس التعميـ ما بعد األساسى فى محافظة الداخمية بسمطنة عماف 
جاءت بدرجة متوسطة، كما كشفت النتائج عف عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية 
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ى تعزى لمتغيرات المؤىؿ العممى وسنوات الخبرة فى استجابات أفراد العينة عند مستو 
 والوظيفة، بينما توجد فروؽ فى متغير النوع االجتماعى لصالح اإلناث.

( بعنوان اسيامات مجالس األمناء واآلباء والمعممين كأحد 2:29قنديل، دراسة ). 2
،ىدفت إلى التعرؼ عمى مستوى التنظيمات المدرسية فى تحقيق جودة التعميم

ات اسيامات مجالس األمناء واآلباء والمعمميف كأحد التنظيمات المدرسية فى اسيام
تحقيؽ جودة التعميـ بالمدارس اإلعدادية ، واستخدمت الدراسة المنيج المسحى 
اإلجتماعى، وصممت الباحثة استبانو ألعضاء مجالس األمناء واآلباء والمعمميف حوؿ 

مدارس اإلعدادية، وتوصمت الدراسة إلى أف مدى اسياماتيـ فى تحقيؽ جودة التعميـ بال
معدؿ االسيامات تمؾ المجالس جاء بدرجة متوسطة فى تحقيؽ جودة التعميـ، ووجود 
فروؽ جوىرية بيف استجابات أعضاء مجالس األمناء واآلباء والمعمميف بالمدارس 
الحكومية والتجريبية فى ثبلث مؤشرات فقط ىـ جودة العممية التعميمية، ودعـ 

المكانات المادية، والتقويـ الذاتى لممدرسة، بينما ال توجد فروؽ جوىرية بيف ا
استجابات أعضاء مجالس األمناء واآلباء والمعمميف بالمدارس الحكومية والتجريبية فى 
اربعة مؤشرات جودة المعمميف، والطبلب، واإلدارة المدرسية، والمشاركة المجتمعية، 

جوىرية بيف استجابات أعضاء مجالس األمناء واآلباء ووجود فروؽ جوىرية بيف فروؽ 
والمعمميف بحى روض الفرج والساحؿ فيما يتعمؽ بتحديد اسياماتيـ فى جودة االدارة 
المدرسية ودعـ االمكانات المادية والتقويـ الذاتى لممدرسة، وال توجد فروؽ جوىرية بيف 

روض الفرج والساحؿ فيما  استجابات أعضاء مجالس األمناء واآلباء والمعمميف بحر
يتعمؽ بتحديد اسياماتيـ فى تحقيؽ جودة المعمميف والطبلب،والعممية التعميمية، 

 والمشاركة المجتمعية.



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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( بعنوان دور مجالس اآلباء في تعزيز المناخ المدرسي 2:22حمد، دراسة ) .4
بالمدارس األساسية وسبل تفعيمو،ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور مجالس 

وقد استخدمت الباحثة المنيج  اآلباء في تعزيز المناخ المدرسي وسبل تفعيمو
( مف أعضاء مجمس اآلباء 055الوصفي التحميمي، وتكونت عينة الدراسة مف )

بالمدارس األساسية التابعة لوكالة الغوث بمدينة غزة، حيث بمغ عدد مديري المدارس 
واستخدمت الباحثة اإلستبانة كأداة ( 20(، وعدد اآلباء )05(، وعدد المعمميف )9)

لمدراسة وتكونت مف جزئيف، الجزء األوؿ السمات الشخصية، والجزء الثاني تمثؿ في 
( 69دور مجمس اآلباء في تعزيز المناخ المدرسي وسبؿ تفعيمو وتكوف االستبانة مف )

(( في المعالجات SPSS( مجاالت، تـ استخداـ برنامج 7فقرة وزعت عمى )
ة لبيانات ىذه الدراسة، وتوصمت الدراسة إلى أف دور مجالس اآلباء جاء اإلحصائي

بدرجة متوسطة فى تعزيز االمناخ المدرسى، فيما عدا الجانب اإلجتماعى جاء بدرجة 
كبيرة، ومف أىـ ما أوصت الدراسة بو وضع الخطط لتقميص المتطمبات المالية التي 

ولياء االمور المتعاونيف والتفاعؿ مع تطمبيا المدرسة مف أولياء االمور، وتكريـ أ
 شكواىـ واقتراحاتيـ بشكؿ فعاؿ.

(: بعنوان دور اإلدارة التعميمية فى تحسين المناخ 2:22. دراسة )قطب ،2
، ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى المدرسى من وجية نظر المعممين والمديرين

وى المناخ المدرسى فى مستوى ممارسة اإلدارة التعميمية لمياميا، والتعرؼ عمى مست
مراحؿ التعميـ الثبلث، والكشؼ عما إذا كانت ىناؾ فروؽ فة متوسط درجات المناخ 
المدرسى ترجع إلى بعض المتغيرات الديموغرافية )المسمى الوظيفى، الدرجة الوظيفية، 
المرحمة التعميمية، التخصص، نوع المدرسة(، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفى 



 ... دور مجانص اآلباء وانمعهميه في تعسيس انمىاخ انمدرضي 
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ات والمعمومات، وتوصمت الدراسة الى العديد مف النتائج أىميا: أف مستوى لجمع البيان
المناخ المدرسى بالنسبة لممراحؿ التعميمية الثبلث كاف بشكؿ متوسطا مف وجية نظر 
المعمميف والمديريف، وقد اوصت الدراسة بالعديد مف التوصيات منيا:وضوح سياسات 

ت التربوية، وزيادة الدعـ المعنوى والمادى االعتماد األكاديمى ومعاييره فى المؤسسا
 لممعمميف والمديريف فى المدارس.

( بعنوان دور مجالس اآلباء والمعممين في تحسين 3::2. دراسة )البخارى، 7
، ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة دور  البيئة المدرسية بالمرحمة الثانوية بمحمية الخرطوم

ة المدرسية في المرحمة الثانوية بمحمية مجالس اآلباء والمعمميف في تحسيف البيئ
، اقتصرت الدراسة عمى المعمميف وأولياء أمور الطبلب في المرحمة الثانوية  الخرطـو
، وقد تكونت عينة الدراسة  مف أعضاء مجالس اآلباء والمعمميف في محمية الخرطـو

ة قدرىا ( معمما ومعممة وولي أمر، تـ اختيار العينة بطريقة عشوائية بسيط480مف )
( مف أعضاء مجالس اآلباء والمعمميف واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي 75)

( فقرة.، وتوصمت الدراسة 44وتكونت أداة الدراسة مف استبانة شممت اربع محاور و )
إلى أتفاؽ أفراد عينة الدراسة عمى أف مجمس اآلباء والمعمميف لو دور كبير في تحسيف 

مناىج التعميـ ال تيتـ بإبراز دور مجالس اآلباء والمعمميف في البيئة المدرسية، و 
تحسيف البيئة المدرسية، وتعمؿ وزارة التربية والتعميـ عمى تدريب وتأىيؿ أعضاء 
مجمس اآلباء والمعمميف، وىناؾ معوقات ومشكبلت تواجو مجمس اآلباء والمعمميف في 

والمعمميف في النشاط  تحسيف البيئة المدرسية، وضعؼ مساىمة مجالس اآلباء
 المدرسي.

 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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 ثانيا: الدراسات األجنبية:
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أىمية دراسة  (Barbara.b,l, 2014. دراسة )2

المناخ المدرسى وتحديد العبلقة بيف نمط المناخ المدرسى وبعض المشكبلت التعميمية 
اركة أولياء األمور فى وتقديـ بعض المقترحات لتطوير المناخ المدرسى مف خبلؿ مش

العممية التعميمية، وتوصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج منيا أف البيئة المدرسية ىى 
مصطمح يدؿ عمى جودة وطبيعة الحياة المدرسية مف حيث صمتو بالمعايير والقيـ 
والعبلقات الشخصية والتفاعبلت االجتماعية والتنظيمات العممية واليياكؿ وثقافة 

ميف، وأوصت الدراسة بالعديد مف التوصيات:توفير شروط المناخ المدرسى الجيد المعم
 مف خبلؿ مشاركة أولياء األمور مع المعمميف فى صنع قرارات المدرسة.

ىدفت إلى الكشؼ عف دور مجمس اآلباء والمعمميف  (Habib, 2014) . دراسة2
سة مف أولياء األمور في مدارس والية البنجاب في باكستاف، وتكَّونت عينة الدرا

( مدرسة مف المدارس النموذجية والمدارس االبتدائية الحكومة 405والمعمميف في )
لمبنات في والية البنجاب في باكستاف، واستخدمت اإلستبانة لجمع بيانات الدراسة، كما 
تَـّ استخداـ التحصيؿ األكاديمي لمطمبة، وأظيرت النتائج أَّف مجالس اآلباء والمعمميف 
تعمؿ بشكؿ أفضؿ في المدارس النموذجية بالمقارنة مع الحكومية، و أَّف أداء طمبة 
المدارس النموذجية أفضؿ مف طمبة المدارس االبتدائية الحكومية لمبنات نظرا لدور 

 مجمس اآلباء والمعمميف في المدارس النموذجية.
اء ىدفت إلى تقييـ دور رؤس( Nasir & Saeed Akhtar, 2012. دراسة )9

مجالس اآلباء والمعمميف في المشاركة المجتمعية في مدارس القطاع العاـ في 
( رئيس لمجمس اآلباء والمعمميف في 055الباكستاف، وتّكونت عينة الد ارسة مف )



 ... دور مجانص اآلباء وانمعهميه في تعسيس انمىاخ انمدرضي 
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(في الباكستاف، تـّ توزيع Khyber Pakhtunkhwaمدارس مدينة خيبر باختونخوا  )
ؤساء المجالس بنشاطات مف أجؿ تحسيف استبانة عمييـ، وأظيرت النتائج مشاركة ر 

المدارس في بعض الحاالت، في حيف أنيا لـ تكف ناجحة في القياـ بذلؾ في حاالت 
 أخرى.

ىدفت إلى التعرؼ عمى عبلقة مجالس اآلباء  (Preston, 2011. دراسة )5
بالمدرسة والمجتمع المحمى ، وأوضحت نتائجيا أف مجالس اآلباء فى مدينة شتشتايف 

دية تدعـ العبلقة بيف المدرسة والمجتمع المحمى مف خبلؿ المشاركة فى الكن
االحتفاالت واألنشطة والبرامج المدرسية المختمفة، وحث أولياء األمور والمجتمع 
المحمى لممشاركة الفاعمة فييا، وتوجيو الدعوات لممجتمع المحمى وأولياء األمور 

يا وبرامجيا، والمساىمة فى لحضور اجتماعات المجالس والمشاركة فى انشطت
 عمميات التخطيط والتقويـ فى األداء المدرسى.

ىدفت التعرؼ إلى دور ( Shatkin and Gershberg, 2007. دراسة )4
مشاركة الوالديف في إدارة المدارس وأثرىا عمى تحسيف وتعزيز األداء المدرسي، حيث 

وممثمي المجتمع المحمي في اعتمدت الدراسة عمى منيج دراسة الحالة لمجالس اآلباء 
والية كنتاكي، وىاواي، وشيكاغو، والياسو في أميركا، وأظيرت النتائج أَّف مشاركة 
الوالديف في المدارس يمكف أف يؤدي دوار فعاال في تحسيف المدارس، ومف العوامؿ 
التي تعزز النجاح في ىذا الدور: وجود المنظمات غير الربحية مف المستقمة التي 

لتدريب لآلباء واألميات ومديري المدارس ذوي الميا ارت القيادية العالية، توفر ا
 ووجود دور لآلباء في عممية صنع القرار.



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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ىدفت إلى التعرؼ عمى  العبلقة بيف االتصاؿ ( Halawah, 2005. دراسة  )2
الفعاؿ لمدير المدرسة العميا والمناخ المدرسي، والتي طبقت استبانتيف لقياس المناخ 

( 458( طالبًا و)000مدرسي واالتصاؿ بيف المدير والمعمميف، عمى عينة قدرىا )ال
معممًا في منطقة أبو ظبي التعميمية، وقد توصمت الدراسة إلى أف المناخ المدرسي 
مرتبط بشكؿ إيجابي بفعالية االتصاؿ، وقد اختمفت المدارس في فعالية االتصاؿ 

رة التدريسية، باإلضافة إلى عقد دورات والمناخ وبشكؿ خاص في بعد األمف واإلدا
 تدريبية لمديري المدارس في مجاؿ االتصاؿ والتعاوف مع أولياء األمور.

أف مجالس اآلباء تقدـ خدمات متنوعة  (Diehl and others, 2005. دراسة)7
لجعؿ البيئة المدرسية محفزة لمطمبة، مف مثؿ تدعيـ برامج القراءة والكتابة ، وتوفير 

ت الصحية ليـ مف خبلؿ التعاوف مع المؤسسات المجتمعية، ودعـ مشاركة الخدما
الطمبة فى انشطة المؤسسسات الرياضية والفنية والثقافية فى المجتمع، وتوزيع ىدايا 
ومكافآت عمى الطمبة المتفوقيف فى األنشطة، وتقديـ خدمات لؤلسر فى التربية الوالدية 

 وأساليب معاممة الطمبة.
 ام عمى الدراسات السابقة:التعميق الع

بعد أف تـ عرض الدراسات السابقة فإف الباحثة تبلحظ جوانب عدة مف تمؾ الدراسات، 
وما تناولتو مف موضوعات وما استخدمتو مف أدوات مختمفة وعينات، وما توصمت 

 إليو مف نتائج وما أدلت بو مف توصيات، والتي يمكف إيجازىا في:
ف حيث الموضوعات، والمراحؿ الدراسية المختمفة، تنوع الدراسات واختبلفيا م -

 والمنيج الذي استخدمتو كؿ دراسة، وأنواع العينات، ومجتمعات الدراسة.



 ... دور مجانص اآلباء وانمعهميه في تعسيس انمىاخ انمدرضي 
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أكدت بعض الدارسات عمى أىمية عقد دورات تدريبية لمديري المدارس في  -
 مجاؿ االتصاؿ والتعاوف مع أولياء األمور.

باء والمعمميف عف طريؽ أكدت عمى نشر الوعي بأىداؼ وأىمية مجالس األ -
 اإلعبلـ.

