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 شكــــــــــــــــــــــر وتقدير
الحمـــــــــــــــــــد للـــــــــــــــــــه الذي افتتح بحمـــــــــــــــــــــــده الكتاب، 
والحمد  الذي يُنال بحمـــــــــــــــــــــــده الثواب، والحمـــــــــــــــــد  الذي 

جل ـ خصنا بھذا القدر اليسير من العلم، فإن وفقت إلى الصواب فمن هللا ـ عز و
وإن أخطأت فمن نفسي، وأستغفر هللا على ھذا، والصالة والسالم على سيدنا 

ٍ وأصحاب، وبعد    :محمد صلى هللا عليه وسلم، وعلى آله وصحبه خير آل
إلى الحضن الدافئ الذي ضمنا ونحن صغار وسقانا من عطفه ونحن كبار، وإلى 

  ).أبي العزيز(من اقترنت أسماؤنا باسمه 
  ).أمي الحنونة(األولى في الحياة إلى مدرستنا 

ً  في حياتي ودعمني في  إلى من أعتز به وأفتخر، إلى من ساعدني وكان لي سندا
  )أخي العزيز الحاج إبراھيم ( دراستي بماله وجھده ووقته 

ويسرني أن أسجل شكري وتقديري إلى رمز العطاء  إخوتي وأخواتي الذين مدوا 
حمزة، عبد هللا، آمال، (ي إلى نھاية الطريق لي يد المساعدة والعون في إيصال

  ) .نجاح، سامية، وفاء
  ).مفتاح إبراھيم، ومفتاح حمزة، وفاطمة(إلى من حملوا اسم والدي، أحفادنا 

لمعان ( الدكتورةأتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان إلى أستاذتي 
ھاتھا في إنجاز ھذا التي مدت لي يد العون والمساعدة وساھمت بتوجي) الجاللي 

  .العمل فلھا مني كل االحترام  والتقدير 
  ي الصبورةلعظيم للجھد الذي بذلته معي صديقوالشكر والتقدير واالمتنان ا

  .وعائلتھا الكريمة)  أحالم أمحمد العوامي( 
أسماء  األستاذةكما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى جميع صديقاتي وعلى رأسھن 

العوامي، وإلى كل من أسھم في توجيھي وقدم لي النصح والمساندة ولو بكلمة طيبة 
.  

  .وطالبات الثانويات التخصصية ةىواسجل شكري لكل طلب
ً عظيم الشكر ولھم على الباحثة حق التقدير واالعتراف بالجميل   .لھؤالء جميعا

a
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a
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  ملخص الدراسة                                            
  

اھتمت الدراسة الحالیة باالتجاھات طلبة الثانویات التخصصیة نحو البیئة المدرسیة وعالقتھا 
 إليوھدفت الدراسة .بمدینة بنغازي ) التخصص،السنة الدراسیة ،النوع (ببعض المتغیرات 

  :األتي
سنوات طلبة الثانویات التخصصیة نحو البیئة المدرسیة حسب التعرف علي اتجاھات 1

 .الدراسة
 .التخصصالتعرف علي اتجاھات طلبة الثانویات التخصصیة نحو البیئة المدرسیة حسب  -1
  .المدرسیة حسب النوع  البیئةطلبة الثانویات التخصصیة نحو التعرف علي اتجاھات -3  
التعرف علي الفروق بین اتجاھات طلبة الثانویات التخصصیة نحوالبیئة المدرسیة حسب - 4  

  ).السنة الثالثة – األوليالسنة (سنوات الدراسة 
 حسب التعرف علي الفروق بین اتجاھات طلبة الثانویات التخصصیة نحو البیئة المدرسیة  - 5  

  ).علوم الحیاة –اللغة العربیة (التخصص 
التخصصیة نحو البیئة المدرسیة حسب  الثانویاتاتجاھات طلبة ف علي الفروق بین التعر -  6

  ).أنثي -ذكر(النوع
وقد استخدمت الباحثة في الدراسة الحالیة مقیاس االتجاھات نحو البیئة المدرسیة من إعداد أدیب 

على عینة من طلبة وطالبات ثانویات التخصصیة بمدینة بنغازي وقد تم إختیار )1981(الخالدي 
طالب وطالبة )400(،وتكونت العینة من ) غیر نسبیة( المنتظمةالعشوائیة الطبقیة العینة بطریقة 

خالل العام الدراسي )اللغة العربیة ،علوم الحیاة(والثالثة من التخصصین  األوليمن السنتین 
  :اآلتیةالنتائج  إلىوتوصلت الدراسة ).ف 2009-2010(
بینت النتائج ان  درجات المتوسط الحسابي التجاھات الطلبة نحو البیئة المدرسیة حسب  -1

اعلي من المتوسط  األوليالعینةالسنة  أفرادالمرحلة الدراسیة حیث كان متوسط درجات 
اھات الطلبة نحو البیئة الحسابي للسنة الثالثة وكذلك المتوسط في المقاییس الفرعیة لالتج

المدرسیة فكانت اعلي من الدرجة المحایدة للمقیاس وھذا یدل علي ایجابیة اتجاھات الطلبة 
المدرسیة ،والمعلمین ،والزمالء  اإلدارةعلي المقاییس الفرعیة للبیئة المدرسیة المتمثلة في 

 .المدرسیة واألنشطة،والمناھج الدراسیة ،
درجات المتوسط الحسابي التجاھات الطلبة نحو البیئة المدرسیة ن أالنتائج  أوضحتكذلك   -2

 وأیضاعلوم الحیاة اعلي من تخصص اللغة العربیة ،تخصص  أن  حسب التخصص
لت  عینة الذكور ،كما د أفراداعلي من متوسط درجات  اإلناثعینة  أفرادمتوسط درجات 

 .المدرسیةالنتائج علي ایجابیة اتجاھات الطلبة في  مجاالت  البیئة 
السنة  أفرادبین متوسطات عینة  إحصائیةدالة وجود فروق  إلينتائج الدراسة  توصلت  -3

 . األوليعینة السنة  أفرادوالسنة الثالثة في االتجاھات نحو البیئة المدرسیة لصالح  األولي
 أفرادبین متوسطات عینة  إحصائیةوجود فروق دالة  إلينتائج الدراسة  توصلت  -4

 أفرادلغة العربیة وعلوم الحیاة في االتجاھات نحو البیئة المدرسیة لصالح التخصصین ال
 .عینة علوم الحیاة 

الذكور  أفرادبین متوسطات عینة  إحصائیةوجود فروق دالة  إلينتائج الدراسة  توصلت  -5
  . اإلناثعینة  أفرادفي االتجاھات نحو البیئة المدرسیة لصالح  واإلناث
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  - :المقدمة. 1.1
 1918توماس وزنیانسكي(اھتمام الكثیر من العلماء والمربین ، مما دعا  ىحازت االتجاھات عل  

(Thomas and Znaniesk   عرفا علم النفس االجتماعي بأنھ إلى أن ی) العلم الذي یدرس

الفرد، فیما یخص ؛ ألن االتجاھات تؤدي دورًا مھمًا  ومؤثرًا في السلوك الذي یظھره )االتجاھات

وعالقاتھ  اھات واضحة من خالل نشاطات الفردجوانب حیاتھ المختلفة والمتنوعة، وتظھر االتج

  ).15: 1995المخزومي، (االجتماعیة، القائمة بینھ وبین أفراد الجماعة التي ینتمي إلیھا  

وتعتبر االتجاھات محركًا لسلوك الفرد؛ لذلك نجد محاوالت متعددة للتأثیر على ھذه االتجاھات  

  .من جانب التنظیمات الدینیة ، والتعلیمیة ، والصحافة ، وأجھزة اإلعالم وغیرھا 

وقد أثبتت األبحاث السلوكیة في دینامیكیة الجماعة أن الفرد عادًة ما یتبنى اتجاھات الجماعة   
تي ینتمي إلیھا، خاصة إذا كانت متماسكة ، وكأن الفرد یشعر باالنتماء إلى ھذه الجماعة ، ال

ویمكن أن یكتسب الفرد اتجاھات معینة عن طریق التقمص، مثال ذلك تقمص الطفل ألبیھ، 
  ).  244:  :1983كنانيخیر اهللا، (مرؤوس لرئیسة، والتلمیذ لمدرسھ  وال
التربویة إلى إكساب الطالب اتجاھات معینة نحو جوانب البیئة  ویؤدي التعلم داخل المؤسسات  

المدرسیة المختلفة، وتعتمد درجة النجاح التي یمكن توقع وصول المتعلم إلیھا بقدر كبیر على 

اتجاھاتھ، وتشیر الكثیر من الدراسات إلى أھمیة استثارة دافعیة المتعلم للمیل إلى محتوى التعلم، 