: التركيز عمى دراسة دور مجالس اآلباء في تعزيز وما تميزت بو الدراسة الحالية  
المناخ المدرسي ببعض المدارس اإلبتدائية بإدارة أسواف التعميمية تحديدا، بينما تناولت 

التواصؿ  بعض الدراسات السابقة ضرورة مشاركة أولياء األمور في المدارس، وواقع
بيف المدرسة والمجتمع، ، وتحديد دور مجالس اآلباء والمعمميف في تعزيز المناخ 

 المدرسي.
: وضع تصور حوؿ اإلطار واستفادة الباحثة من الدراسات السابقة في -

النظري لمدراسة، وبناء أداة الدراسة المناسبة، واختيار المنيج المناسب 
، واستخداـ األساليب اإلحصائية لمدراسة، وتعريؼ بعض مصطمحات الدراسة

 المناسبة، والمساعدة في تفسير النتائج.
 اإلطار النظري لمدراسة: يتكون من محورين:

 أوال: مجالس اآلباء والمعممين :
 نشأة مجالس اآلباء والمعممين: -
ظيرت مجالس اآلباء في منتصؼ الثمانينات بصورة رسمية حيث أصدرت الوزارة    

 0908، وأنشأ المجتمع المدرسي عاـ 44/00/0907( بتاريخ 44)المنشور العاـ رقـ
في كؿ مدرسة ثانوية بقرار المجمس األعمى لرعاية الشباب، وأصدرت الوزارة قرار 

بشأف مجالس المجتمع المدرسي، حيث حدث تعديؿ  0909( بتاريخ 40وزاري رقـ)



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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وأصبح  4/05/0965( بتاريخ 00ليذا التنظيـ المدرسي بصدور القرار الوزاري رقـ )
 49/00/0965( بتاريخ 980مجمس لآلباء ولبلتحاد والطبلب، وصدر قرار رقـ )

ونص قانوف  4/05/0965( بتاريخ 00لتنفيذ أحكاـ القرار الوزاري المركزي رقـ)
( أف يشكؿ في كؿ مدرسة وفي 04بمصر في مادة) 0980( لسنة 049التعميـ رقـ)

صدر بطريقة تشكيمو واختصاصاتو قرار مف كؿ محافظة مجمس لآلباء والمعمميف وي
بشمف مجالس اآلباء  04/0/0994( بتاريخ 0وزير التعميـ، ثـ صدر قرار رقـ)

( في نفس العاـ بتاريخ 409والمعمميف والذى تـ تعديؿ بعض مواده بقرار رقـ )
وذلؾ لتحديد أىدافيا وتشكيميا وتنظيـ أنشطتيا؛ وتوالت القرارات  09/05/0994

بالعديد مف القرارات المنظمة لعمؿ مجالس اآلباء  0998، وحظى عاـ الوزارية
والمعمميف المحددة الختصاصاتيا ومف بيف اىـ ىذه القرارات القرار الوزاري رقـ 

والقرار  49/6/0998( بتاريخ 442والقرار الوزاري رقـ) 8/6/0998( بتاريخ 069)
عطائيـ الحؽ بشأف سمطة أولي 9/8/0998( بتاريخ 262الوزاري رقـ ) اء األمور وا 

( بتاريخ 604في التدخؿ لئلشراؼ عمى العممية التعممية بالمدرسة والقرار الوزاري رقـ )
 (52:2:29)قنديل،.0998

واىتمت وزارة التربية والتعميـ اىتماما بالغا بتمؾ المجالس حيث يتحقؽ مف خبلليا    
مختمفة ولكونيا تسيـ في ربط المدرسة بالمجتمع المحمى المحيط بيا ومؤسساتو ال

التغمب عمى الكثير مف المشكبلت التي تحد مف فاعمية العممية التعميمية، وليذا صدر 
بموجبيا قرارات وزارية بيدؼ تفعيؿ دورىا في المدرسة والمجتمع وكاف مف بينيا القرار 

، 02/9/4556( بتاريخ 442، القرار الوزاري رقـ)4550( لعاـ 408الوزاري رقـ)
( بتاريخ 468/ والقرار الوزاري رقـ)9/00/4556( بتاريخ 207ر الوزاري رقـ )القرا



 ... دور مجانص اآلباء وانمعهميه في تعسيس انمىاخ انمدرضي 
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الخاص بتسديد الرسوـ والغرامات واإلشتراكات التي تحصؿ مف طبلب  02/8/4556
، والقرار 4/9/4559( بتاريخ 445المدارس بمختمؼ المراحؿ والقرار الوزاري رقـ)

ة تنظيـ مجالس اآلباء والمعمميف، بشاف إعاد 42/8/4500( بتاريخ 489الوزاري رقـ)
( بتاريخ 456والقرار الوزاري رقـ) 4504( لعاـ 240والقرار الوزاري رقـ)

، والقرار اآلخر بشأف تعديؿ لبعض المواد لمقرار السابؽ بشأف التشكيؿ 4/8/4502
ومدة العضوية وشروط سقوط العضوية ودعوة حضور اجتماع الجمعية العمومية 

 (2:2:25.)جميورية مصر العربية،وى اإلدارةوالتشكيؿ عمى مست
 تعريف مجالس اآلباء والمعممين : -

تعرؼ مجالس تتكوف مف أولياء الطمبة الذيف يزاولوف دراستيـ بصفة منتظمة في 
 (2:29::2)الصالح،مدرسة معينة ميما كاف مستوى التعميـ بيا 

مشكبلت التي وتعرؼ أيضا عمى أنيا :مجموعة مف اآلباء والمعمميف تبحث عف ال
يواجييا التبلميذ وزيادة التعاوف بيف األسرة والمدرسة مف أجؿ تحقيؽ النمو المتكامؿ 

 (:::2:3:2)العناني،لمتمميذ، وتنمية المدرسة وتقديـ الخدمات ليا 
كما تعرؼ بأنيا: ىيئة إدارية منتخبة مف المجنة العمومية لمجمس اآلباء يتـ التنسيؽ 

سة، لئلشراؼ واالىتماـ بكؿ ما يتعمؽ بالمدرسة وصيانتيا، بينيا، وبيف إدارة المدر 
عطائيـ حافزا ونشاطا  وتوفير احتياجاتيا ومتابعة طبلبيا وطالباتيا وتشجيعيـ وا 
لتحقيؽ األىداؼ المطموبة لمرسالة التعميمية ورفع المستوى العاـ لمتحصيؿ 

 (242:2:22)المالكي،
آلباء والمعمميف ىي: ىيئة إدارية أف مجالس ا ومن خالل ما سبق ترى الباحثة  

منتخبة تبحث وتسعى لحؿ مشكبلت الطبلب في المراحؿ التعميمية المختمفة لزيادة 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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التعاوف والتواصؿ بيف األسرة والمدرسة والعمؿ معا عمى رفع المستوى التربوي 
 لممتمدرسيف.

 فمسفة والمبادئ التي يقوم عمييا مجمس اآلباء والمعممين:
مجمس اآلباء والمعمميف عمي قاعدة أساسية مف منطمؽ تكامؿ األدوار  تقوـ فمسفة   

شباع  بيف األسرة، والمدرسة، والمجتمع في تحقيؽ التنشئة االجتماعية لمنشء وا 
الحاجات النفسية واالجتماعية لمطبلب، وتوطيد أواصر التعاوف بيف المدرسة والمجتمع 

تمع لما يتسـ بو مف حيوية وفاعمية، المحمى، وبيذا يمثؿ أحد أساسيات النيوض بالمج
حيث تمثؿ المشاركة المجتمعية والبلمركزية اإليجابية أساس نجاح المؤسسة التعميمية 

 في أداء رسالتيا عمى الوجو األكمؿ.
 أىم المبادئ التي يقوم عمييا مجمس اآلباء والمعممين:    

يا مجمس اآلباء والمعمميف ُتعد المبادئ التالية مف أىـ المبادئ التي يقوـ عمي      
 (532: 2:22)البيائى ،ويمتـز بتحقيقيا: 

: يمثؿ التطوع الرغبة الصادقة والجادة في االنخراط في العمؿ والمشاركة التطوع. 0
 فيو بقصد خدمة اآلخريف والمجتمع بدوف مقابؿ.

: التعاوف ىو بمثابة سمة جوىرية يجب أف تييمف عمي أجواء مجمس التعاون. 4
اء والمعمميف، كما يجب أف تنبع صفة التعاوف مف داخؿ أعضاء المجمس لتسودىـ اآلب

 روح العمؿ الجماعي.
: احتػػراـ اآلخػػريف أي احتػػراـ الثقافػػات األخػػرى وتعزيػػز حريػػة التعبيػػر الديمقراطيــة. 4

 عػػف الػػرأي ودعػػـ اإليماف بالحوار اإليجابي. 



 ... دور مجانص اآلباء وانمعهميه في تعسيس انمىاخ انمدرضي 
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جيػو فػػي طياتػو عنػػصريف )النقػد والتقػػويـ( بمػا يتػػضمنو ىػذاف : يحمػػؿ التو التوجيـو. 2
يجابيات.  العنػػصراف مػػف سمبيات وا 

:يعنى اإليمػاف بػالفرد أف كػؿ شػخص إنمػا يتمتػع بفرديػة  اإليمان بالفرد. 0
 وخػصوصية وذلػؾ مػف حيػث الفكر والميارات والقدرات .

  أىداف مجمس اآلباء والمعممين:  -
فيما يمي، أىـ األىداؼ التي يسعى مجمس اآلباء والمعمميف إلي تحقيقيا، بحسب    

( مف ىذا القرار، 4مف المادة) 4/8/4502( بتاريخ 456ما ورد في القرار رقـ )
 : وتتمثل في

. توثيؽ الصبلت والتعاوف المشترؾ بيف اآلباء، والمعمميف، وأعضاء المجتمع المدني 0
 اـ المتبادؿ مف أجؿ دعـ العممية التعميمية ورعاية األبناء.في جو يسوده االحتر 

كسابيـ المعمومات، 4 . العمؿ عمى تأصيؿ الديمقراطية في نفوس الطبلب، وا 
والمعارؼ والقيـ األخبلقية، واالتجاىات السميمة التي تساعد عمى تعميؽ روح اإلنتماء 

 لممجتمع والوطف. 
 تقويـ، والمتابعة، وصنع واتخاذ القرار.. تحقيؽ البلمركزية في اإلدارة، وال4
. تشجيع الجيود الذاتية والتطوعية ألعضاء المجتمع المدني لتوسيع قاعدة المشاركة 2

 المجتمعية والتعاوف في دعـ العممية التعميمية. 
. تعبئة جيود المجتمع المحمي مف أجؿ توفير الرعاية المتكاممة لمطبلب بصفة 0

بداء عامة ورعاية الفئات الخ اصة منيـ )معوقيف/ فائقيف/ موىوبيف( بصفة خاصة، وا 
الرأي بيف المدرسة وأعضاء المجتمع المدني حوؿ أساليب اإلرتقاء بالعممية التعميمية 

 والتغمب عمى المشكبلت والمعوقات التي قد تعترضيا. 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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سة . تقرير أوجو الصرؼ والمتابعة عمى ميزانية المجمس وعمى الموارد الذاتية لممؤس6
التعميمية والتصرؼ فييا بما يدعـ العممية التعميمية والتربوية ويحقؽ الرعاية المتكاممة 

 ألبنائنا الطبلب. 
. تعظيـ دور المدرسة في خدمة البيئة والمجتمع المحمى، والعمؿ عمى التغمب عمى 7

 (9:2:25.)وزارة التربية والتعميم،مشاكميا وتحقيؽ طموحاتيا
مجمس ييدؼ الى ربط المدرسة بالبيئة المحيطة بيا، ومعاونة أف ال ترى الباحثة   

المدرسة في القياـ بمياميا التربوية والتعميمية، وتقديـ المساعدات الفنية ليا، وتوفير 
الوسائؿ التعميمية واألدوات والخامات لتقديـ خدمة جيدة لمطبلب، وتقديـ مشروعات 

نتاجية ليـ، ودعـ العممية التربوية والتعميمية ودراسة قضاياىا المختمفة  تربوية وا 
والمساىمة في حؿ المشكبلت، ومواجية بعض الظواىر السمبية في المجتمع 

 المدرسي.
 تشكيل مجالس اآلباء والمعممين بالمؤسسات التعميمية: -

( مف ىذا القرار 0مف المادة) 05/05/4507( بتاريخ 478حدد القرار الوزاري رقـ)  
( عضوًا، خمسة 04باء والمعمميف عمى مستوى المدرسة مف )وبذلؾ يشكَّؿ مجمس اآل

أعضاء يمثموف أولياء أمور التبلميذ مف غير المعمميف والعامميف بالمدرسة، ويتـ 
انتخابيـ مف قبؿ الجمعية العمومية لآلباء، ثبلثة أعضاء مف الشخصيات العامة 

مف معممي المدرسة الميتمة بالتعميـ يختارىـ مدير المديرية أومف يفوضو، ثبلثة 
ينتخبيـ المعمموف في اجتماع الجمعية العمومية ممف ليس ليـ أبناء بالمدرسة، 
باإلضافة الى مدير / ناظر المدرسة )مديرًا تنفيذيًا( وأميف المجمس يتـ اختياره مف بيف 
األخصائييف اإلجتماعييف الموجوديف بالمدرسة مف قبؿ مدير المدرسة، وال يتـ انتخاب 



 ... دور مجانص اآلباء وانمعهميه في تعسيس انمىاخ انمدرضي 
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والنائب والمراقب المالي سنويا ليتـ استقرارىـ مع المجمس لمدة ثبلث سنوات  الرئيس
 (94:2:27.)وزارة التربية والتعميم،مف تاريخ تشكيمو حتى التشكيؿ الجديد

وينبثؽ عف مجالس اآلباء والمعمميف مجموعة مف المجاف المنتخبة مف بيف      
المجمس ويكمؼ المجمس المجاف  أعضائو ىػذه المجاف ذات مسؤوليات محددة، يحددىا

المختمفة بأداء أدوارىا كؿ حسب االختصاصات الموكمة اليو، وتعقد المجاف 
اجتماعاتيػا بصورة منفردة عف المجمس ثـ تصب قراراتيا وتوصػياتيا المختمفػة أثناء 

 :وتتمثل ىذه المجان فياجتماعات المجمس، 
حصيمي لمتبلميذ والعمؿ عمى النيوض :تيتـ بمتابعة المستوى الت المجنة الثقافية -

بو والتغمب عمى معوقاتو، ورفع مستوى الثقافة العامة بينيـ، والعناية بالتوعية القومية 
بيف التبلميذ وآبائيـ وغيرىـ مف المواطنيف في البيئة المحمية، ومحاربة اإلشاعات 

برامج لمتوعية والقضاء عمى التقاليد والظواىر العامة التي تضر بالمجتمع، وتنظيـ 
التربوية لآلباء، واالىتماـ بالتربية الدينية والقيـ الخمقية بيف التبلميذ، مع رعاية 
الموىوبيف والممتازيف مف الطبلب في النواحي الفنية اإلجتماعية والعممية، وكذلؾ 
رعاية المعاقيف منيـ، ودراسة المناىج الدراسية والكتب المدرسية وتقديـ ما تراه مف 

 ات أو اقتراحات.مبلحظ
: تعنى بتنظيـ برامج لتوثيؽ الصمة بيف اآلباء والمعمميف، بما المجنة اإلجتماعية -

يحقؽ تعاونيـ في تربية التبلميذ، ودراسة مشكبلتيـ واقتراح الحموؿ ليا وتقديـ 
المساعدات لممحتاجيف منيـ، والمعاونة في تنفيذ مشاريع الخدمة العامة، واستكماؿ 

ية ليـ، ورعاية المغتربيف منيـ، والنظر في نظرات اإلعفاء مف سداد الرعاية الصح
 اشتراكات اآلباء.