یتكون لدیھ في بدایة التعلم إذا كان التعلم مرغوبًا، ویتغیر االتجاه إذا كان غیر وتقویة االتجاه الذي 

مرغوب فیھ ویتعارض مع النجاح أثناء عملیة التعلم، لتھیئة الظروف التربویة ولمساعدة الطلبة 

على تنمیة اتجاھات بّناءة، وموضوعیة ؛ حتى یستطیعوا استثمار ما لدیھم من إمكانیات عقلیة إلى 

  .  3): 2000علي، (صى حد ممكن أق

وبذلك تؤدي االتجاھات دورًا أساسیًا في تحقیق عملیة التعلم، وقد أدى إدراك ھذه الحقیقة  إلى    

تبني بعض األنظمة التعلیمیة مبدأ االختیار في نظمھا التعلیمیة، واستحداث أنماط تعلیمیة جدیدة 

راسیة التي یفضلھا، ویشعر بمیول تجاه دراستھا، تؤدي إلى قیام الطالب بنفسھ باختیار المواد الد

  ). 80: 1997القذافي، ( وباختیاره أنواع المواد التي یرغب في التعلم من خاللھا  

ونشر الوعي وھذا یدل على أھمیة تنمیة االتجاھات اإلیجابیة نحو العملیة التعلیمیة، وتوجیھ  

تعلیمیة بینھم، وھي إذ تھتم االھتمام البالغ ، وتحقیق تكافؤ الفرص الوالتعلیم بین صفوف الطالب

بنشر التربیة والتعلیم وتحسینھما المستمر، وتبذل في سبیل ذلك األموال الطائلة والجھود 

المضنیة، فإنھا تدرك ما للتعلیم المنظم والتربیة المقصودة من قیمة كبري، وأھمیة بالغة بالنسبة 

ما تنفقھ على التربیة والتعلیم، نوعًا من االستثمار  لنمو، الفرد والمجتمع على السواء، وتعتبر

االقتصادي الذي ال تقل فائدتھ  وقیمتھ عن االستثمارات االقتصادیة في جوانب الحیاة األخرى  

  ) .9:  1983الشیباني، (
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كما أن معرفة اتجاھات الطلبة ـ والسیما نحو زمالئھم من تالمیذ  ونحو معلمیھم داخل     

ونحو إدارتھم الالصفیة ما یدرسونھ من مناھج وما یمارسونھ من نشاطات  الفصول  ونحو

المدرسیة ـ یساعد بال شك في عملیة التخطیط التعلیمي للمستقبل، وتوجیھ الجھود اإلداریة 

والتربویة والتعلیمیة الوجھة الصحیحة، مما یخدم أھدافًا عدیدة ویجعلھا تواكب معطیات العصر، 

نفسیة مختلفة؛ ألنھا تحول أنماط السلوك التي یقوم بھا الفرد إلى عادات، و لالتجاھات وظائف 

وتتباین ھذه العادات من شخص آلخر، وتھتم كذلك في صقل شخصیة الفرد، فیندفع األفراد 

للتزود بالمعرفة؛ بھدف إضفاء معنى لحیاتھم وتحقیق المنفعة الشخصیة، واالستفادة من ) التالمیذ(

  . البیئة المحیطة بھم

من طبیعة الفرد بعد أن یحورھا : كما یذكر علماء نفس الشخصیة أن الشخصیة إنما تتكون  

التفاعل االجتماعي مع أفراد المجتمع اآلخرین، وتتضمن الشخصیة الجوانب المعرفیة لالتجاھات 

بة االجتماعیة، كما تتكون الشخصیة من المدركات والمعتقدات والتوقعات التي یحملھا الفرد بالنس

  ).45:  1995المخزومي، (ألعضاء الفئات االجتماعیة التي ینتمي إلیھا  

كما تؤثر البیئات المدرسیة التي یوجد بھا التلمیذ في تشكیل الشخصیة، وتعمل على تعدیل        

اتجاھاتھ، فبعض البیئات تستھدف التحصیل وتوصیل المعلومات لتالمیذھا، وتجعل المعلم ال یھتم 

تعلیمیة األخرى، والبعض اآلخر یستھدف العملیة التعلیمیة الصحیحة، التي تجعل بالجوانب ال

المعلم أداة مشجعة في المدرسة وللتلمیذ، وبعض البیئات یقلل حماس الطالب ورغبتھ في الدراسة 

  ) .57: 2004عطا ، (إلى درجة اإلحباط ، وھذه العوامل وغیرھا یشكل اتجاھات التلمیذ  

لیست وضعًا محایدًا من حیث التأثیر في الطالب واتجاھاتھم ؛ ألن ما یجري  وبذلك فالمدرسة  

فیھا یؤثر في إحساس الطالب باألمن والكفاءة و القیمة الذاتیة، وھي جوانب ترتبط على نحو 

وثیق بعملیة تكوین االتجاھات نحو المدرسة؛ فالعالقات المدرسیة التي یكونھا الطالب نتیجة أدائھ 

یة معینة تشكل إحدى القرائن الھامة التي تمكن من معرفة موقف المعلم حیالھان أو لمھمة تعلیم

التي تؤثر في أدائھ المستقبلي، فعبر سلسلة طویلة من المھام التعلیمیة یغدو الطالب قادرًا على 

و تحدید مستوى قدراتھ الخاصة بأداء مھامھ التعلیمیة، األمر الذي یؤثر في اتجاھاتھ المستقبلیة نح

  ).4: 2000علي، (ھذه المھام بشكل فعال  

وفي ضوء ذلك تؤثر المدرسة تأثیرًا واضحًا على سلوك الطالب وعلى شخصیتھ، وعلى میولھ    

واتجاھاتھ، وھذا التأثیر یكون موجبًا أو سالبًا، ویتوقف ذلك على عوامل عدة ؛ فالجو الذي یسود 

لھا، وإذا ساد المدرسة جو من الحریة المدرسة یشكل اإلطار الذي ینمو فیھ الفرد داخ

والدیمقراطیة تمكن الطالب من المشاركة وتأكید ذاتھ، وإشباع حاجاتھ ومیولھ، وأثر ذلك إیجابیًا 

على الطالب وأسھم في تدعیم صحتھ النفسیة، ومن المھم أن یسود جو المدرسة أیضًا روح 
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المھم أیضًا أن تمكن المدرسة الطالب العدالة، وأن ُیقیم الطالب على أساس سلوكھ وجھده، ومن 

من استغالل قدراتھم وإمكانیاتھم ألقصي الحدود، وتساعدھم على فھم أنفسھم، وأن یتعرفوا على 

ما في أنفسھم من نواحي القوة ونواحي الضعف، و االتجاھات اإلیجابیة والسلبیة نحو بیئتھم 

، وكذلك المواد المدرسیة التي تعتبر المدرسیة المختلفة، من معلمین وإدارة، ونشاطات وزمالء

جزءًا ھامًا من البیئة المدرسیة، فمثًال إذا كانت ھذه المواد الدراسیة في مستوى الطالب، ومتصلة 

بحیاتھم وبواقعھم وتستثیرھم من الناحیة العقلیة؛ سیكون لھا أثر كبیر في تكوین اتجاھات الطالب 

مفیدة لدیھم، والشك في أن ھذا سینعكس على العملیة  الجیدة وفي تدعیم خبراتھم، وفي تأكید قیم

  ).18: 2004محمد،(التربویة والتعلیمیة  

من ھنا اتجھ المفكرون إلى أھمیة البیئة المدرسیة، سواء كانت المدرسة أم المنھج، أم التلمیذ أم   

ة لھا دور كبیر المدرس، أم اإلدارة المدرسیة؛ فالبیئة المدرسیة بصفة اجتماعیة أوثقافیة أوتربوی

إذا ما توفرت كل المطالب للفرد؛ إذ یشعر بالسعادة والتقبل النفسي لھذه البیئة التي تعتبر البیت 

الثاني للتالمیذ، سواء كان داخل المدرسة أم خروجھم إلى المجتمع األكبر، ومن خالل المنھج 

تبار المعلم المسؤول في ومدى توافقھ وتالؤمھ مع قدرات التالمیذ واستعداداتھم النفسیة، وباع

إلقاء المنھج وعطائھ بما یتالءم مع التالمیذ ومیولھم واتجاھاتھم، وخلق جو التعاون، وروح 

المنافسة الشریفة داخل الفصول، وھذا لھ دور إیجابي في دعم اتجاھات التالمیذ اإلیجابیة، 

تدریس الجیدة والمناسبة في تفھم وتعدیل السلبیة منھا، ونموھم نموًا سلیمًا، إذا اتبع المعلم طرق ال

المواد، وكذلك البد أن  یكون للمعلم القدرة على تقویة العالقات بینھ وبین التالمیذ؛ باعتباره البدیل 

الحقیقي للوالدین في البیت وھو المسؤول األول والمكلف برعایة التالمیذ وتنمیتھم علمیًا ونفسیًا؛ 

والشك في أن اإلدارة المدرسیة الجیدة والكفایة المھنیة  وصوًال إلى معرفة االتجاھات السلیمة،

للمدیر وقدرتھ بصفة عامة، وشخصیتھ وعالقتھ مع تالمیذه ینعكس على تصرفات التالمیذ 

  ).2004:255محمد،(وسلوكھم واتجاھاتھم 

وقد تكون البیئة المدرسیة مالئمة تساعد الطلبة على التقدم، وقد ینعدم فیھا التعاون واإلخاء بین   

أفراد المجتمع المدرسي، مما یؤدي إلى السلبیة بین أعضاء ھذا المجتمع المدرسي؛ لھذا فإن 

متد دور المدرسة مسؤولة عن إكساب الطلبة المھارات االجتماعیة األساسیة، ولیس ھذا فقط بل ی

المدرسة إلى تعلیم الطلبة كیف ُیمضون أوقات فراغھم؟ كما أنھا  مسؤولة عن ضبط المطالب 

الشخصیة وفق المتطلبات االجتماعیة، وتنمیة المھارات العقلیة؛ لتجنب الفشل الدراسي، وتنمیة 

ین التعامل مع الزمالء، وتحقیق التعامل االجتماعي؛ فمسؤولیة المدرسة ال تقتصر على تلق

الطالب العلم النظري أو حتى المعاني والقیم التي ینشدھا المجتمع فحسب لكنھا تشمل ترجمة 

  ) .33:  1995عبد الحمید، (تحقیقھ لتلك القیم واألھداف 
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أنھ لیس ھناك اتفاقًا تامًا اتضح  حول البیئة المدرسیة  الدراسات السابقةمن خالل اإلطالع  علي   

تجاھات نحو البیئة المدرسیة ومجاالتھا، والتخصص والنوع، والمستوى بین طبیعة العالقة في اال

الدراسي، وفي ضوء المعلومات التي حصلت علیھا الباحثة من استعراض نتائج الدراسات 

السابقة حول موضوع الدراسة یمكن الخروج باستنتاج مفاده أن العدید من الدراسات قد اھتمت 

ة تناولتھ من زاویة خاصة، مما جعل نتائجھا متباینة، ویصعب بقیاس االتجاھات، إال أن كل واحد

من خالل ذلك الخروج باستنتاج واضح؛ فبعض ھذه الدراسات اھتم باالتجاھات نحو البیئة 

المدرسیة وتحصیلھم الدراسي، و أخرى تناولت اتجاھات الطلبة نحو المواد الدراسیة، و أخرى 

والقلیل منھا تناول جمیع ھذه المتغیرات مجتمعة كما ھو نحو األنشطة الترویحیة وأوقات الفراغ، 

  . الحال في الدراسة الحالیة 

ولعل المجتمع المحلي بحاجة إلى دراسات من ھذا النوع؛ وقوفًا على إیجاد اتجاھات طلبة  

النوع، (الثانویات التخصصیة نحو البیئة المدرسیة، والكشف عن عالقتھا ببعض المتغیرات 

  ) .التخصص، السنة الدراسیة

المدرسین، ومنھج وعلیھ فإن ھذه الدراسة تتناول موضوع االتجاھات نحو البیئة المدرسیة و 

عام، وعالقتھا ببعض  الدراسة والزمالء، واألنشطة المدرسیة المختلفة، أي البیئة المدرسیة بشكل

  .المتغیرات

  - :مشكلة الدراسة  -2.1  
إن وعي التلمیذ، أو شعوره بالرضا عن بیئتھ المدرسیة، وما توفره لھ من إشباع الحاجات     

المختلفة، یرتبط  بالمثیرات البیئیة التي یدركھا بحواسھ وعقلھ، وما یترتب عن ھذا اإلدراك من 

سلوك نتیجة ھذا اإلدراك، أو ما یختزنھ من إدراكات لحین ظھور المثیر، فتظھر المدركات 

لسابقة في شكل استجابات مختزنھ لذلك المثیر، وما یرتبط بھا من تدعیم  إیجابي أو سلبي لھذه ا

االستجابات المرتبطة بموقف معین، ُتكون لدیھ رأیًا مع أو ضد ھذا المثیر، وھذا ما یضع التلمیذ 

  .إیجابي نحو مثیر معین على أول الخطوات لتكوین اتجاه سلبي،  أو
ن االتجاھات إیجابیة نحو البیئة المدرسیة للّطلبة فیجب تعریضھم لمدركات بیئة فإذا أردنا أن تكو 

إیجابیة، وتصحیح مدركاتھم السلبیة نحو البیئة المدرسیة إلى مدركات إیجابیة؛ حتى نضمن 

).    106: 2007جاد،(تشكیل اتجاھات مرغوبة، وبالتالي سلوكیات إیجابیة نحو البیئة المدرسیة 

ت من أھم دوافع السلوك التي تؤدي دورًا أساسیًا في ضبطھ وتوجیھھ، وال شك في وتعد االتجاھا

أن من أھم وظائف التربیة بصفة عامة  أن تكون لدى الناشئة اتجاھات تساعدھم على التكیف 

  .وتوجیھم توجیھًا مرغوبًا 
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ینشأ عنھا إن ھناك عوامل متعددة تؤثر على مشاعر الطالب واتجاھاتھ نحو البیئة المدرسیة،  

اختالف من طالب إلى آخر في مدى إنتاجیتھ، وألن للبیئة المدرسیة دورًا مھمًا ـ في تكوین 

شخصیات التالمیذ  وتكوین نموھم المتكامل ـ ینبغي االھتمام بإعداد التالمیذ اإلعداد الجید من 

ا اعتمادًا كبیرًا على النواحي العلمیة والثقافیة؛ نظرًا العتماد العملیة التربویة في تحقیق أھدافھ

التالمیذ؛ باعتبارھم أحد المحاور األساسیة في العملیة التربویة، والركیزة األساسیة في النھوض 

بمستوى التعلیم وتحسینھ، والعنصر األساسي الفعال الذي یتوقف علیھ نجاح التربیة في بلوغ 

  ) . 9: 2000القحطاني، (غایاتھا، وتحقیق دور ھام في بناء المجتمع وتطویره 

ومن خالل مراجعة األدبیات المنشورة ـ على حد علم الباحثةـ أن ھناك نقصًا واضحًا في  

الدراسات العربیة، و تعتبر الدراسة الحالیة من  الدراسات التي تناولت قیاس اتجاھات طلبة 

خصص، النوع، الت(مرحلة الثانویات التخصصیة نحو البیئة المدرسیة، وارتباط بعض المتغیرات 

بتلك االتجاھات؛ لذا تأتي ھذه الدراسة للمساھمة في سد النقص في ھذا المجال،  )السنة الدراسیة

ولتقدیم المعلومات والبیانات الالزمة المتعلقة باتجاھات طلبة الثانویات التخصصیة نحو البیئة 

  .الدراسیة

المدرسیة، وعالقتھا ببعض وبذلك تتحدد مشكلة الدراسة الحالیة بدراسة االتجاھات نحو البیئة  

المتغیرات، النوع، السنة الدراسیة، التخصص، بمدینة بنغازي وتحدیدًا في اإلجابة عن السؤالین 

  -:اآلتیین

بمدینة ) لغة عربیة، علوم الحیاة (ما طبیعة اتجاھات طلبة المرحلة الثانویة التخصصیة  تخصص 

  بنغازي نحو البیئة المدرسیة؟ 

البیئة المدرسیة باختالف متغیر طلبة الثانویات التخصصیة نحو  ھل تختلف اتجاھات  

  ؟)التخصص، النوع، السنة الدراسیة (

  -:أھمیة الدراسة-3.1
  - :من األمور اآلتیة  اأھمیتھ ھالحالی تستمد الدراسة 

تؤدي االتجاھات بصفة عامة دورًا ھامًا في توجیھ السلوك االجتماعي للفرد، حیث إن اتجاھات  

الطالب تنعكس على أدائھ في مدرستھ وتؤثر على مشاعره نحو بیئتھ المدرسیة، األمر الذي 

  .یتطلب معھ الكشف والتعرف على اتجاھات طلبة الثانویات التخصصیة نحو البیئة المدرسیة

االتجاھات نحو البیئة المدرسیة یساعد بال شك في عملیة التخطیط التعلیمي للمستقبل،  إن معرفة

وتوجیھ الجھود اإلداریة والتربویة والتعلیمیة الوجھة الصحیحة بما یخدم أھداف التعلیم ویجعلھا 

یة تواكب معطیات العصر، والسیما أن التعلیم بأنواعھ ینبغي أن یساھم في تعدیل االتجاھات السلب