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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: وتعني بتتبع التعميمات الحكـ الذاتي لتبلميذ المدرسة  لجنة النشاط المدرسي -
ومعاونتيا عمى تحقيؽ أىدافيا، وتتبع أعماؿ جماعات النشاط المدرسي، والتعاوف في 

أوقات الفراغ لمتبلميذ ال سيما خبلؿ العطمة الصيفية، تنفيذ المشروعات الستثمار 
صبلح واستكماؿ مرافؽ  والتعاوف في اإلحتفاالت بالمناسبات الدينية والقومية، وا 
المدرسة وأدواتيا وأجيزتيا، وتيسير وسائؿ اإلنتقاؿ لمتبلميذ، وتجتمع ىذه المجاف مرة 

 (:2:3:2:2ي،)الحرير في كؿ شير، أو كمما دعت الحاجة إلى اإلجتماع 
أف عدد أعضاء مجالس اآلباء والمعمميف يختمؼ مف مدرسة  مما سبق ترى الباحثة  

ألخرى وليس ىناؾ عدد محدد، ويتـ تشكيمو عمى أساس تحقيؽ التوازف بيف المنتخبيف 
مف أولياء األمور والمعمميف، والمختاريف مف الميتميف مف أعضاء المجتمع، والمعينيف 

تاحة المزيد مف بحكـ وظائفيـ، ويض مف ىذا التشكيؿ تمثيؿ جميع األطراؼ المعنية وا 
الفرص لممارسة القيادة التشاركية، كما أف ىناؾ ثبلث لجاف تتمثؿ في المجنة الثقافية 

 والمجنة اإلجتماعية وكذلؾ لجنة النشاط المدرسي.
 االختصاصات العامة لمجالس األباء والمعممين: 

يف عممو في إطار قانوف التعميـ والقرارات الوزارية يمارس مجمس األباء والمعمم  
 ( :7-4: 2:25)وزارة التربية والتعميم، المنفذة لو ويختص باآلتي 

المساىمة الفعالة مع إدارة المدرسة في وضع خطة متكاممة لتحقيؽ أىداؼ تطوير  -
ية المدرسة، ومتابعة تنفيذىا، وتذليؿ الصعوبات التي قد تعترضيا، مع دعـ العمم

التعميمية وتطويرىا وتحديثيا بمصادر تمويؿ غير تقميدية عف طريؽ تشجيع الجيود 
 الذاتية لؤلفراد القادريف، ورجاؿ األعماؿ ومؤسسات المجتمع المدني.



 ... دور مجانص اآلباء وانمعهميه في تعسيس انمىاخ انمدرضي 
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التعاوف مع إدارة المدرسة في وضع خطة تنفيذية لصيانة المباني، والمرافؽ الخاصة  -
لوسائؿ التعميمية الحديثة، بيف المدرسة بالمدرسة، وكذلؾ األجيزة، واألدوات، وا

والمؤسسات األخرى كالجامعات، ومراكز الشباب، والجمعيات األىمية، واإلعبلـ، 
والثقافة إلستغبلؿ ما يوجد بيا مف إمكانيات ُتسَتثمر في دعـ العممية التعميمية ورعاية 

 أبنائنا الطبلب.
عة تنفيذىا مف أجؿ تنمية شخصية العمؿ عمى دعـ األنشطة التربوية المدرسية ومتاب -

الطبلب ومساعدتيـ عمى مواجية الظواىر السمبية التي يتعرضوف ليا، وتوفير 
الرعاية، والبرامج، واألنشطة التربوية البلزمة لمفئات الخاصة مف الطبلب الفائقيف 

 والموىوبيف وذوى االحتياجات الخاصة.
التعامؿ مع مشكبلتيا، وتقديـ الخبرة تعزيز دور المدرسة في خدمة البيئة المحيطة و  -

والرأي إلدارة المدرسة في مختمؼ المجاالت التربوية والتعميمية، والمشاركة في برامج 
تقويـ سموؾ الطبلب، وتقرير صرؼ أي مبمغ مف األمواؿ المخصصة لتحقيؽ الخطة 

فؽ التي يقررىا المجمس في حدود الموازنة، واعتماد الحساب الختامي لممشروعات و 
عداد التقرير السنوي لنشاطو وأعمالو.  الخطة المقدمة، وا 

يجب عمى مجالس اآلباء والمعمميف أف يقوـ بتعبئة وتنمية موارد المدرسة، باعتباره   
أحد اآلليات اليامة بالمدارس والمجتمع التي تسيـ في حشد الموارد العينية والبشرية 

والقوانيف مف أجؿ تنفيذ مشروعات أو والمادية المتاحة بالمجتمع في إطار الموائح 
غرس القيـ اإلجتماعية لتنمية الموارد المجتمعية مف خبلؿ تصميـ وتنفيذ حمبلت 
عداد  تعبئة الموارد بالمجتمع، ودعـ وتشجيع العامميف بالمدارس لتدبير الموارد، وا 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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 التوصيات والمقترحات لتنمية الموارد المتاحة، واالتصاالت الشخصية المساندة،
 ومتابعة فريؽ العمؿ وحؿ مشكبلتو.

أنو مف اختصاصاتو دعـ ومساندة إدارة المدرسة في تنفيذ المياـ  وترى الباحثة  
التربوية الموكمة إلييا، وتنظيـ برامج لتوثيؽ الصبلت بيف اآلباء والمعمميف لتحقيؽ دور 

المختمفة كؿ منيـ في ىذا التعامؿ لتربية األبناء، واإلستفادة مف جيود األجيزة 
المػساعدة في المجتمع واستثمارىا لخدمة المدرسة ومشروعاتيا، ووضع خطة سنوية 
لممجمس تسير عمى نيجيا برامجو المختمفة، واشتراؾ المجمس مع مدير أو مديرة 
المدرسة في اإلشراؼ عمى المساىمات المالية لممجتمع وتحديد أوجو صرفيا 

 طبلب والمساىمة في حميا بأسموب تربوي.وحساباتيا الختامية، ودراسة مشكبلت ال
 أوجو القصور في مجالس اآلباء والمعممين:

.عزوؼ أولياء أمور الطبلب عمى المشاركة الفعالة في توجيو أعماؿ تمؾ المجالس 0
اعتقادا منيـ باف المجالس ما ىي إال منظمات مدرسية تتركز مياميا الرئيسية في 

 .جمع الماؿ والدعـ لمساعدة المدرسة
. قياـ مديري المدارس ونظارىا ووكبلئيا بتضييؽ الخناؽ عمى أولياء األمور فيما 4

يتعمؽ بالنشاط المدرس واإلدارة المدرسية وقصر مشاركتيـ في نطاؽ محدود واإلىتماـ 
 بالشكؿ أكثر مف الجوىر.

. ابتعاد المجالس عف الصورة التي يجب أف تكوف عمييا حيث ال تقـو بعقد 4
بصورة دورية ويتـ انعقادىا أثناء اليـو الدراسي ويشوب انعقادىا بعض  اجتماعاتيا

 األخطاء والتطبيؽ السيء والخاطئ لموائح المنظمة لتمؾ المجالس.
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. انخفاض الوعي التربوي لدى أولياء األمور فكثير منيـ لـ ينؿ القسط الكافي مف 2
ليـ إحراجا مع  التربية، وبعضيـ يعتقدوف أف حضورىـ إلى المدرسة سوؼ يسبب

المدير والمعمميف بالمدرسة فقد ارتبطت دعوة المدرسة في أذىانيـ بالشكوى مف 
 الطبلب أو أخذ تعيد عميو إلى غير ذلؾ مما يتعمؽ بمخالفات الطالب.

. بعض المعمميف غير مدربيف جيدا عمى العمؿ مع أولياء األمور والبعض اآلخر 6
ثؿ ىذه األمور نتيجة عدـ توافر الوقت والجيد ليس لدييـ الرغبة في بذؿ مجيود في م

 (53: 2:29.)قنديل،مف جانبيـ بسبب األعباء 
 ثانيا: المناخ المدرسي:

 تعريف المنـــاخ المدرسي: -
تعددت تعاريؼ المناخ المدرسي بيف الباحثيف، وىذا راجع إلي اختبلؼ وجية نظرىـ 

مجموعة مف التعاريؼ نذكر والزاوية التي تناوليا كؿ باحث، وفي ىذا الصدد ظيرت 
 منيا:
بأنو: "مجموعة مف الخصائص  (Mikel and Hoy, 2005: 185)عرفو،  -

الداخمية التي تميػز مدرسة ما عف غيرىا، والتي تؤثر عمى سموؾ كؿ عضو 
بأف المناخ المدرسي يشير إلى نوعية  ((Georgia,2015:5 فييا، ويرى

نماط مف خبرات وتجارب المعنييف الحياة المدرسية وطبيعتيا، وىو يقوـ عمى أ
بالعممية التعميمية فيما يخص الحياة المدرسية، ويعكس العبلقات والقيـ 

 والقواعد والممارسات القيادية واليياكؿ التنظيمية داخؿ المدرس.
بأنو المناخ اإلجتماعي النفسي  (22: 2:22)الخولي، محمود،كما يعرفو  -

والتفاعبلت بيف الموجوديف داخؿ  السائد في المدرسة مف خبلؿ العبلقات
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المدرسة، والتي تتمثؿ في عبلقة المدرس بالطالب وتقيس مدى االىتماـ 
الموجو لمطبلب مف قبؿ المدرسيف، وعبلقة الطالب برفاقو في المجتمع 
المدرسي، ومدى اىتماـ الطالب وتقبمو لممدرسة وحبو ليا بوجو عاـ، واألىمية 

اه األنشطة المدرسية، وكذا االىتماـ بالعبلقات المعطاة مف إدارة المدرسة تج
االجتماعية بيف اإلدارة المدرسية والمعمميف والطبلب، باالضافة الى ذلؾ 

( بأف المناخ المدرسى ىو ذلؾ المحيط 94:2:23محمود وآخرون،يرى)
النفسى واالجتماعى والبيئى السائد بالمدرسة المتمثؿ فى العبلقات والتفاعبلت 

المحيط المادى المتمثؿ فى التجييزات -المعمموف-ا )الطبلببيف مكوناتي
 المادية(.

ترى الباحثة أف المناخ المدرسي ىو جممة  ومن خالل التعريفات السابقة  
الخصائص المادية والنفسية اإلجتماعية التي تسود كؿ مدرسة وفقا لثقافة التي تنتجيا 

تأثير المباشر عمى عممية التعميـ وتميزىا عف باقي المؤسسات التعميمية والذي لو ال
والتعمـ مف أفراد الطاقـ التربوي إلي التبلميذ مما قد ينعكس إيجابا أو سمبا عمي 
مردودية المؤسسة التعميمية والتحصيؿ التبلميذ، فيو المحصمة النيائية العامة المميزة 

 لخصائص المدرسة
 أىمية المناخ المدرسي: -
ا التعميمية الصورة اإلجمالية والعنواف األبرز لممؤسسة يمثؿ ُمناخ المدرسة وأجواءى   

كسابيـ المواطنة الصالحة،  التربوية، التي أنشأىا المجتمع لمعناية بأفراده وتطبيعيـ وا 
عمى اعتبار أفَّ كؿ ما يكتسبو الطالب مف مفاىيـ وقوانيف وقيـ في المجتمع المدرسي 

أثير عمى سموكو وتصرفاتو، ونمط سيكوف لو الدور األكبر في تشكيؿ شخصيتو، والت
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تفكيره في المستقبؿ، لذلؾ تبرز أىمية الُمناخ المدرسي مف خبلؿ تأثيره المباشر في 
 قدرة المدرسة عمى إنجاح وتحقيؽ أىدافيا المنشودة بكفاءة وفعَّالية.

كما تحرص العديد مف المؤسسات التعميمية إلى معرفة نمط المناخ السائد بيا مف    
ر العامميف فييا، حتى يتسنى ليا تعديؿ سياساتيا وأىدافيا وتطوير بيئة وجية نظ

العمؿ لدييا؛ لتعزيز شخصية المؤسسة التعميمية لدى العامميف عمييا، حيث" أف 
المعرفة بالمناخ التنظيمي تكوف لو قيمة عظمى لممدير الناجح الذي تقع عميو مسؤولية 

تحقيؽ األىداؼ التنظيمية، والمدير الواعي المناخ التنظيمي مف خبلؿ الممارسات عند 
.)الطويل يكوف عمى دراية بالجوانب اإلدارية الداعية لتحقيؽ الفاعمية لممنظمة"

 (9:2:24وحمدي،
تنبع أىمية المناخ المدرسي مف الفوائد التي يمكف أف يقدميا والمتمثمة بالمساعدة     

ى، مف خبلؿ أنشطة خدمية بإنشاء صفوؼ دراسية تشجع التعمـ القائـ عمى المعن
لممجتمع و المناقشات وتعزيز بيئة التعمـ، وبناء معارفيـ الخاصة بالنظـ االجتماعية 
والرسمية؛ كذلؾ تشجيع التعمـ النشط التعاوني القائـ عمى أنشطة ومشاريع حقيقية 
تعزز الثقة المتبادلة وتشجع العبلقات بيف جميع مكونات المجتمع المدرسي؛ إلى 

عزيز النمو االجتماعي والعاطفي واألخبلقي، واالتجاىات إيجابية لدييـ نحو جانب ت
تقديـ المساعدة لآلخريف؛ وأيضًا تعزيز ثقة المجتمع بالشباب وفي إقامة عبلقات 
إيجابية متبادلة بيف المدرسة والمجتمع، وفي توفير سبؿ متعددة لتحقيؽ التنمية 

 (2:9:2:27.)منصور، ومحرز،اإليجابية المطموبة
فترة طويمة مف حياتيـ بالمدرسة،  -وىـ محور العممية التعميمية-كما يقضي الطمبة    

والتي تتشكؿ فييا شخصيتيـ ويكتسبوف العديد مف الميارات واالتجاىات والمعمومات 
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والقيـ االجتماعية والسموكية، والتي تحدد شخصياتيـ وسيتسمحوف بيا مستقببل، والبد 
وىو ما أثبتتو  (،54:2:29)أبو عرب، انية تربوية ومبلئمة أف يكوف في بيئة إنس

التي أيدت العبلقة الوثيقة بيف سموؾ وتحصيؿ  (Jankens, 2011:22)دراسة
الطمبة وعبلقتيا بالمناخ المدرسي، حيث طبقت الدراسة في واليو مشيجاف األميركية 

ابية لتأثير (، وأظيرت النتائج وجود عبلقة ارتباطية و إيج8-4لطبلب الصفوؼ )
 المناخ المدرسي عمى نمو الطبلب وتحصيميـ الدراسي. 

أف المناخ المدرسي لو دور في تنمية أداء المعمميف وزيادة  مما سبق ترى الباحثة    
التحصيؿ الدراسي لمطبلب، وتقوية العبلقة بيف المدير والمعمميف وبقية العامميف 

القرار، وزيادة الثقة واحتراـ الرأي،  بالمدرسة، وسيادة روح العمؿ الجماعي وصناعة
ويساعد عمى تحديد خصائص المدرسة ونقاط القوة والضعؼ لدييا، ومعرفة فيما يفكر 
المعمموف وتصرفاتيـ، وفيما يرغبوف بتحقيقو، بشكؿ إيجابي، وتطوير األداء وتحقيػؽ 

إلى استقرار  األىػداؼ بكفايػة وفعاليػة، واإلسياـ في رضا العامميف والطبلب مما يؤدي
 العممية التعميمية وتحسيف مخرجاتيا.

 عناصر المناخ المدرسى:
 تتمثؿ عناصر المناخ المدرسى فى:

: ويتمثؿ فى حجـ المنظمة ودرجة الرسمية فى االجراء والروتيف الييكل التنظيمى. 0
 ودرجة الحرية التى يشعر بيا االفراد وقت اتخاذ القرارات

درجة التى تخضع ليا اليداؼ واليمية النسبية التى : ىى الاتجاىات األىداف. 4
 تولييا المنظمة لتمؾ اليداؼ
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: اف كاف نمطا تسمطيا )ديكتاتوريا( أو/ )ديموقراطيا( يعتمد عمى تبادؿ نمط القيادة.4
 اآلراء فى المواقؼ والمشاكؿ المختمفة

سة : وتتمثؿ فى طبيعة العبلقات السائدة داخؿ المدر درجة تعقيد التنظيم. 2
 (25: 2:23)الحيدرى، والشدادى،والمستويات االدارية واالنظمة الفرعية. 

 العوامل التي تؤثر عمى المناخ المدرسي:
إف البيئة التعميمية ليا تأثير ىائؿ عمى تحقيؽ النجاح، فالمدرسة عنصر ىاـ جدا في  

ا تأثير المجتمع الذي يمعب دورا رئيسا في مستقبؿ أي دولة، إف البيئة المدرسية لي
عمى المعمميف الذيف يعمموف فييا، مما تؤثر عمى النجاح األكاديمي لمطبلب، فالبيئة 
المدرسية ما ىي إال حصيمة تفاعؿ بيف اإلدارة المدرسية والمعمميف والتمميذ وأولياء 
األمور، فعوامؿ المناخ المدرسي تمؾ العوامؿ التي إذا ما توفر إشباعيا في البيئة 

المناخ المبلئـ الذي يضمف النجاح الدراسي المطموب تتمثؿ ىذه المدرسية تحقؽ 
 العوامؿ في: 

: ويقصد بو شعور األفراد داخؿ المؤسسة التعميمية بأف آرائيـ االحترام .0
ومقترحاتيـ تحظى بالعناية والتقدير، فالمناخ المدرسي االيجابي ال يشعر 

نما يشعروف بالرعاية واال ىتماـ وىذا ما يبعث  باالستقرار األفراد فيو بالقمع وا 
 النفسي والشعور بالتقدير الفرد داخؿ المؤسسة التعميمية.

: وتتمثؿ في مدى إيماف الطالب بأف األفراد داخؿ المؤسسة التعميمية الثقة .4
يتصرفوف معو بطريقة صادقة تخمو مف مظاىر الرياء والخداع، فتوفر مثؿ 

الدراسية مما يولد الشعور باالنتماء ىذا الجو يشعرىـ باألماف داخؿ البيئة 
 لممدرسة وشعور العامميف فييا بالحماس وعدـ الرغبة في الغياب عنيا.
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: حيث وجب عمى القائميف بالعممية التربوية إتاحة الفرصة فرص لممشاركة .4
لجميع الطبلب بما فييـ الطبلب المتأخريف دراسيا في صنع القرار وطرح 

يذاء المقترحات،  فشعور الطبلب بفقداف حؽ المشاركة يؤثر سمبيا األفكار وا 
عمى مفيـو الذات لدييـ كما يحـر المؤسسة التعميمية مف االستفادة مف 

 أفكارىـ وآرائيـ في تطوير العممية التربوية.
: ويقصد بو ارتباط مشاعر األفراد بالمؤسسة التعميمية ومدى والئيـ التماسك .2

كية ليذا العمؿ شعور األفراد بداخميا ليا ودفاعيـ عنيا، ومف المظاىر السمو 
 بروح الجماعة وميميـ لمبقاء فييا والمحافظة عمييا.

: فالمناخ المدرسي االيجابي ىو المناخ الذي يقاوـ الروتيف ويتطمع التجديد .4
لمتجديد، ولكي يتحقؽ النمو السميـ في المؤسسة التعميمية وأف تكوف قادرة عمى 

تمع وأىدافو فالتجديد يثير اىتماـ حاجات اتنظيـ مشاريع تنموية مرتبطة ب
( 22-22: 2:29)صوفى،األفراد ويشبع دوافعيـ ويزيد مف طموحاتيـ. 

 (3:2:22)نقبيل،
باإلضافة إلى ذلؾ احتراـ النفس البشرية وتقديرىا، وتعزيز الديمقراطية والرأي      

شكبلتيـ، اآلخر، واالىتماـ باألىداؼ الخاصة بالمعمميف، والمساىمة في حؿ م
وانتياج الطريقة العممية في حؿ المشكبلت واتخاذ القرارات، ووضع إطار تنظيمي 

 يحدد األدوار والمسؤوليات ضمف اإلمكانيات والقدرات الخاصة بالمعمميف..
 أبعاد المناخ المدرسي: -
األبعاد التي يتشكؿ منيا المناخ المدرسي  (2:7- 2:2: :2:2)معمولي.حدد 

 قاط التالية: يمكف حصرىا في الن
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: ويبدو ىذا البعد في تكويف عبلقات إنسانية بيف جميع األطراؼ  البعد العالقي. 0
بداية مف المدير إلى المشرؼ المعمميف والطبلب وغيرىـ، وىذا يعني أف يكوف الجو 
المدرسي مبنيا عمى اإليماف بقيمة الفرد والجماعة والعيش بانسجاـ وبوجود النية 

البناء لذلؾ البد مف أسس ومبادئ تقوـ عمييا العبلقات اإلنسانية،  الصادقة والتفاعؿ
ويتجمى ىذا البعد في عبلقة التمميذ بزمبلئو،  وعبلقة التمميذ باإلدارة المدرسية، وعبلقة 
التمميذ بالمعمـ ، وعبلقة التمميذ بمحتوى منيج الدراسي ، والعبلقة بيف القائميف عمى 

 سة.العممية التربوية داخؿ المدر 
: ويقصد بالبعد المادي الظروؼ والشروط التي توفرىا المدرسة لكافة  البعد المادي. 4

األفراد العامميف بشكؿ عاـ ولتبلميذىا بشكؿ خاص، وتؤكد معايير الجودة الشاممة 
عمى أىمية أف تكوف صفات البيئة المادية لممدرسة مرنة بحيث تنسجـ مع الظروؼ 

وكذلؾ مع التطورات الجارية عمى الصعيد التربوي مف المحمية لكؿ مجتمع مف جية، 
جية ثانية، مف ثـ أف تتمتع بقيمتيف: قيمة دائمة تمثؿ الحد األدنى الذي ال يجوز لو 
أف تتغير مع مرور الزمف، أما القيـ المؤقتة فيي تمؾ المرتبطة بالعممية التربوية نفسيا 

تمر ليتماشى مع متطمبات العصر وتطورىا، فمحتوى التربية وطرائقيا يتطور بشكؿ مس
 الحديث.

 حددىا فى: (95:2:23)الربيعى،باإلضافة إلى    
: ىو التفاعؿ االجتماعى بيف أفراد المجتمع المدرسى القائـ مناخ العالقات اإلنسانيةأ. 

 عمى االحتراـ والسيطرة وتقدير اآلخريف والتعبير عف الذات والشعور بالمف والطمأنينة
: ىو الدعـ الموجو لبلرتقاء بالطبلب عمميا مف خبلؿ العممية كاديمىالمناخ األ ب. 

 التعميمية التعممية التى تتـ داخؿ المدرسة.
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: ىو المشاعر والتصورات لدى الطبلب عف المدرسة واإلدارة المناخ االنفعالىج. 
 والمدرسوف التى تؤثر عمى سموكياتيـ ومستواىـ الدراسى

لبنية التحتية لممدرسة، مف مباف وممرات وساحت : يقصد بو االمناخ المادىد. 
 ووسائؿ تعميمية وتجييزات مادية مختمفة 

أف ىذه األبعاد توضح العبلقات المتشابكة التي يقـو  مما سبق تستنتج الباحثة    
عمييا المناخ المدرسي بيف الطمبة والمعمميف واإلدارييف وأولياء األمور، لما تعكسو 

ذلؾ توضح الخصائص التي تميز المناخ المدرسي اإليجابي الداعـ الثقافة المدرسية، ك
 لتربية الطبلب في مجتمع ديمقراطي.

 أنماط لمُمناخ المدرسي: 
ومف أشير تصنيفات المناخ المدرسي ذلؾ التصنيؼ الذي وضعو ىالبف وكروفت،    

 حيث
 (:22-243: 2:29الطمحى،ذكرا وجود ستة أنماط لممناخ المدرسي، وىي: )

: وفيو يتمتع المعمموف بروح معنوية عالية، ويسعى مدير مناخ المفتوحال -
المدرسة إلى تسييؿ إنجاز المعمميف لؤلعماؿ الموكمة إلييـ ببل تعقيدات، كما 

 تسود المدرسة عبلقات اجتماعية قوية إيجابية.
: وفيو تسود المدرسة حرية شبو كاممة، يتيحيا مدير المدرسة مناخ الحكم الذاتي -

مميف بيا في أداء واجباتيـ، ويتسـ األداء باالنسيابية وعدـ التعقيد، وتسود لمعا
 أيضًا الروح المعنوية العالية ولكف بدرجة أقؿ مف المناخ المفتوح.

نجازه بالدرجة األولى المناخ المراقب - : وفيو يكوف التركيز عمى أداء العمؿ وا 
ف كاف عمى حساب إشباع حاجات العامميف في بعض  األحياف، ويقـو حتى وا 
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مدير المدرسة بالرقابة والمتابعة والتوجيو المباشر، وال يسمح بالخروج عمى 
 القواعد الموضوعة.

: وفيو يكوف التركيز عمى العبلقات االجتماعية المتبادلة أكثر المناخ العائمي -
 مف االىتماـ بالعمؿ، ويقؿ الدور التوجييي لمدير المدرسة.

تفويض السمطة، حيث تتركز السمطة في مدير  : وفيو يقؿالمناخ الوالدي -
المدرسة، ويكوف الدور الرقابي لمدير المدرسة أكبر مف الدور التوجييي 
واإلشرافي، ويقؿ االىتماـ بإشباع الحاجات االجتماعية لمعامميف، وتنخفض 

 الروح المعنوية لمعامميف.
امميف، كمايكوف : وفيو تقؿ فرص تنمية العبلقات االجتماعية لمعالمناخ المغمق -

 إنجاز العمؿ منخفضًا، وييتـ مدير المدرسة بالشكميات. واألمور الروتينية. 
أف طبيعة المناخ المدرسي وأنماطو المختمفة تكوف مختمفة مف  تستنتج الباحثة  

مؤسسة إلى أخرى، ففي بعض المؤسسات يكوف مناخيا مفتوح ذو الطاقـ الحيوي ويتـ 
وف مناخ ذاتي ومحكـ ذو البيئة الجافة والمغمقة، فالمناخ تحقيؽ األىداؼ وأحيانا يك

المفتوح ىو األفضؿ حيث أف مف مميزاتو الحيوية والنشاط ويتمتع أعضائو بروح 
معنوية عالية كما يسعى المدير الى تسييؿ أنجاز المعمميف لؤلعماؿ الموكمة إلييـ ببل 

لباحثة أف ىناؾ عوامؿ تعقيد ونجد أف المعمميف يعمموف معا دوف شكوى، وتؤكد ا
خارج إطار المدرسة كالعبلقات االجتماعية قد تؤثر تأثير أكبر مف تأثير العوامؿ 
الداخمية، فيمكف لممجتمع أف يقدـ خدمات جمية لممدرسة وال يعقؿ أف يكوف النظاـ أو 

 المناخ مغمؽ فيذا يؤدي إلى إغبلؽ الفكر.
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 التعاون بين المدرسة واألسرة: -
ى المؤسسات اإلجتماعية التربوية التي تقـو عمػى خدمػة ورعاية وتعميـ المدرسة إحد  

أبناء األمة، والمدرسة بجميع ىيئتيا التعميمية واإلدارية يجب أف ترتكز عمى نظرية 
ميمة تحافظ بيا عمى بناء أصوؿ الروابط األخوية ويسود التفاىـ والعمؿ الجاد المثمر 

ة بػيف الػرئيس والمرؤوس ىي االحتراـ المتبادؿ في جو مف اإلخاء والمودة ، فالعبلق
بينيما حتى يحدث التفاعؿ والجػو المناسػب لمعمؿ مما يزيد في إنتاجية الفرد بشكؿ 
واضح، باإلضافة إلى أف الرئيس يجػب عميو مراعاة الفروؽ الفردية الموجودة بيف 

 مرؤوسػيو واحتراميػا، وعدـ تكميؼ الشخص فوؽ طاقتو.
قة المدرسة باألسرة يجب أف ترتكز عؿ مبادئ التواصؿ والتفاعؿ المتبادؿ إف عبل     

والشراكة الفعالة والحقيقية والتكاممية، بيدؼ اإلرتقاء بمستوى األبناء التعميمي التربوي، 
وتسخير كؿ اإلمكانيات والوسائؿ والسبؿ الكفيمة لتفعيؿ ىذه العبلقة عمى مستوى 

األسرة متابعة سموؾ األبناء في المدرسة وخارجيا، التطبيؽ والممارسة، وكذلؾ عمى 
وذلؾ بتفعيؿ جميع اإلجراءات التشريعية والقانونية التي تمكنيا مف تحقيؽ ىذا االنفتاح 
مثبل عمى جمعية أولياء التبلميذ، ومف ىنا فالتفاعؿ بيف المدرسة والبيت ضرورة ممحة 

أىمية ىذا التفاعؿ أعداد  تتطمبيا مصمحة األبناء، ومف العوامؿ التي تتحكـ في
التبلميذ في الصفوؼ كبيرة، وىذا يقمؿ مف نصيب التمميذ في الحصة الدراسية، تثبيت 
الميارات التعميمية التي يتعمميا التبلميذ في المدرسة، فإنو البد مف المتابعة و 
االىتماـ في البيت، استمرار اإلشراؼ عمييـ مف قبؿ البيت والمدرسة وذلؾ منعا 

 ث التغيب أو التسرب بيف تبلميذ المدرسة .لحدو 
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وتتمثل األسس التي تقوم عمييا العالقات اإلنسانية بـين المـدير والمعممـين والطالب 
 (299:2:22وأولياء األمور في اآلتي:)عبد،

. اتباع المبادئ والقيـ األخبلقية اإلسبلمية السامية فػي جميػع التػصرفات، واإليماف 0
 فرد مف أفراد الجماعة والثقة بو.القوي بقيمة كؿ 

. االىتماـ المتبادؿ بيف أفراد المدرسة والمشاركة الوجدانيػة فػي مختمػؼ المواقؼ 4
 والظروؼ، وبمشكبلت العامميف واحتراـ آرائيـ ورغباتيـ وشػعورىـ وتقػدير ظروفيـ.

وط، . الحرص عمى تماسؾ الجماعة وانػسجاميا وتجنػب التيديػد والتخويػؼ والضغ4
والعمؿ عمى تنسيؽ الجيود بيف العامميف وتوزيع االختػصاصات وتفػويض السمطة مع 

 تبصير كؿ فرد باختصاصاتو وحدود عممو.
. األخذ بمبدأ القيادة وأشراؾ العامميف في رسـ خطة العمػؿ مما يػدعوىـ الػى حػب 2

جػو المناسػب لرفػع العمػؿ واإلخبلص فيو، والعدؿ والمساواة والمعاممة الطيبة وتوفير ال
 الػروح المعنوية فيما بينيـ.

تاحة الفرصة لئلجادة واالبتكػار بػيف العامميف، 0 . تقدير المجيديف مف أفراد الجماعة وا 
وتصحيح األخطاء بالحكمة والموعظة الحػسنة، ومراعاة الفروؽ الفردية ووضع كؿ فرد 

 في المكاف الذي يناسبو ويستطيع اإلنتاج فيو.
تزاـ وضبط النفس وعدـ التيور في مواجية المواقؼ العصبية مػع االلتزاـ . االل6

بالصبر وحسف التصرؼ والحكمة في اتخاذ القرار حتػى ال يػؤثر عكسيا عمى سير 
 العمؿ.