  . إلى اتجاھات إیجابیة وتقویتھا 
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تھتم كثیر من النظم التعلیمیة الحدیثة في البالد المتقدمة والنامیة ـ على حد سواء ـ بالمرحلة  

الثانویة؛ لما لھا من أثر بالغ في تشكیل الشباب في فترة المراھقة، والدور العام الذي تؤدیھ في 

  .مجتمعتكوین شخصیة الطالب، و إعداده للحیاة وال

إن إجراء أي إصالح أو تطویر في مجال التعلیم یجب أن یقترن بدرجة كبیرة من الدافعیة من 

ھي الھدف  الطالب؛ فتنمیة اوالطالبجانب العاملین في میدان التعلیم، وكذلك من جانب المعلمین 

بدرجة من النظام التعلیمي، لذلك فإن النجاح أو الفشل في تطبیق اإلصالحات المنشودة تحدد 

  .كبیرة بمدى إیمانھم وبنوع اتجاھاتھم

المتعلمین؛ إذ تقع  من المراحل التي تساھم في نمومرحلة التعلیم الثانوي ذلك تعد وبناًء على  

علیھا تبعات أساسیة وحیویة للوفاء بحاجات المتعلمین، ورغباتھم وتطلعاتھم، وإعدادھم في 

الوقت ذاتھ للوفاء باحتیاجات المجتمع ومتطلباتھ التنمویة، وھي بحكم طبیعتھا وموقعھا من السلم 

تعلیمھم في الجامعات التعلیمي تقوم بدور تربوي واجتماعي متوازن؛ إذ تعد طالبھا لمواصلة 

والمعاھد العلیا، كما تھیئھم لالندماج في الحیاة العملیة من خالل الكشف عن میولھم، واستعدادھم 

  .وقدراتھم وتنمیتھا، مما یساعد على اختیار الدراسة أو المھنة التي تتناسب وخصائصھم 

د، وأنھ یغطي مرحلة نجد أن التعلیم الثانوي یقابل أھم وأحرج مرحلة عمریة في حیاة الفر 

الذات وتكوین الشخصیة السویة ذات االتجاھات والقیم السلیمة، وكذلك  المراھقة، مرحلة بناء

یعتبر أھم مرحلة تعلیمیة بالنسبة لتحقیق األھداف العامة للتربیة، وكذلك تمثل المرحلة االنتقالیة 

لطالب نحو الجوانب المختلفة بین التعلیم األساسي، والتعلیم الجامعي من خالل معرفة اتجاه ا

للبیئة المدرسیة، ویمكن توجیھ الطالب من خالل المشرفین والمتخصصین؛ إلكساب االتجاھات 

الموجبة نحو البیئة المدرسیة كي یتمكن الطالب من االستمرار في بذل الجھد األكادیمي 

معارف والمذاكرة، وتحقیق مستوى عال من اإلنجاز الدراسي بشكل منظم؛ إلكساب ال

والمعلومات والمھارات المقدمة إلیھ، وتقییم ھذه العملیة من خالل االختبارات لیحدد مدى تقدمھ 

، في أي مجتمع وبخاصة إذا اعتبرنا أن )6: 2010الجاللي، (في تعلمھ من خالل تفوقھ العلمي

ولى للتعلیم من تھتم بإمداد النشء باألساسیات األ) المرحلة االبتدائیة(المرحلة األولى من التعلیم 

  .قراءة وكتابة للعملیات الحسابیة، وأصول االنتماء والمواطنة

نوا فكرًة دقیقًة عن قدراتھم وإمكانیاتھم، والمدرسة تستطیع أن تساعد المراھقین على أن یكّو 

وھذه الفكرة تساعدھم على أن یحسنوا من عملھم المدرسي، وتمنحھم الثقة السلیمة في أنفسھم بما 

  .أقدر على مواجھة مسؤولیات المستقبل یجعلھم
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المدرسیة ،المدرسین  اإلدارةالمتمثلة في  البیئة المدرسیة جوانب  وشملت الدراسة الحالیة  

، وتفاعل كل جانب مع غیره وعالقتھ ببعض الالصفیة  األنشطة،المناھج الدراسیة ،الزمالء ،

  ) .النوع، والتخصص، والسنة الدراسیة(المتغیرات 

ولعل أھمیة الدراسة تعود إلى اختالف المتغیرات وتعددھا، التي تمثل بمجموعھا البیئة المدرسیة 

تشمل ودراستھا، وقد اتسعت ھذه المتغیرات ل إتباعھاعن تلك المتغیرات التي درج الباحثون على 

  .جوانب البیئة المدرسیة المتاحة في المقیاس المطبق

وفي ضوء ھذه الحقائق العلمیة تتضح أھمیة الدراسة الحالیة؛ لما للبیئة المدرسیة من دور فّعال  

في بناء شخصیة الطالب علمیًا وتربویًا واجتماعیًا؛ لتأخذ دورھا في تطویر المجتمع الذي یشعر 

  .بالحاجة إلیھ في العصر الحالي

في العملیة  المسئولینتائج وتوصیات قد تفید وأخیرًا تنبع أھمیة ھذه الدراسة بعد الوصول إلى ن 

  .التربویة، وتوظیفھا عملیًا من أجل رفع المستوى التحصیلي 

  - : أھداف الدراسة - 4.1

  -:  تھدف الدراسة الحالیة إلى اآلتي 

   یئة المدرسیة حسب سنوات الدراسة نحو الباتجاھات طلبة الثانویات التخصصیةالتعرف على  -1
  .و البیئة المدرسیة حسب  التخصصاتجاھات طلبة الثانویات التخصصیة نحالتعرف على  -2
  .التعرف على اتجاھات طلبة الثانویات التخصصیة نحو البیئة المدرسیة حسب النوع  -3

التعرف على الفروق بین اتجاھات طلبة الثانویات التخصصیة نحو البیئة المدرسیة حسب  -4
  ).ثالثةالسنة األولى ، السنة ال(سنوات الدراسة 

التعرف على الفروق بین اتجاھات طلبة الثانویات التخصصیة نحو البیئة المدرسیة حسب   -5
  ).اللغة العربیة ، علوم الحیاة(التخصص 

التعرف على الفروق بین اتجاھات طلبة الثانویات التخصصیة نحو البیئة المدرسیة حسب  -6
  ).ذكر، أنثى(النوع 

  -:حدود الدراسة -5.1
  -:تقتصر الدراسة ضمن الحدود اآلتیة   
  -:الحدود الزمنیة  –1
  ) .م 2010- 2009(تستھدف الدراسة  الحالیة الفترة الزمنیة للعام الدراسي   

  -:الحدود البشریة – 2

الصف ) اللغة العربیة، علوم الحیاة(تستھدف الدراسة الحالیة طلبة المرحلة الثانویة التخصصیة  
  .لث األول والصف الثا

  -:الحدود المكانیة  -  3

  .تستھدف الدراسة الحالیة مدارس الثانویات التخصصیة الموجودة في مدینة بنغازي   
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  .مصطلحات الدراسة - 6.1
   -:اتجاه الطلبة نحو البیئة المدرسیة 

ھي تنظیمات نفسیة تدفع الطلبة إلى تقدیم استجابات معینة، حیال اإلدارة المدرسیة ومدرسیھم 

  وزمالئھم وما یقدم لھم من مناھج دراسیة وأنشطة مدرسیة أخرى

  ).156: 2002الخالدي، ( 

  :التعریف اإلجرائي
   - :اتجاه الطلبة نحو البیئة المدرسیة 

اتجاھات (ھو مجموع الدرجات التي یحصل علیھا المفحوص عند إجابتھ على المقیاس المستخدم  

  ).1981الخالدي،أدیب (من إعداد ) نحو البیئة المدرسیة

  -:المرحلة الثانویة

ھي تلك المرحلة التي تسبق المرحلة الجامعیة مباشرة، ویقضي بھا الطالب ثالث سنوات  

العجیلي، (یتحصل بعدھا على شھادة إتمام المرحلة الثانویة بإحدى التخصصات العلمیة أو األدبیة 

1980  :36 . ( 
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  -:االتجاھات النفسیة : أوال-1.2

  -:تمھید -1.1.2
 ویبدو أن ،في اللغة اإلنجلیزیة  Attitudesیستخدم مصطلح االتجاھات كترجمة عربیة الصطالح        

 ،استخدام ھذا المصطلح فيالفیلسوف اإلنجلیزي كان من أسبق الكتاب H.Spencer) ھربرت سبنسر  (

أحكام   إلى إن وصولنا  : فكتب یقول ،1862الصادر سنة )  ىالمبادئ األول(المسمي  لك في كتابھذوكان 