. العمؿ عمى إيجاد تفاىـ متبادؿ بيف إدارة المدرسة وجميع العػامميف بيػا وبالتالي 7
يـ، وكسب ثقتيـ ورضاىـ في حدود النظاـ ينتج عف ذلؾ تماسؾ الجميع وتعاون
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المدرسي، وعدـ ترؾ األخطاء تتراكـ بؿ تصحح في وقتيا حتى ال تؤثر عمى التعامؿ 
 فيما بينيـ.

دور الطبلب في تكػويف العبلقات اإلنسانية داخؿ المدرسة أو  مما سبق يتضح  
لصمة بأولياء خارجيا، والعمؿ عمى إشباع حاجاتيـ النفسية واالجتماعية، وتوثيؽ ا

أمور الطبلب بإشراكيـ فػي دعػـ برامج وأنشطة المدرسة ماديا ومعنويا، وتزويدىـ 
بتقارير وافية عف مستويات أبنائيـ الدراسية، وتكريـ أولياء أمور الطبلب المتعاونيف 
مع المدرسػة والمتػابعيف ألبنػائيـ متابعة مستمرة، واالستفادة مف خبراتيـ في مجاالت 

 ة المختمفػة.األنػشط
 أىداف التعاون بين األسرة والمدرسة:  

إذا ما أقيمت جسور التفاىـ والتفاعؿ اإليجابي بيف األسرة والمدرسة فاف عدة      
 (4: 2:29)قدورى،أىداؼ سوؼ تتحقؽ لصالح الطالب منيا: 

ػ التكامؿ بيف البيت والمدرسة والعمؿ عمى رسـ سياسة تربوية موحدة لمتعامؿ مع 0
مميذ بحيث ال يكوف ىناؾ تعارض أو تضارب بيف ما تقوـ بو المدرسة وما تقوـ بو الت

 األسرة.
 ػ التعاوف في عبلج مشكبلت التمميذ وخاصة التي تؤثر عمى مكونات شخصيتو.4
 ػ رفع مستوى األداء وتحسيف مردود العممية التعميمية.4
مية والتي تنعكس عمى ػ تبادؿ الرأي والمشورة في بعض األمور التربوية والتعمي2

 تحصيؿ الطبلب ودراستيا ودفعيا لمجيات المختصة لتنفيذ المناسب منيا.
ػ رفع مستوى الوعي التربوي لدى األسرة ومساعدتيا عمى فيـ نفسية التمميذ ومطالب 0

 نموه وأسموب التربية المناسب والبعد عف التدليؿ الزائد أو القسوة المفرطة.
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 نحراؼ عف طريؽ االتصاؿ المستمر بيف المدرسة والبيت. ػ وقاية التمميذ مف اإل6
 أىمية التعاون بين المدرسة واألسرة: -
يعتقد بعض األفراد أنو بمجرد التحاؽ التمميذ بالمدرسة تتوقؼ ميمة األسرة تجاه    

العممية التربوية وأصبحت الميمة موكمة إلى المدرسة ألنيا البيئة المتخصصة لتربية 
مؤسسة مستقمة ليست بحاجة لبلتصاؿ بالبيت أو المجتمع المحمي ومف األبناء، فيي 

ثـ بقيت المدرسة لمدة طويمة بعيدة ومنعزلة عما حوليا، ودخمت العبلقة بيف المدرسة 
والمجتمع مرحمة جديدة، حيث لـ تعد عزلة المدرسة تساير العصر الحادث والذي 

لعممية التربوية وحقائقيا وضد يسمى بعصر االتصاؿ ذلؾ أف ىذه العزلة ضد طبيعة ا
حقيقة وضع المدرسة داخؿ سمسمة وسائط التربية وتبعا لذلؾ فاف تعميـ الطفؿ 

 بالمدرسة ال يحقؽ أىدافو إال إذا كاف ىناؾ تعاوف بيف األسرة والمدرسة . 
أف المدرسة واألسرة واجية مركزية في اإلصبلح وتعميؽ التماسؾ  ترى الباحثة     

تمع بكؿ جوانبو في صميـ الحياة المدرسية، والتعاوف مع المؤسسات في خدمة المج
في البيئة لتؤدي ىذه الوظيفة عمى الوجو األكمؿ، وحياة التمميذ في المدرسة ال تنقطع 
نما يكوف واقعا تحت تأثيرىا، ومف ىنا كانت أىمية التنسيؽ بيف شتى  عف أسرتو وا 

درسة، األمر الذي يتطمب توطيد العبلقة أنواع التأثير الصادرة عف كؿ مف البيت والم
بيف اآلباء والمعمميف عمى أساس سميـ ضمانا لسير العممية التربوية في طريؽ متسؽ 

 وموحد يحقؽ النفع والخير لمتمميذ ولممجتمع.
 دور مجالس اآلباء والمعممين في تعزيز المناخ المدرسي:

المناخ المدرسي تبعا  ويمكف تصنيؼ دور مجالس اآلباء والمعمميف في تعزيز  
 التالية: لمجوانب
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عمى الوقوؼ  التبلميذمساعدة  وذلؾ مف خبلؿ (:التعميمى) الجانب األكاديمى .0
عمى األحداث المجتمعية الجارية وزيادة الوعي المجتمعي بالمطالب األبوية 

الدعـ اإليجابي ، و مف العممية التعميمية بخصوص المناىج والسموكيات
عمى توفير بيئة تعميمية إيجابية وآمنة وزيادة القدرة عمى  لممدرسة ومساعدتيا

نحو  يـواتجاىات ىـتطوير آراء، و تحديد نقاط القوة والضعؼ في أداء المعمميف
حساسيـ اإليجابي بالدعـ المتواصؿ مف آبائيـ ومشاركتيـ  العممية التعميمية وا 

العممية التعميمية  فىاإلرتقاء بمستوى ومسئولية المعمـ ، و في العممية التعميمية
داخؿ الفصوؿ وذلؾ  لتبلميذاتوفير المعارؼ والمعمومات التي يحتاجيا اب

 .لبلرتقاء بمستواىـ األكاديمي والسموكي
صنع القرار يعتمد عمى الشراكة في اإلدارة و  :(القيادىالجانب اإلدارى ) .4

والمعمميف عمى اقتناع اآلباء  يػساعد مام، إدارة المدرسة عم تعاوفلوا
ومسئوليتيـ  باإلجراءات التي تتـ داخؿ المدرسة والػشعور بممكيػتيـ لممدرسػة

عريؼ اآلباء بالنظـ القائمة بالمدرسة تمف خبلؿ  عف نجاح العمؿ التربوي
أولياء األمور  وذلؾ مف خبلؿ فيـ وادراؾ ،وأعماليا ونشاطاتيا المختمفة

ف قتراحات مفيدة إداريا مف قبؿ المجمس، ومم، وتقديـ بعنايةقوانيف المدرسية لم
حتياجات الا ومعرفةضبط النظاـ فييا،  وبإمكانوثـ يتـ رفعيا إلى المسئوليف، 

فصوؿ وتمبيتيا مف خبلؿ توفير الموارد التي تعزز مف عممية تعميـ لم البلزمة
الطبلب مثؿ الكتب والفعاليات التربوية والتدريبية وتجييز المعامؿ داخؿ 

 داخؿ الفصوؿ. لمتبلميذالفصوؿ وتوفير أساليب الراحة والرضا 
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فالمشاركة المجتمعية ىى العممية : (المشاركة المجتمعيةالجانب اإلجتماعى ) .4
التى من خالليا تتاح الفرصة الكبر عدد من اولياء االمور ومؤسسات المجتمع 

فضال عن باقى فئات المجتمع ممن  ،فى سبيل تحسين جودة تعميم ابنائيمالمدنى 
فاعمية المدرسة فى تحقيق وظيفتيا  ، مما يزيد منليس ليم ابناء فى المدارس

 وثيقة تسيم والمدرسة الجيدة ىى المدرسة التى تبنى عالقات مجتمعية ،لتربويةا
تحمل مسئولية مساعدة ، و تعميم التالميذ ليصبحوا قوة منتجة فى المجتمعفى 

والمعوقات التى  المشكالت تفيم، و المدرسة عمى تحسين جودة المنتج التعميمى
خمق شعور عام بان ت، و وتقدير حجم االنجازات والنجاحا المدرسةمنيا تعانى 

االنشطة اليومية ، وتوفير المدارس تؤدى الميمة المناطة بيا فى خدمة المجتمع
تطوير قدرات ، و قرارت المدرسيةاتخاذ الو  ،والدعـ فى العممية التعميمية

، متبلميذلرعاية النمو التحصيمى واالجتماعى ، مع المدرسة )بشرية ومادية(
 .برامج لتاىيؿ المتطوعيف لممشاركة فى برامج المدرسةووضع 

التبرع ببعض األجيزة التي وذلؾ مف خبلؿ : (المالىالجانب اإلقتصادى ) .2
تحتاجيا المدرسة مف قبؿ أولياء األمور، ومشاركة المجمس مع المدرسة في 

ولياء األمور، أو أبنائيـ الستثمار تنظيـ معارض لممنتجات التي ينتجيا أ
العائد المالي منيا لمصمحة المدرسة مف تصميحات أو إضافات، وتبرع بعض 

الزيارات  وتسييؿ ،أولياء األمور بالكتب لتوزيعيا عمى الطبلب المحتاجيف
توفير و  ،مكتبات العامة وتقديـ المساعدات بمختمؼ أشكاليالمجامعات وال

 .مدرسة باعتبار جميع اطراؼ ىذا المجمس شركاءالدعـ المالى لتحسيف ال
وذلؾ مف خبلؿ تطوير رسالة المدرسػة لتشػمؿ  :(التوجييىالجانب اإلرشادى ) .0

ما يدور فى المجتمع المحمى وما يشػغمو مػف قضػايا،  وتوجيػو وارشػاد التبلميػذ 
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  0202 مارش   األولانعدد                         جامعت انمىوفيت                    –مجهت كهيت انتربيت 

38 
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لمتعاوف مع مؤسسات المجتمع وما تطمبو ىذه المؤسسات مف مساعدة وتعاوف 
تػػػػػوفير المزيػػػػػد مػػػػػف األفكػػػػػار الجيػػػػػدة واالىتمػػػػػاـ راد المجتمػػػػػع، و مػػػػػف جميػػػػػع افػػػػػ

داخػػػؿ  التبلميػػػذالمتواصػػػؿ بالمشػػػكبلت المنيجيػػػة والسػػػموكية التػػػي يتعػػػرض ليػػػا 
عنؼ المدرسي لمالفصوؿ واإلرتقاء بالمناىج والمساىمة في تطوير نظـ وآليات 

ؿ المسػػاىمة فػػي تقػػديـ الخػػدمات الخاصػػة فػػي كػػ، و داخػػؿ الفصػػوؿالتبلميػػذ بػػيف 
مؤسسػػػػة أو جمعيػػػػة نفسػػػػية أو اجتماعيػػػػة أو صػػػػحية لممدرسػػػػة والمسػػػػاعدة فػػػػي 
إعطػػاء المحاضػػرات أو النػػدوات ذات طػػابع اختصاصػػي بمواضػػيع مختمفػػة فػػي 

 .تعزيز المناخ المدرسىالمدرسة مما يساعد في 

 ونتائجو: اإلطار الميدانى لمدراسة
مجالس اآلباء بعد عرض اإلطار النظري وما اشتمؿ عميو مف التعريؼ بنشأة 

والمعمميف، وأىدافو، وأىميتو، وتشكيمو، واختصاصاتو، والمناخ المدرسي مف حيث 
جراءاتيا  تعريفو وأىدافو وأىميتو تـ تناوؿ الدراسة الميدانية مف حيث أىدافيا وا 

 ونتائجيا.
: تيدؼ الدراسة الميدانية إلى التعرؼ عمى دور مجالس أىداف الدراسة الميدانية. 0

المعمميف في تعزيز المناخ المدرسي ببعض المدارس اإلبتدائية بإدارة أسواف اآلباء و 
 التعميمية.

 :إجراءات الدراسة الميدانية. 4
: انطبلقا مف مشكمة الدراسة وأىدافيا وطبيعة تساؤالتيا، قامت الباحثة منيج الدراسة

ى دراسة باستخداـ المنيج الوصفي، نظرا لمبلئمتو ألغراض الدراسة، كما يعتمد عم
الواقع أو الظاىرة كما توجد في الواقع، وييتـ بوصفيا وصفا دقيقا، وحاولت الباحثة 
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مف خبلؿ وصفيا لموضوع الدراسة، وتحميؿ البيانات وتفسيرىا، أمبل في التوصؿ إلى 
 توصيات ذات معنى، تزيد وتثرى بيا رصيد المعرفة لمموضوع.

 : مجتمع الدراسة
اء والمعمميف ومنيـ )أولياء أمور، والمعمميف والمعنييف يشمؿ جميع أعضاء مجمس اآلب

مدرسة إبتدائية مف  05بالتعميـ( ببعض المدارس اإلبتدائية بإدارة أسواف التعميمية )
 مدرسة(. 000

 :وصف العينة الدراسة
عضوا بنسبة 455تـ تطبيؽ االستبانة عمى عينة عشوائية قصدية وبمغ حجـ العينة  

( طبقا لمعادلة ستيفف ثابتوف ومعادلة بورت 870األصمي )% مف حجـ المجتمع 49
، ونسبة الخطأ 0.90ماسوف ومعادلة ريتشارد ميجر )الدرجة المعيارية لمستوى الداللة 

%(، فقد بمغت نسبة 05ونسبة توافر الخاصية والمحايدة تساوى  5.50تساوى 
 % مف إجمالي حجـ العينة.90عضوا بنسبة  472اإلستجابة 

: تـ بناء اإلستبانة مف اإلطار النظري والدراسات السابقة لمدراسة الحالية، راسةأداة الد
( عبارة، وىذه المحاور عمى 07( محاور اشتممت عمى )6وتضمنت االستبانة )

( فقرة، 00( فقرة، الجانب اإلداري تضمف )04التوالي: الجانب األكاديمي تضمف )
( فقرات، والجانب اإلرشادي 6قتصادي )( فقرة، والجانب اال00والجانب اإلجتماعي )

 ( فقرات.8( فقرات، والمعوقات )9)
 :صدق االستبانة

 قامت الباحثة بالتأكد مف صدؽ االستبانة مف خبلؿ ما يمي: 
 :صدق المحكمين



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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تـ عرض االستبانة عمى عدد مف األساتذة المحكميف في التخصصات التربوية  
إبداء الرأي حوؿ مدى تطابؽ كؿ عبارة مع  ( وقد طمب منيـ9المختمفة، وبمغ عددىـ )

محورىا التابعة لو، إضافة الى وضع التعديبلت واالقتراحات التي يمكف مف خبلليا 
تطوير اإلستبانة وتـ إجراء التعديبلت التي أتفؽ عمييا غالبية المحكميف مف تعديؿ 

 وحذؼ بعض الفقرات.
 :صدق اإلتساق الداخمي

ف درجة الفقرة ودرجة المحور الذي تنتمي إليو، وذلؾ تـ حساب معامؿ اإلرتباط بي 
( معمما وولى 75بعد تطبيؽ االستبانة عمى عينة استطبلعية والتي بمغ عدد أفرادىا )

أمر مف نفس المجتمع األصمي لعينة الدراسة، ويوضح الجدوؿ التالي معامبلت 
 اإلرتباط بيف درجة الفقرة ودرجة المحور الذي تنتمي اليو.