 إلى اتجاھنا الذھني ونحن نصغي   على ـحد كبیر إلىـ یعتمد   ،صحیحة في مسائل مثیرة لكثیر من الجدل

  ). 334: 1983 ،سویف( ھذا الجدل أو نشارك فیھ

الفالح  ( نع دراسة   1918عام    W.I.thomas & F.znanieki)توماس و زنانیكي   (نشر  و        

 ،میدان علم النفس االجتماعي بصورة قویة   إلىقدما فیھا ھذا االصطالح ) البولندي في أوروبا و أمریكا

 ،في المیدان ممتازًا االعتراف بھ كاصطالح یجب أن یحتل مركزًا علىمن الباحثین  كبیرًا أرغمت عددًا

في بحثھ عن االتجاھات النفسیة الذي نشره         G.W.Allport)رت لبوأجوردون (یقول  ا كمـ وأصبح  

خلیفة  (.لنفس االجتماعي األمریكي المعاصر    في علم ا   وشیوعاً  من أكثر المفاھیم بروزاً   ـ  1935سنة 

  )وشحاتھ ،ب،ت

 فقد استلزم عرضاً    ،الطلبة نحو البیئة المدرسیة    اتجاھاتولما كانت الدراسة الحالیة تھتم بمعرفة        

وتغییره  ،ابتدأ من مفھوم االتجاه ومكوناتھ وعوامل تكوینھ والنظریات المفسرة لھ ،لذلك الموضوع

 ةوعالقات اإلنسانیة القائمة داخل المؤسس ،البیئة المدرسیة ومكوناتھا تحدید إلىباإلضافة  ،وطرق تعدیلھ

  . التعلیمیة

 -:مفھوم االتجاھات  -2.1.2
وفي الكثیر من دراسات  ،علم النفس االجتماعي اتدراسفي  بارزًا مكانًااالتجاھات موضوع حتل ی       

والعالقات  ،والخدمة االجتماعیة ،والصحة النفسیة ،التربیة والتعلیم: الشخصیة والمجاالت التطبیقیة مثل 

موضوع  اتجاھات الفرد نحو  ذ تعد إ؛ من أھمیة كبیرة في حیاة اإلنسان، لما لھ لخ إ......العامة واإلعالم 

  .سلوكھ نحو ھذا الموضوع  على معین مؤشرًا

وكل فرد منا لھ   ،اتجاه الفرد نحو أي موضوع عبارة عن موقف یتخذه حیال ھذا الموضوع   ف       

فنحن لنا اتجاھاتنا نحو الناس       ؛اتجاھات واسعة ومتعددة اتجاه موضوعات مختلفة في العالم المحیط بنا

 ،كما أن لنا اتجاھاتنا نحو الفن والفلسفة والدین وغیر ذلك ،والسیاسیة والجماعات والمنظمات االجتماعیة

  .لھ اتجاھاتھ نحو نفسھ وكل فرد منا أیضًا
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سواء كانت متصلة بأمور   ،ولكل منا اتجاھات توجھ سلوكھ نحو موضوع أو فكرة أو موقف معین       

غیر ذلك من األمور التي تواجھ الفرد في حیاتھ      مجماعة معینھ من األفراد أ إلىنظرتھ  مدینھ أم عملھ أ

  ) . 168: 1999 ،الكبیسي(الیومیة 

 وشدتھ أو بساطتھ    ،نوع االتجاه موجب أو سالب علىالسلوك یتوقف  علىوھذا التأثیر لالتجاھات        

  ) . 185ـ 156: ت.ب ،السلمي(تعقد عناصر االتجاه أو

 علىالناشئة اتجاھات تساعدھم  ىبصفة عامة أن یكون لدن أھم وظائف التربیة أفي والشك        

التي قد تعوق المجتمع  ،تغییر االتجاھات غیر المرغوب فیھا علىو أن تعمل  ،التوافق لمشكالت العصر

  ).153: 2006،دویدار(وتطوره 

 ونظراً  ،من خالل أفكاره وفلسفاتھ المنظمة واختراعاتھ المبتكرة یؤثر في حیاة المجتمع     فاإلنسان       

 ؛أمام المتخصصین في اإلرشاد والتوجیھ   واسعًا االتجاھات مكتسبة ومتعلمة فأنھا تفتح باباً    لكون

  ). 180:  2007 ،جابر( لیصلحوا من اتجاھات شبابھم و أجیالھم 

یجابیة نحو أنفسھم إلذلك ینبغي أن تكون اتجاھاتھم  ،اع من قطاعات المجتمعویمثل الشباب أھم قط       

واختلفت ھذه  ،أورد الباحثون الذین تناولوا االتجاھات تعریفات كثیرة في ھذا المجالفقد ؛ ونحو اآلخرین

ئمة  القا فيذلك  علىوالدلیل  ،الباحث الواحد من وقت آلخر ىكما اختلفت لد ،خرآلالتعریفات من باحث 

فیھا ما یزید عن عشرین وجھة نظر مختلفة في تحدید طبیعة  ىوأحص Nelsonn) نیلسون(التي نشرھا 

  .االتجاه

 مختلفاً  سبعة عشر تعریفاً   ) المخزومي (عن   نقالً  1935عام   Allport)لبورت أ(كما استعرض        

حالة من االستعداد أو التأھب العصبي والنفسي تنتظم من خاللھ خبرة " :أنھومن أشھر تعریفاتھ  ،لالتجاه

استجابات الفرد لجمیع الموضوعات والمواقف التي  علىوتكون ذات تأثیر توجیھي أو دینامي  ،الشخص

  ) .15: 1995 ،المخزوميفي " (تستثیر ھذه االستجابة 

 وبأنھ  ،معرفیة یمثل وجھة نظر    أولھما  ن لالتجاه  یتعریف  )هؤوزمال Newcombنیوكمب ( قدمو       

أما  ،تنظیم لمعارف ذات ارتباطات موجبة أو سالبة تصاحبھا ارتباطات أو تداعیات موجبة أو سالبة    

فاتجاه   ؛استثارة الدافع  تجاه یمثل حالة من االستعداد أو    فاال ؛وجھة النظر الدافعیةالتعریف الثاني فیمثل 

  ).266: 2004 ،جابربني ( فیما یتصل بالموضوع  المرء نحو موضوع معین ھو استعداده

وتنمو خالل تفاعلھ مع     ،موجھة وضابطة لسلوك الفرد أو إیجابیًة مكتسبھ سلبیًةالاالتجاھات  وُتعد       

 أو إیجاباً  استعداد مكتسب سلبًا:" االتجاه بأنھ  )منیزل زیتون و(ھذا عرف  على وبناًء ،بیئتھ االجتماعیة

" نحو األشخاص أو األفكار أو المھن التي تختلف فیھا وجھات النظر حسب قیمتھا الخلقیة واالجتماعیة   

  ). 54: 1994زیتون، منیزل، (
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كاتز   ( سیر وی ،أن االتجاھات تعبر عن تكیف الفرد االجتماعي ) Smith1958  سمیث( و یوضح       

Katz 1960(   استعداد الفرد لتقویم بعض الرموز    :" االتجاه بأنھ   في نفس المنحنى  ویعرف

یتضمن االتجاه التعاطف أو مركز  ، "یجابي أو سلبي إوالموضوعات أو مظھر من مظاھر عالمھ بشكل 

  ) .16 :1995،المخزومي(مشاعر الحب و الكراھیة 

األفراد یحدد استجابات الفرد  ىلد استعداد مكتسب ثابت نسبیًا:" بأنھ االتجاه  )ولي ومحمد( ویحدد        

فقد   ،نحو ذاتھ   ًانحو اآلخرین واتجاھ    ًاكل منا اتجاھلوأن  ،حیال بعض األشیاء و األفكار أو األشخاص

االتجاه   ،اتجاه عام  اآلخر  كل شخص منا اتجاھین األول خاص بشخص و      لأن و ،یحترم نفسھ أو یذلھا 

 تنظم جتماعیة  االعامة أو  الواالتجاھات   ،االشخصي ھو مجموعة اتجاھات نحو أحداث حیاتھ وظروفھ   

  ).141: 2004ومحمد ،  يول( "نحو الموضوعات و األحداث العامة ھاتجاھات

نھ  أ على بعض علماء علم النفس االجتماعي تعریفات عدة لالتجاه تتفق           ضع ومن جانب آخر ی       

عقلي عصبي    ؤاستعداد نفسي أو تھیبأنھ فیحدده ) 2004 ،جابربني (ومنھم  ،متغیر كامن أو تھیؤ عقلي

نحو أشخاص أو أفكار أو حوادث    ،نماط سلوكیة محددة موجبة أو سالبةألیؤھل الفرد لالستجابة  ،متعلم

  ) . 267: 2004جابر، بني (أو أوضاع أو أشیاء أو رموز معینة في البیئة التي تستثیر ھذه االستجابة 