 
 (2)جدول 

 (:7معامالت االرتباط بين درجة الفقرة ودرجة المحور الذي تنتمي إليو)ن=
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمى:أف معامبلت االرتباط بيف درجة الفقرة ودرجة 

، وىذا يعد 5.50المحور الذي تنتمي إليو االستبانة جميعيا دالة إحصائيا عند مستوى 
ساب معامؿ االرتباط بيف درجة المحور مؤشرا عمى صدؽ االستبانة، كما تـ ح

 والدرجة الكمية لبلستبانة، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.
 

 (2جدول )
 (:7معامالت االرتباط بين درجة المحور والدرجة الكمية لالستبانة)ن=



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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 مستوى الداللة معامل االرتباط المحاور
 2:.: 279.: األكاديميالجانب 

 2:.: 433.: اإلداريالجانب 
 2:.: 227.: االجتماعيجانب ال

 2:.: :49.: االقتصاديالجانب 
 2:.: 423.: اإلرشاديالجانب 

 2:.: 229.: المعوقات
: أف معامبلت االرتباط بيف درجة المحور والدرجة يتضح من الجدول السابق ما يمي

 ، مما يشير عمى صدؽ اإلستبانة.5.50الكمية لبلستبانة دالة إحصائيا عند مستوى 
ت االستبانة: تـ حساب ثبات اإلستبانة باستخداـ معامؿ ألفا كرونباخ وذلؾ بعد ثبا

تطبيقيا عمى العينة االستطبلعية، والجدوؿ التالي يوضح معامبلت الثبات لمحاور 
 االستبانة والدرجة الكمية ليا.

 (9جدول )
 معامالت الثبات لمحاور االستبانة والدرجة الكمية ليا

 نهثباث خكرو وبا معامم أنفا انمحور و

األكاديمي انجاوب 1  20020 

اإلداري انجاوب 0  2010 

االجتماعي انجاوب 3  20820 

االقتصادي انجاوب 4  20002 

اإلرشادي انجاوب 5  20016 

 20025 انمعوقاث 6

 20803 اندرجت انكهيت 
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ: أف معامبلت ألفا كرونباخ لمثبات لمحاور االستبانة 
(، وىي معامبلت ثبات عالية؛ مما 5.894-5.750الدرجة الكمية تراوحت ما بيف )و 

 يشير إلى ثبات االستبانة.
: لئلجابة عمى أسئمة الدراسة تـ استخداـ األساليب اإلحصائية األساليب اإلحصائية

 التالية:
 التكرار والنسب المئوية والمتوسط الحسابي. -
 تساؽ الداخمي بيف المحاور.معامؿ ارتباط بيرسوف إليجاد صدؽ اال -
 لمعرفة الفروؽ بيف استجابات أفراد العينة حوؿ فقرات االستبانة. 4كا -

 كما تـ تحديد درجة التحقؽ واألىمية لمعبارات في ضوء الوزف النسبي فيما يمي:
 (5جدول )

 يوضح درجة التحقق لمعبارات في ضوء الوزن النسبي
 كبيرة جدا يرةكب متوضطت ضعيفت ضعيفت جدا درجت انتحقق

 -3041 304 -0061 006 -1081 108 -1 انوزن انىطبي

400 

4001- 5 

 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرىا:
تـ عرض النتائج المتعمقة بالدراسة مف خبلؿ اإلجابة عف تساؤالت الدراسة، وقد تـ 

وكذلؾ لمعرفة الفروؽ بيف استجابات أفراد العينة عمى تساؤالت الدراسة  4استخداـ كا
 المتوسط الحسابي لترتيب فقرات المحاور.

ما الواقع الفعمى لدور نتائج استجابات أفراد العينة حوؿ التساؤؿ الرابع:  -2
مجالس اآلباء والمعممين في تعزيز المناخ المدرسي ببعض المدارس 

 اإلبتدائية بإدارة أسوان التعميمية؟



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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 يز الجانب األكاديمي:المحور األول: دور مجالس اآلباء والمعممين في تعز 
 (4جدول )

 األكاديميول الجانب يوضح نتائج استجابات أفراد العينة الكمية حول فقرات المحور األ 

 
 2:.:** دال عند مستوى
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 يتضح من الجدول السابق ما يمى :

لمعرفة الفروؽ بيف استجابات أفراد العينة الكمية لمدراسة حوؿ  4أف قيمة كا -
لمتعمؽ بالجانب األكاديمى دالة إحصائيا عند فقرات المحور األوؿ وا

؛ مما يشير إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية، وتعزى ىذه 5.50مستوى
الفروؽ لصالح االستجابة األكثر تكرارا وىى بدرجة متوسطة؛ كما يتضح مف 
خبلؿ المتوسط الحسابي أف درجة التحقؽ لفقرات المحور تراوحت ما بيف 

رجة أىمية المحور بشكؿ عاـ كانت بدجة كبيرة؛ حيث كبيرة ومتوسطة، وأف د
، ويمكف ترتيب العبارات األكثر تحققا 4.280كاف المتوسط الحسابي لممحور 

 ترتيبا تنازليا في ضوء المتوسط الحسابي عمى النحو التالي:
يدعم مجمس اآلباء ( والتي نصت عمى" 7جاءت أعمى الفقرات في الفقرة رقـ) -

( 9(، والفقرة )4.860في المرتبة األولى بمتوسط حسابي) " العممية التربوية
" احتمت المرتبة  يتعاون مع المدرسة في تنشئة التالميذوالتي نصت عمى" 

( وترجع الباحثة ذلؾ الى وعي أعضاء مجمس اآلباء 4.848الثانية بمتوسط )
 عمى األدوار المنوطة بيـ وعمى أىداؼ مجمس اآلباء في دعـ العممية التربوية
وحرصيـ عمى تحقيؽ أىدافيا، لذلؾ يجب أف تكوف العبلقات بينيـ قائمة 
عمى االحتراـ والتقدير المتبادؿ والتعاوف فيما بينيـ مف أجؿ النيوض بالعممية 
التربوية والتعميمية بالمدرسة، والرغبة في العمؿ المستمر وذلؾ بالتخطيط 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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عمى أفضؿ صورة المشترؾ لتنمية قدراتيـ وتنشئتيـ لتشكيؿ شخصياتيـ 
 (.2:23(، و)إبراىيم،2:29)قدورى،ممكنة، وبيذا تتفؽ مع دراسة 

يشارك في تحويل المعمم ( والتي نصت عمى "0الفقرة رقـ) جاءت أدنى الفقرات: -

" في الذى يجبر الطالب عمى الدروس الخصوصية لمجيات المحاسبية

( والتي 8(، والفقرة رقـ) 4.026المرتبة الحادية عشر، بمتوسط حسابي )

" في يشارك في إقامة دورات تطويرية لمتالميذ بأجور رمزيةنصت عمى "

( وترجع الباحثة ذلؾ الى  4.584المرتبة الثانية عشر، بمتوسط حسابي)  

الوضع االقتصادي الصعب وارتفاع معدؿ البطالة وعدـ قدرة بعض أولياء 

اعمية العممية األمور عمى تقديـ أي تبرعات لتمويؿ األنشطة مما يحد مف ف

التربوية، وترى الباحثة ضرورة تدريب المعمميف عمى المناىج الدراسية الحالية 

وتشتمؿ الدورات التدريبية عمى التقنيات الحديثة والمشاركة في وضع المناىج 

التعميمية العتماد منيجية التدريس واالتفاؽ عمى معايير محددة لوضع ورقة 

األسموب المثؿ لمتعامؿ معيـ، وبيذا تتفؽ مع امتحاف موحد لجميع التبلميذ، و 

 (.2:22)حمد،دراسة 
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 في تعزيز الجانب اإلداري: مجالس اآلباء والمعممين المحور الثاني: دور
 (2جدول )

 يوضح نتائج استجابات أفراد العينة الكمية حوؿ فقرات المحور الثاني الجانب اإلداري

 
 5.50** داؿ عند مستوى



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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 ابق ما يمى:يتضح من الجدول الس
لمعرفة الفروؽ بيف استجابات أفراد العينة الكمية لمدراسة حوؿ  4أف قيمة كا -

فقرات المحور الثاني والمتعمؽ بالجانب اإلداري دالة إحصائيا عند 
؛ مما يشير إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية، وتعزى ىذه 5.50مستوى

-4بيرة فيما عدا الفقرات)الفروؽ لصالح االستجابة األكثر تكرارا وىى بدرجة ك
( حيث كانت االستجابة األكثر تكرارا بدرجة متوسطة؛ كما 8-9-05-00

يتضح مف خبلؿ المتوسط الحسابي أف درجة التحقؽ لفقرات المحور تراوحت 
ما بيف كبيرة ومتوسطة، واف درجة أىمية المحور بشكؿ عاـ كانت بدجة 

، ويمكف ترتيب العبارات 4.004كبيرة؛ حيث كاف المتوسط الحسابي لممحور 
 األكثر تحققا ترتيبا تنازليا في ضوء المتوسط الحسابي عمى النحو التالي:

يشارك بأعداد برامج عمى " نصت( والتي 0الفقرة رقـ ) جاءت أعمى الفقرات: -

لتكريم التالميذ المتفوقين عمميا والمتميزين في األنشطة المدرسية المختمفة" 

وترجع الباحثة ذلؾ إلى تشجيع  (4.774سط حسابي )في المرتبة األولى بمتو 

التمميذ المتفوؽ نموذج جدير بالرعاية والدعـ، واالعتزاز واالفتخار، وتعزيز 

روح المنافسة فيما بينيـ، وىو يحاوؿ دائمًا أف يمسؾ بمفاتيح النجاح والتميز 

لموصوؿ إلى اآلماؿ والطموحات المشرقة لمستقبؿ وغٍد أفضؿ، وىـ دائمًا 



 ... دور مجانص اآلباء وانمعهميه في تعسيس انمىاخ انمدرضي 
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الثروة الحقيقية في كؿ زماف ومكاف، ويحتاجوف استراتيجية وطنية خاصة 

تتبنى مواىبيـ وقدراتيـ ونبوغيـ بما تتفؽ وحاجاتيـ، وبيذا يسيـ في تحقيؽ 

( والفقرة Preston, 2011أحدى أىداؼ مجمس اآلباء، تتفؽ مع دراسة )

نظافة يساىم اإلدارة المدرسية في غرس قيم ال" نصت عمى( والتي 2رقـ )

( ترجع 4.7222"في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي) المدرسية بين التالميذ

الباحثة ذلؾ الى أىميتيا في حماية التبلميذ مف اإلصابة باألمراض، وتنمية 

قيـ أخبلقية سامية مف خبلليا يحافظ عمى نظافة منزلو، ونظافة األماكف 

ى الحد مف انتشار العامة والحدائؽ التي يذىب الييا، ويساعد ذلؾ عم

الجراثيـ، والتقميؿ مف وجود الروائح الكريية التي قد يستمر وجودىا طوؿ 

اليوـ، نظرًا لوجود العديد مف التبلميذ في غرفة واحدة، يتنفسوف نفس اليواء 

في الغرفة الواحدة مما يؤدي إلى احتواء ىواء الغرفة عمى البكتيريا، وروائح 

، مما يؤثر ذلؾ بشكؿ سيء عمى صحتيـ، الوجبات واألطعمة الخاصة بيـ

 كما يجب عمى المعمميف توضيح أىمية العيش في بيئة نظيفة لمتبلميذ.



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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"يساعد المدرسة في والتي نصت عمى  (2الفقرة رقم ) جاءت أدنى الفقرات: -
( 4.497، في المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي )تنسيق الحفالت الوطنية"

الكفاءات البشرية المشرفة عمى المسرح ترجع الباحثة ذلؾ الى قمة مف 
المدرسي، وقمة عدد الدورات التدريبية المقدمة لمشرفي المسرح في المدرسة 
االبتدائية، والقصور الشديد في األعداد النوعي لممعمـ وعدـ وجود مناىج 
ضمف المناىج الدراسية واختفاء الوقت المخصص لممارسة النشاط داخؿ 

اء المعمـ عدة أدوار تربوية واجتماعية تظير عف المدارس، فبلبد مف اعط
طريؽ مجالس اآلباء، فى المناسبات الدينية والوطنية والفعاليات المختمفة، كما 
أف تعزيز المسؤولية المشتركة فيما بينيـ ، ينعكس ايجابا عمى األداء التربوى 

"يقوم  (6(، والفقرة رقـ )2:23العيساوى،والتعميمى لممدرسة تتفؽ مع دراسة )
في المرتبة  بأعداد وتنظيم برنامج الستقبال الوفود التي تزور المدرسة "

( في المرتبة الحادية عشر، ترجع 4.094الحادية عشر بمتوسط حسابي )
الباحثة ذلؾ الى ضعؼ في العبلقة بيف المدرسة والمجتمع المحمي، وفي 

التعاوف نطاقات ضعيفة تتمثؿ في عقد اجتماعات مجمس اآلباء، ومستوى 
ف والمدرسيف في المدرسة، يقوموف بتوطيد  بيف الطرفيف ما يزاؿ محدودا، وا 
التعاوف وتوثيؽ الصمة بيف المدرسة واألسرة، األمر الذي يستدعي وضع 

( التي أكدت 2:24ذياب،خطط عممية لذلؾ، تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة )



 ... دور مجانص اآلباء وانمعهميه في تعسيس انمىاخ انمدرضي 
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الجانب الخاص  عمى محدودية الشراكة بيف المدرسة والمجتمع المحمي وعمى
 بالشؤوف اإلدارية.
 الجانب اإلجتماعي: تعزيز في والمعممين لس اآلباءاالمحور الثالث: دور مج

 (7جدول )
 يوضح نتائج استجابات أفراد العينة الكمية حول فقرات المحور الثالث الجانب اإلجتماعي



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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  2:.:** دال عند مستوى

 يتضح من الجدول السابق ما يمى:
لمعرفة الفروؽ بيف استجابات أفراد العينة الكمية لمدراسة حوؿ  4أف قيمة كا -

فقرات المحور الثالث والمتعمؽ بالجانب اإلجتماعي دالة إحصائيا عند 



 ... دور مجانص اآلباء وانمعهميه في تعسيس انمىاخ انمدرضي 
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؛ مما يشير إلي وجود فروؽ ذات داللة إحصائية، وتعزى ىذه 5.50مستوى
-0)الفروؽ لصالح االستجابة األكثر تكرارا وىى بدرجة كبيرة فيما عدا الفقرات

( حيث كانت االستجابة األكثر تكرارا بدرجة متوسطة؛ كما يتضح 4-0-9
مف خبلؿ المتوسط الحسابي أف درجة التحقؽ لفقرات المحور تراوحت ما بيف 
كبيرة ومتوسطة، واف درجة أىمية المحور بشكؿ عاـ كانت بدجة كبيرة؛ حيث 

ألكثر تحققا ، ويمكف ترتيب العبارات ا4.008كاف المتوسط الحسابي لممحور 
 ترتيبا تنازليا في ضوء المتوسط الحسابي عمى النحو التالي:

"يحرص عمى إشراك والتي نصت عمى  (9الفقرة رقم ) جاءت أعمى الفقرات: -
في المرتبة األولى بمتوسط قيادات مجتمعية في مجمس إدارة المدرسة "

تمتزم المدرسة والتي نصت عمى " (2والفقرة رقم)( 4.788حسابي )
في المرتبة الثانية بمتوسط  مشاركة في حل مشكالت المجتمع"بال

(، وترجع الباحثة ذلؾ الى أف المدرسة ليست منعزلة بؿ ىي 4.694حسابي)
جزء ال يتجزأ مف المجتمع وىذا ما يؤكد عميو أعضاء مجمس اآلباء والمعمميف 
ة بأىمية االتصاؿ المستمر والتفاعؿ فيما بينيـ لتطوير العممية التعميمي

والتربوية، وذلؾ مف خبلؿ استخداـ دفاتر الواجبات البيتية، والرسائؿ القصيرة 
واستخداـ البريد اإللكتروني، فضبل عف التزاميا في حؿ المشكبلت وذلؾ مف 
خبلؿ التعرؼ عمى المشكمة وأسبابيا وآثارىا عمى الفرد والمجتمع ومف ثـ 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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جتمع بشكؿ عاـ، إيجاد حموؿ ليا حتى ال تحدث اختار جسيمة عمى الم
 والمجتمع المدرسي بشكؿ خاص.