االتجاه النفسي بأنھ نزعة الفرد أو ) Katz & Stottand 1959كاتز و ستوتالند  (ویعرف       

االتجاھات النفسیة   ف ،أو رمز یرمز لھذا الموضوع بطریقة معینة     تقویم موضوع  إلىاستعداده المسبق 

بالعنصر المعرفي االعتقاد أو     ویقصد  ،تتكون من عناصر معرفیة وعناصر وجدانیة وعناصر نزوعیة

ویتضمن العنصر النزوعي االستعداد      ،بینما یتناول العنصر الوجداني الحب وعدم الحب ،عدم االعتقاد

     ).17: 2003 ،عبد العال(  الستجابةل

بتحدیدھم لالتجاه  )1960كاتز(و) 2007جابر(و )193لبورتأ(مع ما ذھب إلیھ ) حجازي( ویتفق        

قف معین لم یحدد بعد، واالتجاه عبارة عن واقعة    استعداد ذاتي الستجابة سلوكیة معینة اتجاه مو:" بأنھ 

، وعندئذ  كامناً  لطبیعتھا، ومع ذلك فإنھ یمكن أن یكون اتجاھًا ذاتیة تنتج من الفرد وتتحدد صورتھا طبقًا

الشخص دون أن یعلم بھ، وھذا یشیر إلى أن الشخص سوف یتعرف بطریقة معینة إذا واجھ      ىیتوفر لد

  ) .20:  1993حجازي، (  معینًة ًاأو ظروف ًامحدد ًاموقف

نھ إعلى خصائصھ من حیث  وھناك بعض الباحثین في علم النفس الذین قاموا بتعریف االتجاه بناًء       

ن عرفا یاللذ)  141:  2004ولي ومحمد، (، ومن بین ھذه التعریفات تعریف  مكتسب وثابت نسبیًا

یحدد استجابات الفرد حیال بعض األشیاء واألفكار أو         األفراد  ىلد  استعداد ثابت نسبیًا:" أنھ باالتجاه 

  ".األشخاص
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االتجاه استعداد على أن ) 52:  1994، زیتون و منیزل(مع  )159:  2006دویدار، (  تفقوی       

و نحو فكرة یحدد سلوك الفرد ومشاعره إزاء أشیاء یفضلھا أو یرفضھا أ ،وجداني مكتسب ثابت نسبیًا

  .الفرد عن نفسھ

تعریفھا لالتجاه بأنھ استعداد أو حكم أو تھیؤ یتخذه الفرد مع أو ضد موضوع معین         )جاد(وتقدم        

االتجاه ھو قوة دافعة للسلوك تحدد أسلوب و ،المختلفة ھعلى مدركات ىبنعلى خبرتھ في الحیاة التي ُت بناًء

 فكالھما یتفق في    ؛وتتفق مكونات االتجاه مع مكونات اإلدراك      ،أو إیجاباً  تعامل التلمیذ مع بیئتھ سلباً   

 ). 106: 2007جاد ( ةاالنفعالی ةوالوجدانی ةالحركی ةوالحسی ةو المعرفی ةانب العقلیوالج

األفكار حیال   بأنھ تنظیم لعدد من المعتقدات و      إلى االتجاه ) Rokeach1972 روكیش  (ویشیر        

 ). 52: 1994زیتون، منیزل، (موضوع ما أو رفضھ نحو تفضیل یجعل الفرد یمیل  ،موضوع ما

أسلوب منظم منسق في التفكیر   :" أنھ باالتجاه  تعریف إلى ھنفس راطاإلفي  )وحید(ویشیر        

وحید ( "القضایا االجتماعیة أو أي حدث في البیئة    د الفعل اتجاه الناس والجماعات و   والشعور ور

،2001 :40.(  

میل مؤید أو مناھض إزاء موضوع أو موضوعات       ھا االتجاھات بأن ) مخیمر و رزق ( صفوو       

وكذلك أضاف بأنھ استعداد عقلي ینشأ خالل      ) األشیاء المادیةكاألشخاص والفئات االجتماعیة و( معینة

   دینامیا على استجابات الفرد إزاء جمیع الموضوعات والمواقف التي یتصل بھا التجربة، ویؤثر تأثیرًا

  .)30:  1968رزق، و مخیمر (

وتعود  ،األحداثزوع عقلي نحو األفراد واألشیاء والموضوعات واالتجاه بأنھ ن )خطابیة( عرفو       

فاالتجاه اإلیجابي للمتعلم  ؛عن حالة استعداد عقلیةیعبر المتعلم : إلى أن المتعلمین  ىأھمیة االتجاھات لد

أو غیر  أما إذا كان مترددًا ،األنشطة واألفراد بشكل إیجابيوالموضوعات ورك األشیاء العلمیة یجعلھ ید

كما أن عامل  ،فإنھ یكون أقل رغبة في التفاعل مع الناس والقضایا المرتبطة بالعلوم ،مستعد لسبب ما

  .)64: 2005ة خطابی( المتعلم بشكل الشعوري ودون تفكیر مسبق أو قبول صریح ىاالستعداد یحدث لد

د الفرد أو استجابة مع عن نھ حالة عقلیة ووضع نفسيبأقد اتجھ بعض العلماء إلى تعریف االتجاه و     

بأنھ حالة عقلیة لالستجابة والتفاعل مع موقف بطریقة مجھزة ومھیأة  )ھارمان(، فقد عرفھ موقف معین

، وھي تشیر إلى المحاباة أو كثیرًا قد یكون قلیًال تًااحین أن الحالة قد تكون وقتیة، واالتجاھات ثابتة ثب في

، وتعتبر اآلراء الشكل التعبیري فعاالت والمخاوف واآلمال واآلراءواالنحیاز واإلحساس واإلقناع واالن

  .)199: 2005كمال، في (اللفظي لالتجاھات 

تجاه  و سلبیًاأ یجابیًاإ عند الفرد یحمل طابعًا نفسیًا أو وضعًا بأنھ یمثل حالًة) عدس وتوق(وعرفھ        

  نحو مثل ھذه األمور  ، مع استعداد لالستجابة بطریقة محددة مسبقًاأو موقف أو فكرة أو ما  شابھشيء 

  ).201: 2005عدس وتوق، (كل مالھ صلة بھا أو
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  :االتیة التعریفات تشترك في العناصروعند تحلیل التعریفات المتعددة لالتجاه یمكن مالحظة أن ھذه       

  .االتجاھات بحالة من المشاعر الداخلیة وتنشأ عنھا ترتبط  .1

 صء شيء ما أو حدث أو موضوع أو شخشكل إال إزااالتجاھات ھادفة بطبیعتھا؛ فھي ال ُت .2

 .ما 

 . أیضًا سلبیًا األخیرة تعتبر تجاوزًاأو محایدة و أو سلبیًة ون إیجابیًةاالتجاھات إما أن تك .3

 .أو الخبرة السابقة یتم اكتساب االتجاھات نتیجة للمعرفة  .4

مما یجعلھ یستجیب في المواقف  ،في نمط سلوك الفرد مباشرًا تؤثر االتجاھات تأثیرًا .5

 .التجاھاتھ الكامنة المختلفة وفقًا

التي اختلفت فیھا وجھات النظر حول تعریف االتجاه فإن الباحثة          ومن خالل التعریفات السابقة        

  .لدراسة الحالیةى الإألن ھذا التعریف أقرب ) 201: 2005عدس وتوق، (تعریف  ىتتبن

 یؤدي، فرضیًا أو وسیطًا متغیرًا من حیث كونھ عامًال ه المفاھیم یتضح معنى االتجاهذوفي ضوء ھ       

الفرد من خالل     بالخبرات التي یكتسبھا    في تحدید استجابة الفرد نحو المواقف االجتماعیة متأثراً   دورًا

وحیال مدرسیھ  ،فاتجاه الطالب نحو مدرستھ یتحدد باتجاھھ إزاء إدارة مدرستھ   ،تفاعلھ االجتماعي

األنشطة المدرسیة التي     إلى جانب اتجاھاتھ نحو زمالئھ وموقفھ من        ،والمواد المدرسیة التي یتناولھا 

  یزاولھا 

صر الرضا مفھوم االتجاھات نحو البیئة المدرسیة بأنھا تجمع بین عنا )Hand  ھاند(ویوضح         

، فھي تشمل شعوره باالنتماء، وقوة الرابطة بینھ وبین عند التلمیذ نحو مدرستھ، وعدم رضاه عنھا

، والعالقة بین البیئة ھم، ودیمقراطیة النظام المدرسيمدرسیھ إلى جانب معاملتھم العادلة لتالمیذ