" يساعد التالميذ في والتي نصت عمى (9الفقرة رقم ) جاءت أدنى الفقرات: -

( ، ترجع الباحثة 4.474في المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي) تنمية مجتمعو"

ذلؾ الى عدـ وجود أوقات فراغ بالنسبة لمتبلميذ، باإلضافة الى محدودية 

 (3والفقرة رقم)ي مف خبلؿ بعض منظمات المجتمع المدني، العمؿ التطوع

 "يشارك برعاية التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة"والتي نصت عمى 

( في المرتبة الحادية عشر، ترجع الباحثة ذلؾ إلى قمة التوعية 4.024)

والتخطيط لمتدريب التي ألعضاء مجمس اآلباء عمى كيفية  التعامؿ مع ذوي 

الخاصة، ورعايتيـ ألف الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ااَلحتياجات 

تقوـ بدورىـ في تمكينيـ عمى مف الحصوؿ عمى كافة حقوقيا، وتوفير فرص 

العمؿ ليـ، مع تخصيص نسب ليـ منيا، وتييئة المرافؽ العامة والبيئة 

المحيطة بيـ، وممارستيـ لجميع الحقوؽ السياسية، ودمجيـ مع غيرىـ مف 



 ... دور مجانص اآلباء وانمعهميه في تعسيس انمىاخ انمدرضي 
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اطنيف، إعمااًل لمبادئ المساواة والعدالة، وىذا يختمؼ مع المو 

 (.2:23)إبراىيم،دراسة

 في تعزيز الجانب اإلقتصادي:والمعممين المحور الرابع: دور مجالس اآلباء 
 (9جدول )

 يوضح نتائج استجابات أفراد العينة الكمية حول فقرات المحور الرابع الجانب اإلقتصادي

 
 2:.:** دال عند مستوى

 يتضح من الجدول السابق ما يمى:



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ

 

 

 

 
 

 
  0202 مارش   األولانعدد                         جامعت انمىوفيت                    –مجهت كهيت انتربيت 

55 
 مروة جبرو عبد انرحمهد/                                                            

لمعرفة الفروؽ بيف استجابات أفراد العينة الكمية لمدراسة حوؿ  4أف قيمة كا  -
فقرات المحور الرابع والمتعمؽ بالجانب اإلقتصادي دالة إحصائيا عند 

؛ مما يشير إلي وجود فروؽ ذات داللة إحصائية، وتعزى ىذه 5.50مستوى
-0كثر تكرارا وىى بدرجة كبيرة فيما عدا الفقرات)الفروؽ لصالح االستجابة األ

( حيث كانت االستجابة األكثر تكرارا بدرجة متوسطة؛ كما يتضح مف خبلؿ 6
المتوسط الحسابي أف درجة التحقؽ لفقرات المحور تراوحت ما بيف كبيرة 
ومتوسطة، واف درجة أىمية المحور بشكؿ عاـ كانت بدجة كبيرة؛ حيث كاف 

، ويمكف ترتيب العبارات األكثر تحققا 4.099ابي لممحور المتوسط الحس
 ترتيبا تنازليا في ضوء المتوسط الحسابي عمى النحو التالي:

يساعد في تحديد ( والتي نصت عمى "0جاءت أعمى الفقرات: الفقرة رقـ)  -
" في المرتبة األولى احتياجات المدرسة من التجييزات المدرسية المختمفة

يعمل عمى ( والتي نصت عمى "2(، والفقرة رقـ)4.840بمتوسط حسابي )
االتصال برجال األعمال ومؤسسات المجتمع المدني الذى يمكن االستفادة 

" في المرتبة الثانية، بمتوسط حسابي منيم ماليا في تنفيذ األنشطة
(، وترجع الباحثة ذلؾ إلى وعي مجمس اآلباء بأىداؼ المجمس في 4.777)

جات المدرسة مف األجيزة التي تساعد عمى سير توفير مستمزمات واحتيا
العممية التعميمية، وتزويد مدارس اإلدارة بمتطمباتيا مف األثاث المدرسي 



 ... دور مجانص اآلباء وانمعهميه في تعسيس انمىاخ انمدرضي 
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والمكتبي المناسب لجميع الفئات، وتأثيث وصيانة ومتابعة المختبرات 
المدرسية لتطويرىا والوصوؿ الستخداميا بالشكؿ األمثؿ، وذلؾ عف طريؽ 

لبلزمة لممدارس مف خبلؿ التشخيص الفعمي لمواقع، ووضع تأميف التجييزات ا
الخطط االستراتيجية لمتجييز والتحسيف والمتابعة الميدانية؛ لتحقيؽ أىدافيا 
المرجوة ونشر رسالتيا باالستفادة مف العناصر المادية والبشرية ورفع مستوى 

مدرسي، الخدمات المرجعية المتقدمة وبيذا تقوـ بدورىا في تعزيز المناخ ال
باإلضافة الى تفعيؿ العبلقة بيف المدرسة ومجمس اآلباء مف خبلؿ الدعـ 

 المادي والتربوي . 
يساىم بالتبرع ببعض (  والتي نصت عمى" 4جاءت أدنى الفقرات : الفقرة رقـ) -

"في المرتبة الخامسة، بمتوسط  األجيزة التي تحتاجيا المدرسة

"تقرير صرف أي مبمغ صت عمى ( والتي ن6( ، والفقرة رقـ )4.206حسابي)

من أموال المجمس لتحقيق الخطة التي يقررىا المجمس وفي حدود الموازنة 

( ترجع الباحثة 4.440في المرتبة السادسة، بمتوسط حسابي ) المعتمدة"،

ذلؾ إلى الوضع االقتصادي واالجتماعي الذي يواجو مجمس اآلباء مف خبلؿ 

نتيجة لمضغوط المنزلية، وعدـ قدرة عدـ وجود اإلمكانات المتاحة لذلؾ، 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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المجمس بتوفير الدعـ المالي البلـز لتحقيؽ الخطة االستراتيجية العامة التي 

 يقررىا المجمس، وعدـ توفير بعض األجيزة  التي تحتاجيا المدرسة .

 في تعزيز الجانب اإلرشادي:والمعممين لس اآلباء االمحور الخامس: دور مج
 (3جدول )  

 استجابات أفراد العينة الكمية حول فقرات المحور الخامس الجانب اإلرشادي يوضح نتائج



 ... دور مجانص اآلباء وانمعهميه في تعسيس انمىاخ انمدرضي 
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 2:.:** دال عند مستوى
 يتضح من الجدول السابق ما يمى:

لمعرفة الفروؽ بيف استجابات أفراد العينة الكمية لمدراسة حوؿ فقرات  4أف قيمة كا 
؛ مما 5.50مستوى المحور الخامس والمتعمؽ بالجانب اإلرشادي دالة إحصائيا عند



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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يشير إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية، وتعزى ىذه الفروؽ لصالح االستجابة 
األكثر تكرارا وىي بدرجة كبيرة ثـ بدرجة متوسطة؛ كما يتضح مف خبلؿ المتوسط 
الحسابي أف درجة أىمية المحور بشكؿ عاـ كانت بدجة كبيرة؛ حيث كاف المتوسط 

ف ترتيب العبارات األكثر تحققا ترتيبا تنازليا في ضوء ، ويمك4.070الحسابي لممحور 
 المتوسط الحسابي عمى النحو التالي:

يسيم في حل ( والتي نصت عمى "2أعمى الفقرات الفقرة رقـ )جاءت  -
بالمرتبة األولى، بمتوسط حسابي ، المشكالت التي تواجو التالميذ"

المشكبلت التي ، وترجع الباحثة ذلؾ الى اىتماـ اآلباء بحؿ  (9.974)
تواجو أبنائيـ التبلميذ، وتوفير البيئة المدرسية السميمة التي تساعدىـ في 

( 4نجاحيـ وتفوقيـ حتى يكونوا نافعيف ألنفسيـ ولمجتمعيـ، والفقرة رقـ )
يشارك في عمل الندوات الصحية لممجتمع المحمي والتي نصت عمى" 

 (،9.292بمتوسط حسابي)باالشتراك مع أولياء االمور"بالمرتبة الثانية، 
ترجع الباحثة ذلؾ الى اىتماـ مجمس اآلباء في بالتثقيؼ الصحي ألنو يساعد 
عمى حؿ وتجنب المشاكؿ الصحية التي يعاني منيا المواطف بيدؼ تطوير 
الوعي وتحديث المعرفة واالتجاىات الفكرية التقميدية والممارسات الصحية، 

ف سموكيـ الصحي، فعمى قدر ما لمنيوض بالمستوى الصحي العاـ، وتحسي
قامة  تكوف المعرفة الصحية جيدة وصحيحة يكوف السموؾ الصحي سميمًا، وا 
ندوات وتنظيـ مؤتمرات وحمبلت إعبلمية لتعزيز الوعي الصحي والتثقيؼ 
الصحي لمتبلميذ، ومشاركة المدرسة فى مسابقة المحافظة عمى النظافة 

 ( دراسة3::2البخارى،راسة)والصحة فى البيئة المدرسية، تتفؽ مع د
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(Diehl and Others, 2005وتختمؼ مع دراسة ،)،(2:22)البيائى 
التى توصمت إلى ضعؼ تحقيؽ أىداؼ مجالس اآلباء والمعمميف ومف أىميا 

 المحافظة عمى النظافة والصحة فى البيئة المدرسية.
 يسيم في تدريب( والتي نصت عمى " 0أدنى الفقرات: الفقرة رقـ )جاءت  -

التالميذ عمي السموكيات الصحية الجيدة" بالمرتبة الثامنة، بمتوسط 
يقوم بتوعية الطالب ( والتي نصت عمى " 7(، والفقرة رقـ )4.460)حسابي

بشروط األمن والسالمة في المبني المدرسي " بالمرتبة التاسعة واألخيرة 
مخصصة (، وترجع الباحثة ذلؾ الى قمة الميزانية ال4.458) بمتوسط حسابي

لتنفيذ دورات توعوية عمى السموكيات الصحية الجيدة مثؿ عدـ األفراط في 
تناوؿ الطعاـ، وتناوؿ الفواكو والخضروات والمكسرات، وممارسة الرياضة 
اليومية، واإلمتناع عف التدخيف، وتمتع بقسط كاؼ مف النوـ وكذلؾ بشروط 

معيف ومناسب  األمف والسبلمة حيث أف وجود إطار يمنح المدرسة مستوى
مف األمف والسبلمة بمفيوميا الخاص بالمجاؿ التعميمي، ويوفر المتطمبات 
التي مف خبلليا يمكف لممدرسة مف توفير الحماية المطموبة لمتبلميذ في كثير 
مف األمور التي قد تتسبب في أصابتيـ أو تعرضيـ لمخطر وأيضا توفر 

لمحفاظ عمى المستوى  لممدرسيف نوع مف التوجيو وخطوط لمعمؿ بموجبيا
المطموب مف األمف والسبلمة، وأيضا لمحد مف المشاكؿ التي يمكف أف تقع 

 (.2:29) السعدى،سواء مف الحوادث أو السموكيات، تختمؼ مع دراسة
 في تعزيز المناخ المدرسي:والمعممين لس اآلباء االمحور السادس: معوقات مج

 (:2جدول )
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 والمعممين لس اآلباءانة الكمية حول فقرات معوقات مجيوضح نتائج استجابات أفراد العي
 في تعزيز المناخ المدرسي

 2:.:** دال عند مستوى
 

 يتضح من الجدول السابق ما يمى:
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لمعرفة الفروؽ بيف استجابات أفراد العينة الكمية لمدراسة حوؿ فقرات  4أف قيمة كا 
؛ مما 5.50ا عند مستوىالمحور الخامس والمتعمؽ بالجانب اإلرشادي دالة إحصائي

يشير إلي وجود فروؽ ذات داللة إحصائية، وتعزى ىذه الفروؽ لصالح االستجابة 
األكثر تكرارا وىي بدرجة كبيرة ثـ بدرجة متوسطة؛ كما يتضح مف خبلؿ المتوسط 
الحسابي أف درجة أىمية المحور بشكؿ عاـ تراوحت ما بيف كبيرة ومتوسطة؛ حيث 

ويمكف ترتيب فقرات المعوقات ترتيبا تنازليا  (،4.048)ممحور كاف المتوسط الحسابي ل
 في ضوء المتوسط الحسابي عمى النحو التالي:

انشغال اآلباء في ( والتي نصت عمى "0جاءت أعمى الفقرات: الفقرة رقـ ) -
(، 4.678" بالمرتبة األولى، بمتوسط حسابي )العمل لمحصول عمى النقود

كثرة انشغال اآلباء وعدم اىتماميم بما ى " ( والتي نصت عم4والفقرة رقـ )
(، وترجع الباحثة 4.648" بالمرتبة الثانية، بمتوسط حسابي )يخص أبنائيم 

ذلؾ الى أف التعاوف بيف المدرسة وأولياء األمور يؤدى إلى نجاح أكيد لسير 
العممية التعميمية بالصورة المطموبة كماأف تعاونيـ وتضافر جيودىـ مع إدارة 

سة وقبوؿ الدعوات الموجية ليـ والمساىمة والمشاركة الفعمية فى وضع المدر 
الحموؿ التربوية العممية فى حؿ مشكبلت أبنائيـ ، وتتفؽ مع دراسة 

 (.2:23العيساوى،)
عدم توفر غرفة ( والتي نصت عمى" 0جاءت أدنى الفقرات: الفقرة رقـ) -

(، والفقرة رقـ 4.474" بالمرتبة السابعة، بمتوسط حسابي) اجتماعات مناسبة
"  كثرة المتطمبات المالية التي تطمبيا المدرسة( والتي نصت عمى " 8)

(، وترجع الباحثة ذلؾ إلى 4.407بالمرتبة الثامنة واألخيرة، بمتوسط حسابي)
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الوضع المالي واإلقتصادي الذي تعيشو المؤسسات الحكومية مما أضعؼ 
يعية لمسكاف حتى وصؿ األمر إمكانية بناء مدارس مبلئمة مع الزيادة الطب

إلى عدـ قدرة المدارس عمى مواجية التحديات الموجود في المجتمع مما زادت 
كثرة المتطمبات المالية التي تتطمبيا المدارس في ىذا الوقت، تتفؽ مع دراسة 

، وربما يرجع الى قمة وعى اآلباء بأىمية شراكة ىذه المجالس (2:22)حمد،
يا فى تحقيؽ أىداؼ التعميـ واإلحساس بالمسؤولية مع المدرسة والتعاوف مع

المشتركة مع المدرسة والتفاعؿ مع قضايا التعميـ المختمفة تتفؽ مع دراسة 
 (.2:29الريامى، وآخرون،)

 نتائج الدراسة:
 لس اآلباء والمعمميف بػ:اتـ التوصؿ إلى النتائج التالية: يقـو مج

مكانية تعاونو  -  مع المدرسة في تنشئة التبلميذ.تدعيـ العممية التربوية وا 
إعداد برامج لتكريـ الطبلب المتفوقيف عمميا والمتميزيف في األنشطة المدرسية  -

 المختمفة .
اإلتصاؿ المستمر مع المدرسة لمتابعة أبنائيـ، ويتعاوف مع المدرسة في حؿ  -

 المشكبلت اإلجتماعية لمتبلميذ.
يزات المدرسية المختمفة، المساعدة في تحديد احتياجات المدرسة مف التجي -

والتواصؿ برجاؿ األعماؿ ومؤسسات المجتمع المدني الذي يمكف االستفادة 
 األنشطة. منيـ ماليا في تنفيذ

المشاركة في عمؿ الندوات الصحية لممجتمع المحمي باإلشتراؾ مع أولياء  -
 األمور.
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 اإلسياـ في حؿ المشكبلت التي تواجو الطبلب بالمدارس. -
كثرة انشغاؿ اآلباء وعدـ اىتماميـ بما يخص أبنائيـ وذلؾ ومف معوقاتو  -

النشغاليـ في العمؿ لمحصوؿ عمى النقود، وعدـ توافر غرفة اجتماعات 
 مناسبة ببعض المدارس.