إضافة إلى مراعاة  ،المدرسیة لبات العمل في المقرراتالمدرسیة والحاجات الحقیقیة لحیاة التلمیذ ومتط

  ).156: 2002الخالدي ،(  توفیر األمور المرغوب فیھا بالمدرسة أو انعدامھا

أن االتجاھات نحو البیئة المدرسیة ھي تنظیمات نفسیة تدفع إلى ) 1981(و أشار أدیب الخالدي       

وما یقدم لھم من مناھج  ،بات محددة حیال اإلدارة المدرسیة ومدرسیھم وزمالئھمالطالب إلى استجا

  )156: 2002الخالدي،(، وأنشطة مدرسیة أخرى دراسیة

  - :ھي ن نسق أو تنظیم لھ مكونات ثالثة االتجاه عبارة ع -:مكونات االتجاه النفسي  -  2.1.3

 )أو نزوعیة ( سلوكيالمكون الو ،affectiveجداني المكون الوو ،cognitiveمعرفي المكون ال

behavioral. 1(موضح في الشكل ھو كما(  
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    11) :ت.،ب وشحاتھخلیفة (النموذج الثالثي لبناء االتجاھات ) 1(شكل رقم 

  

  cognitive component: المكون المعرفي  .1
الفرد عن   ىالمعلومات التي لد  دراكات واالعتقاد و اإل إلىویشیر المكون المعرفي لالتجاه           

 حیث إن بعض االعتقادات في حیاتنا الیومیة ال تقوم أساسًا) سواء صادفت أو متناقضة(موضوع االتجاه 

ن عن موضوع   ین متناقض یالفرد اعتقاد   ىیوجد لد  بل أحیانًا ،الحقائق أو المالحظات الموضوعیة على

  ) .120: 2004شفیق، ( واحد أو جماعة واحدة 

  component affective :المكون الوجداني  .2
 ،بتقویم الشيء   وثیقًا إن المكون العاطفي ھو الجانب الرئیسي في االتجاه؛ طالما أنھ یرتبط ارتباطًا       

  .)184: 1999األشول،( تقویم موضوع ما تلزم بعض العناصروعند 

   component - behavioral  ":النزوعي"المكون السلوكي  .3
االتجاھات تعمل  ف، وفق أنماط محددة في أوضاع معینة ذا المكون إلى نزعة الفرد للسلوكھ یشیر       

ى العمل وفق االتجاه الذي یتبناه، فالطالب الذي یملك اتجاھات قبلیة   تدفع الفرد إل إذ ؛كموجھات للسلوك

أدائھا بشكل جدي وفعال كما  ویثابر على ،، یساھم في النشاطات المدرسیة المختلفةنحو العمل المدرسي

على ذلك    هیجابي نحو عمل المرأة نراه یقبل على تعلیم ابنتھ ویحث جار إ، الذي لدیھ اتجاه الشخصأن 

  . أیضًا

 ویجب أن نالحظ أن االتجاه النفسي نحو أي موضوع ھو مزیج من ھذه العناصر النفسیة الثالثة                

  . )268: 2004، بني جابر(

  

  

( االستجابات اإلدراكية 
عبارات لفظية عن املعتقدات 

  ( 

عبارات ( السلوك الصريح 
 )لفظية عن السلوك 

عبارات (االستجابات العصبية 
 )لفظية عن املشاعر

 االجتــاه 

  املكون السلوكي املكون الوجدان  املكون املعريف 



شكل قاعدتھ المستوى البسیط لالتجاه، ثم تبدأ    

  -:ھي یمكن تحدیدھا بالشكل التالي

  
  )67: 2007،سالمة(یوضح مراحل تكوین االتجاھات

ھا ویختبریفحص كل تفاعالتھ الشخصیة فھي المرحلة التي یدرك فیھا الفرد البیئة التي یعیش فیھا، 

فاالتجاه في بدایتھ قد یكون حول أشیاء مادیة وحول 

، مما یجعلھ یكتسب خبره تكون )61: 2002

  ).15: 2008،المقصبي

عن  یتفاعل الفرد مع المثیرات وفق اإلطار المعرفي الذي كونھ عنھا، فضًال

  .)273: 2004جابر،

یصدر فیھا الفرد قراره بشأن ؛ إذ اه واستقراره أو المرحلة األخیرة

على اختیار  بناًء ًاأو سلبی ًاإما إیجابی اتجاھًا

 والتي تكون وثیقة الصلة بموضوع االتجاه

 المرحلة التقریریة

 المرحلة التقویمیة 
 التقوالتقویمیةالؤؤاالللل

 مرحلة االختیاریة

      -:مراحل تكوین االتجاھات  - 2.1.4
شكل قاعدتھ المستوى البسیط لالتجاه، ثم تبدأ    ی، ھرمیًا تتكون االتجاھات من خالل مراحل تشكل نسقًا

یمكن تحدیدھا بالشكل التالي وھذه المراحل ،بالتعقید كلما ارتفعنا إلى قمة الھرم

یوضح مراحل تكوین االتجاھات )2(الشكل 

 -:االختیاریةالمرحلة  .
ھي المرحلة التي یدرك فیھا الفرد البیئة التي یعیش فیھا، 

فاالتجاه في بدایتھ قد یكون حول أشیاء مادیة وحول "مع غیره، وعالقاتھ االجتماعیة مع المحیطین بھ 

2002طاھر،(" نوع من األفراد وحول نوع محدد من الجماعات 

المقصبي( بمثابة إطاره المعرفي الذي تنطلق منھ مشاعره وأحاسیسھ

  - :التقویمیة  لةمرحال .
یتفاعل الفرد مع المثیرات وفق اإلطار المعرفي الذي كونھ عنھا، فضًال ذه المرحلةھ في   

جابر،بني ( الكثیر من أحاسیسھ ومشاعره التي تتصل بھا

 - :المرحلة التقریریة .
اه واستقراره أو المرحلة األخیرةبمرحلة ثبوت االتج تسمى أحیانًا

اتجاھًا موضوع معین أو شخص معین في البیئة المحیطة بھ مكونًا

والتي تكون وثیقة الصلة بموضوع االتجاه ،المعرفيألمور التي یعتقدھا بناء على إطاره من االمفضل 

  .)3: 2009نجمة،

مرحلة التضحية

مرحلة االهتداء والدعوة  
العلمية

مرحلة التأييد واملشاركة

مرحلة االختيار والتفضيل

مرحلة التأمل واالختيار

2.1.4
تتكون االتجاھات من خالل مراحل تشكل نسقًا   

بالتعقید كلما ارتفعنا إلى قمة الھرم

  

  

1.
ھي المرحلة التي یدرك فیھا الفرد البیئة التي یعیش فیھا،        

مع غیره، وعالقاتھ االجتماعیة مع المحیطین بھ 

نوع من األفراد وحول نوع محدد من الجماعات 

بمثابة إطاره المعرفي الذي تنطلق منھ مشاعره وأحاسیسھ

2.

3.
تسمى أحیانًا       

موضوع معین أو شخص معین في البیئة المحیطة بھ مكونًا

المفضل 

نجمة،(
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  - :العامة لالتجاھات النفسیةالخصائص  -  2.1.5
بعد دراسة مفھوم االتجاھات، ومكوناتھا، ومراحل تكوینھا، یمكننا تحدید الخصائص العامة        

  ـ:لالتجاھات النفسیة كاآلتي

 .عالقة بین الفرد وموضوع البیئة ال تتكون من فراغ ولكنھا تتضمن دائمًا .1

 .علیھا الذاتیة أكثر من الموضوعیة من حیث محتواھا بیغل .2

 .عاطفیة تمیزھا عن الرأي والمعتقدات لھا خصائص  .3

 .مكتسبة ومتعلمة ولیست فطریة، وھذا یوضح دور األسرة والمدرسة في تكوین ھذه االتجاھات .4

 .بعض المثیرات االجتماعیةنحو ذات قوة تنبؤیة فھي تسمح بالتنبؤ باستجابة الفرد  .5

االنتشار من المواقف المرتبطة بھا إلى المواقف األخرى  ىحمنتجاھات النفسیة تنحو اال .6

 .المشابھة

 .لھا صفة الثبات واالستمرار النسبیین، ومن الممكن تعدیلھا تحت ظروف واعتبارات معینة .7

حدھما موجب واآلخر سالب ھما التأیید أبین طرفین متقابلین  تقع االتجاھات النفسیة دائمًا .8

 .)245: 1983خیر اهللا، الكناني،( لق والمعارضة المطلقةالمط

  -:العوامل التي تساعد على تشكیل اتجاھات األفراد -  2.1.6
  - :، وھذه العوامل ھي ھناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في تكوین االتجاھات ونموھا        

لدى الفرد اتجاھات إیجابیة نحو الموضوعات أو األشخاص  وعادة ما تنم: إشباع الرغبات .1