 التوصيات:
في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الباحثة توصى الباحثة لتفعيؿ دور مجالس اآلباء 

 سي بالتالي:والمعمميف في تعزيز المناخ المدر 
إقامة دورات تطويرية لمتبلميذ بأجور رمزية أو تقديـ ىدايا رمزية مف خبلؿ  .0

دخاؿ مادة التربية الصحية في البرنامج  تبرعات صندوؽ مجمس اآلباء، وا 
التربوي المدرسي العاـ، حيث أف بنية األفراد الصحيحة والصالحة تبدأ في 

 ي ىذه البنية.المدرسة، وىنا يكوف التمميذ الحجر األساس ف
رعاية الطبلب ذوي االحتياجات الخاصة، وتوجيو التبلميذ في تنمية  .4

مجتمعيـ، والتبرع ببعض األجيزة التي تحتاجيا المدرسة، وتوعية وتدريب 
 التبلميذ بشروط األمف والسبلمة في المبني المدرسي.

عقد ندوات خاصة لتدعيـ األسس التربوية الصحيحة التي يجب أف يسمكيا  .4
باء والمدرسوف في التعامؿ مع األبناء مف خبلؿ تأكيد مبدأ الحوار معيـ اآل

شباع حاجاتيـ النفسية؛ مثؿ: الشعور باألماف والحب واالنتماء  قناعيـ، وا  وا 
 وتحقيؽ الذات.

إقامة برامج اجتماعية لتحسيف العبلقات اإلجتماعية بيف أفرد المجتمع  .2
لمدرسى، وتحقيؽ المنفعة المدرسى، وذلؾ لئلسياـ فى تعزيز المناخ ا
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المشتركة، وامتصاص الضغوط الخارجية، مع تقديـ دعـ المادى والمعنوى 
 لمعامميف وتدريبيـ عمى القيادة وتحمؿ المسئولية.

إقامة برامج التوجيو المينى لمساعدة التبلميذ عمى معرفة خصائصيـ  .0
ص الشخصية ، وقدراتيـ وميوليـ المينية، ليتمكنوا مف اختيار التخص

 المناسب ليـ.
إقامة برامج ارشادية، لئلسياـ فى تمكيف التبلميذ مف الجد واالجتياد، والمثابرة  .6

ذعاف لممدرسيف واإلدارة المدرسية، وتوثيؽ  واالنضباط، وعمى الطاعة وا 
 العبلقات فيما بينيـ.

استكماؿ البنية التحتية لممدارس وذلؾ بتوفير المتطمبات المادية وصيانتيا،  .7
ـ بالجوانب الفنية والجمالية لممبنى المدرسى وفصولو وكثافتو وممراتو واالىتما

ضاءتو وأثاثو والساحات الخضراء وصاالت األنشطة.  وتيويتو وا 
إقامة برامج تدريبية لممعمميف لتحسيف مستوى أدائيـ، وتدريبيـ عمى إنتاج  .8

مف دور  واستخداـ الوسائؿ التعميمية الحديثة واإلبداعية فى التدريس، لما ليا
 فى دفع الطبلب نحو التعمـ وتكويف اتجاىات إيجابية نحو الدراسة.

تشخيص ومعالجة المشكبلت الدراسية والنفسية واإلجتماعية وتقديـ الدعـ  .9
المناسب لمتبلميذ، وتوجيو أولياء األمور والمدرسيف إلى تقبؿ التبلميذ ومراعاة 

 االتجاىات السمبية نحوىـ.الفروؽ الفردية بينيـ، وتمبية احتياجاتيـ وتجنب 
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 المراجع :
 أوال: المراجع العربية:

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في (: 4504)أبو عرب، رباح أحمد  -
، رسالة ماجستير، محافظات غزة لمسموك القيادي وعالقتو بالمناخ التنظيمي

 كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، فمسطيف.
دور مجالس اآلباء والمعممين في تحسين (: 4559)البخارى،عموية يعقوب  -

رسالة ماجستير، كمية ، محمية الخرطوم -الثانوية  البيئة المدرسية بالمرحمة
.  التربية، جامعة الخرطـو

 الطمبة أمور أولياء بين العالقة( :4505) عبدالمطيؼ مصباح ىالة البنا، -
 والتوزيع،عماف. لمنشر صفاء دار واإلدارة المدرسية،

دراسة لواقع أداء مجالس األمناء واآلباء (: 4500عادؿ طو ) ؿبيائى، أمال -
، مجمة كمية التربية،  والمعممين في المرحمة االبتدائية بمحافظة بورسعيد

 .4ج ، 9ع جامعة بورسعيد، 
التربوية في المؤسسات  االتصاالتفاعمية : (4505)فده راالحريري.  -

 ، األردف.الفكر لمنشر والتوزيع ، دارالتعميمية
المناخ المدرسى فى مدارس  (:4509) صالح عبداهلل، والشدادى، الحيدرى، -

 مجمة العموـ التربوية والدراسات االنسانية، التعميم الثانوى فى محافظة أبين،
 .0ع دائرة الدراسات العميا والبحث العممى جامعة تعز،
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ممرحمة مقياس المناخ المدرسي ل(: 4500ابراىيـ ) سعدمحمود  ،الخولي -
جامعة التربية، التعميمات، كمية  ، كراسػةالمعممـون كياكمـا يـدر  الثانوية
 الزقازيؽ.

المناخ المدرسى وعالقتو بالتوافق الدراسى (: 4509) أحمد عبادى الربيعى، -
دراسة ميدانية لمدارس منطقتى الثورة والسبعين  لدى طمبة المرحمة الثانوية:

جامعة العمـو  مجمة الدراسات االجتماعية، ،األولى بأمانة العاصمة صنعاء
 .0ع ،40والتكنولوجيا، مج

المشكالت التى تواجو مجالس اآلباء واألميات فى  (:4508الريامى وآخروف ) -
، المجمة العربية لمعمـو المدارس الخاصة بمحافظة الداخمية بسمطنة عمان

ارد البشرية، االجتماعية، المؤسسة العربية لبلستشارات العممية وتنمية المو 
 .0، ج 02ع

تطوير أداء مجالس اآلباء واألميات فى  (:4504) خالد محمد أحمد السعدى، -
، مدارس محافظة شمال الباطنة بسمطنة عمان فى ضوء خبرات بعض الدول

 رسالة ماجستير، كمية العمـو واآلداب، جامعة نزوى، سمطنة عماف.
 التعميمية، طواراأل لكل المدرسية اإلدارة(: 4504)الصالح بيوض  -

 ماجستير، رسالة ،الرياض بمنطقة المدني الدفاع مديرية ضباط:2عمى
 .الرياض األمنية، لمعموـ العربية نايؼ جامعة
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المناخ المدرسي وعالقتو بدافعية اإلنجاز  (:4508) فؤاد بف مضيؼ الطمحى، -
مى مجمة البحث العم ،تعميم الطائف لدى المعممين في المدارس التابعة إلدارة

 .09ع  ،فى التربية
صراع الدور لدى معممى المرحمة  (:4502) حسيف بف سعيد الطويرقى، -

الثانوية وعالقتو بالمناخ التنظيمى من وجية نظر المديرين والمشرفين 
 جامعة أـ القرى. كمية التربية، رسالة ماجستير، ،التربويين بمحافظة الطائف

 وحمقات التنظيمي المناخ(: 4500) إسراء وحمدي، احمد أكـر الطويؿ، -
 .، عمافوالتوزيع لمنشر حامد دار ،2ط ،الجودة

 صفاء دار ،والمجتمع واألسرة الطفل(: 4555) الحميد عبد العناني، حناف -
 ، عماف.والتوزيع

المشكالت التى تواجو مجالس (: 4509) عبد الرازؽ جاسـ محمود العيساوى، -
مدينة القائم بالعراق وسبل اآلباء والمعممين فى المدارس االبتدائية فى 

عمادة البحث العممى، -الجامعة األردنية ، دراسات العموـ التربوية،معالجتيا
 .0ع ،26مج

 عمـ ،والمدرسة األسرة بين الوظيفية األدوار تكامل(: 4500) حناف. المالكي -
 محمد جامعة اإلجتماعية، العموـ قسـ ماجستير، رسالة التربية، اجتماع
 .بسكرة خيضر،
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دور مجالس اآلباء واألميات فى (: 4504) مسمـ بف عمى العبد لمسيمى،ا -
 ، ورقة عمؿ مقدمة الى ندوة مجتمع ظفار التربوى،تحسين جودة التعميم
 مارس بجامعة ظفار. 6-2المنعقدة فى الفترة مف 

مدى ممارسة المجالس  (:4502) عبداهلل بف سالـ بف عمى المعمولى، -
الوظيفية فى مدارس التعميم ما بعد األساسى  المدرسية ألدوارىا ومياميا

، رسالة ماجستير، كمية العمـو واآلداب، جامعة بمحافظة الباطنة جنوب
 نزوى، سمطنة عماف.

درجة ممارسة لجان اآلباء (: 4509) حساـ الديف السيد محمد إبراىيـ، -
واألميات لمياميا ومسئوولياتيا الوظيفية فى مدارس التعميم ما بعد 

، مجمة دراسات الخميج والجزيرة ى بمحافظة الداخمية فى سمطنة عماناألساس
 .074ع ،20س العربية، جامعة الكويت، مجمس النشر العممى،

، دار الفكر معجم مصطمحات التربية والتعميم: (0985)حمد زكى أ ،بدوى -
 .، القاىرةالعربى

فى  دور مجالس اآلباء والمعممين(: 4506) غادة أحمد عبد الكريـ حمد، -
 ، رسالة ماجستير،تعزيز المناخ المدرسى بالمدارس األساسية وسبل تفعيمو

   غزة.         -كمية التربية، جامعة األزىر
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، معجم المصطمحات التربوية: (0998)ميشيؿ ، مرسىو  ،حنا اهلل، رمزى -
 .روتيبلبناف، 

 دور االدارة المدرسية فى توطيد العالقة بين(: 4500ذياب، رشا نعيـ ) -
المدرسة والمجتمع المحمى فى المدارس الثانوية العامة من وجية نظر 

،مجمة جامعة تشريف لمبحوث والدراسات العممية، سمسمة المدرسين فى حمص
 .4،ع 47اآلداب والعمـو اإلنسانية، مج 

المناخ المدرسى وعالقتو بالتنمر المدرسى  :(4508) صوفى، فاطمة الزىراء -
نوية دراسة ميدانية عمى عينة من تالميذ التانوى لدى تالميذ المرحمة الثا

، رسالة ماجستير منشورة، كمية العمـو االجتماعية واالنسانية، جامعة بسعيدة
 .موالى الطاىر سعيدة د.

المجتمعية التفاعمية بين البيت  ةالعالق(: 4500)عبد، أشواؽ عبد الحسف  -
 .06مجمة دراسات تربوية، ع  والمدرسة دراسة نظرية،

 عماف: ،إدارة الصفوف وتنظيم بيئة التعميم (:4557) بشير محمد ربيات،ع -
.  دار العمـو

في  االبتدائيةلبعض المدارس  األسريةواقع المساندة : (4504)قدوري، خميفة  -
 .منشورة، جامعة الوادي ، ماجستيرالواديوالية 
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دور اإلدارة التعميمية فى تحسين المناخ  (:4506) سموى محمد عمى قطب، -
، مجمة مستقبؿ التربية العربية، المدرسى من وجية نظر المعممين والمديرين

 .052، ع44مصر، مج المركز العربى لمتعميـ والتنمية،
إسيامات مجالس األمناء واآلباء  (:4508سيير عمى عبد الحميـ ) قنديؿ، -

، مجمة الخدمة والمعممين كأحد التنظيمات المدرسية فى تحقيق جودة التعميم
 .0ج ،09ع الجمعية المصرية لبلخصائييف االجتماعييف، تماعية،اإلج

المناخ المدرسى  (:4509) عمرو فكرى محمود، جيياف محمد راشد، وسالـ، -
والعوامل النفسية االجتماعية فى عالقتيا بالعنف المدرسى من وجية نظر 

 .0ع ،40مج جامعة أسيوط، مجمة كمية التربية، ،دراسة مقارنة الطالب:
جودة البيئة المادية لممدرسة وعالقتيا باألنشطة : (4505ي، ريموف )معمول -

مدينة  –ميدانية في مدارس التعميم األساسي -البيئية )دراسة مسحية
 .4+0العدد  ،، مجمة جامعة دمشؽدمشق

واقع المناخ المدرسى فى مدارس (: 4507) نجاح سمية، ومحرز، منصور، -
ى ضوء معايير المناخ المدرسى الحمقة الثانية من التعميم األساسى ف

 .45ع ،49مج ، مجمة جامعة البعث،اإليجابى الداعم لتربية المواطنة
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، المناخ المدرسى فى المؤسسات التعميمية الجزائرية(: 4506نقبيؿ، بوجعة ) -
مجمة الجامع فى الدراسات النفسية والعموـ التربوية، جامعة محمد بوضياؼ، 

 .0المسيمة، ع
وزاري رقم  رقرا(: 4502)التعميـ، جميورية مصر العربية وزارة التربية و  -

 .9/9/2:25( بتاريخ 9:2)
قرار وزاري رقم (: 4502)وزارة التربية والتعميـ، جميورية مصر العربية  -

 .232، الوقائع المصرية، العدد2:25( لعام 9:2)
وزاري رقم  رقرا(: 4507وزارة التربية والتعميـ، جميورية مصر العربية ) -

 .2:27( لعام 979)
رؤية مقترحة لتحسين المناخ  (:4509) نجبلء محمد السيد وآخروف يوسؼ، -

المدرسى بمرحمة التعميم الثانوى العام فى ضوء متطمبات الممارسات 
 .47ع مجمة كمية التربية، جامعة بورسعيد، ،الديموقراطية
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