 واتجاھھ نحوه،محبوبًة صبح وسیلًةی الذین یشبعون رغباتھ، كذلك الوسیلة التي تحقق للفرد ھدفًا

، في حین نجد االتجاھات السلبیة تنمو اتجاه الموضوعات التي تعوق وصول الفرد إلى یجابیًاإ

 ).274: 2004جابر،بني ( الھدف

تضمنھ من معطیات بما ت ؛في تشكیل اتجاھاتنا ھامًا الثقافة دورًا ؤديت - :المؤثرات الثقافیة .2

فاإلنسان یعیش في إطار ثقافي یتألف  ؛واجتماعیة مختلفة دینیة وأخالقیة واقتصادیة، وسیاسیة

، وتؤثر تتفاعل دینامیكیًا من العادات والتقالید والمعتقدات والقیم والفنون واآلداب، وھذه جمیعًا

 مسواء كانت أسرتھ أم مدرستھ أم الجیرة أ ،في الفرد من خالل عالقاتھ االجتماعیة مع بیئتھ

 سابتكالخ، بمعنى أن اختالف الجماعات التي ینتمي إلیھا الفرد تؤثر في إ.......الرفاق

 .االتجاھات

 تساعد على تشكیل اتجاھاتھأن المدرسة بما تقدمھ للتلمیذ من ثقافة ) Pelar 1959بلیر (ویؤكد        

  .) 127:ت.ب األحرش آخرون،(
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 ھاوتعدیلتعد شخصیة الفرد من المؤثرات المھمة في تكوین االتجاھات  - :شخصیة الفرد .3

المستوى  - االنطواء واالنبساط ،، العمر الزمنيالصحة والمرض والذكاء  مستوى باختالف

كل ذلك یؤثر في تكوین االتجاھات التحصیلي والمھني، المركز االجتماعي واالقتصادي، 

ویمیل الفرد إلى تقبل االتجاھات التي تتفق مع سمات شخصیة فیقویھا ) 181: 1986، الشیخ(

 .ویدعمھا

الطفل یتأثر و ،تعد األسرة من أقوى العوامل التي تعمل على تكوین اتجاھات الفرد -:األسرة  .4

مما یؤدي إلى اكتساب  ،خاص معینینفي بدایة حیاتھ باالتجاھات نحو موضوعات معینة أو أش

 ).196: 2007أبوجادو، ( ھذه االتجاھات عن طریق التقلید أو التعلم

/ ذكر(أن االتجاھات تتأثر في تكوینھا بعامل الجنس  إلىتشیر اآلراء  -:عامل الجنس والسن .5

تشیر بعض إذ  ؛لدى الرجال عن اإلناث، كما تختلف من حیث السنتختلف ألنھا  ؛)أنثى

مرحلة الطفولة عن مرحلة المراھقة عن في الدراسات إلى أن االتجاھات تختلف لدى األطفال 

الشال، انشراح (ومنھا دراسة  ،مرحلة الرشد والشیخوخة، وھذا ما أشارت إلیھ بعض الدراسات

 عن الطفل المصري بین التلفیزیون والفیدیو والغزو الثقافي ، من خالل دراستھا)1985

 .)19: 2008،قصبيالم(

   -:أنواع االتجاھات  -  2.1.7
شكل  موضح في ھو ، وھي كما أسسمجموعة على  یمكن تصنیف االتجاھات بناًء       

  -:اآلتي  المخطط)3(

  
  

  االتجاه  نوععلى أساس     على أساس  القوة    على أساس الموضوع      على أساس الشیوع       على أساس الوضوح   

  یجابيإقوي                                  علني                           فردي                             عام                    

  سلبي                   ضعیف      سري                             جماعي                         خاص                    

  -:على أساس الموضوع: أوًال

  -:اتجاه عام .1
فیحترم   ؛نجده یعمم ھذا االتجاه   نحو احترام السلطة مثًال عامًا فالشخص الذي یتبنى اتجاھًا       

من االتجاه  واستقرارًا سلطة الوالدین وسلطة الدین وسلطة السیاسة، وھكذا وھو أكثر ثباتاً   

  ).الخاص(النوعي 
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 -):خاصال(االتجاه النوعي  .2
من االتجاه    واستقرارًا نحو موضوع نوعي محدد، وھو أقل ثباتًا ھو االتجاه الذي یكون محددًا       

  ).77: 2007سالمة،(  العام

 -:على أساس الشیوع -:ثانیا

 -:اتجاه جماعي .1
یرتبط االتجاه الجماعي باالتجاھات المتشابھة التي یشترك فیھا عدد كبیر من األفراد نحو                    

بحیث ال یختلف أي منھم في التفكیر والشعور نحو تلك الظاھرة، ومثال على ذلك             ظاھرة معینة 

  .اتجاھات الجماعة نحو فریق ریاضي أو اتجاه الجماعة نحو رجل من رجال الدین

 -:اتجاه فردي .2
على   ھو الذي یتعلق باتجاه الفرد ذاتھ دون أن یتأثر باتجاھات غیره نحو ظاھرة معینة معتمداً        

ومثال ذلك اتجاه الفرد نحو  ،ألسلوب حیاتھ الممیزة لھ عن غیره من البشرالمرجعي الخاص  اإلطار

  ) .17: 2008المقصبي،( نوع معین من األطعمة أو المالبس أو كتاب معین

  -:النوععلى أساس  -:ثالثا

 -:اتجاه موجب .1
والقبول بھا واإلقالع    یجابیة عند الفرد نحو ظاھرة معینة بتأییده لھا        ترتبط االتجاھات اإل

 .عنھا ینعكس على سلوكیاتھ

 -:اتجاه سالب .2
بني  ( وعدم الموافقة   المعارضة و  الكره ھي التي تدفع بالفرد عن موضوع االتجاه فیظھر   

 ).270: 2004جابر،

  -:على أساس الوضوح -:رابعا 

 -:االتجاه العلني .1
مع   ما یكون متفقاً    ھذا االتجاه أحیاناً   االتجاه العلني یظھره الفرد دون حرج أو تحفظ ومثل             

  .معاییر الجماعة ومثلھا وقیمھا

  -:االتجاه الخفي .2
أن في  یخشى الفرد اإلفصاح عنھ، والشك      یتفق ومعاییر المجتمع ومن ثم الذي الھو االتجاه        

  ).247: 1983خیر اهللا والكناني،( دور المدرسة في ذلك یجب أن یركز على االتجاه العلني
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  -:على أساس القوة -:خامسا 

 -:اتجاھات قویة .1
یشین الدین الذي یعتنقھ   فالشخص الذي یسمع شیئًا ؛تكون االتجاھات الدینیة على األغلب قویة       

  .غضب ویتوعدیفإنھ 

 -:اتجاھات ضعیفة .2
نحو موضوع معین، كاالتجاه نحو أغنیة معینة، فإنھ إذا ما  ضعیفًا فالشخص الذي یحمل اتجاھًا       

: 1995المخزومي،  ( أو یقابلھا بغیر مباالة    اإلھانة یھین تلك األغنیة فقد یرد على تلك       شیئًاسمع 

18.(  

  -:النظریات العلمیة التي فسرت االتجاھات  - 2.1.8
النظریات التي تفسر االتجاھات في      برز  أھناك عدة نظریات تفسر تكوین االتجاھات تتمثل          

  -:اآلتي

 -:النظریة السلوكیة •
دور كل من المثیر الشرطي     ) یفان بافلوف  إ( شراط الكالسیكي للعالم الروسيترى نظریة اإل       

من السلوكیات السلبیة، وذلك عن  یجابیة بدًالوالمثیر الطبیعي في إمكانیة إحداث السلوكیات اإل

شراط اإلجرائي   كلما ظھرت لدى الفرد، أما نظریة اإل      ھا وتدعیم یجابیة طریق تعزیز المواقف اإل

قوم على أساس اعتمادھا على مبدأ ین تعلم االتجاھات أفیوضح ) سكنر فیري(للعالم األمریكي 

یزید احتمال تكرارھا، وبذلك فإن    تم تعزیزھایستجابة التي الیرى أن السلوك أو ا إذ ؛زیزالتع

أبو  ( االتجاھات التي یتم تعزیزھا یزید احتمال حدوثھا، أكثر من االتجاھات التي ال یتم تعزیزھا          

  ).74: 2002مغلي وسالمة،

 -:النظریة المعرفیة •
االتجاه حالة وجدانیة مع  تذھب إلى أن) روزینبرج، وابسلون(ـ فنظریة االتساق المعرفي ل       

غییر في أحد    أو ضد موضوع أو فئة من الموضوعات ذات بنیة نفسیة منطقیة، وأنھ إذا حدث ت 

، وعلیھ فإن أي تغیر في     تغییر اآلخر  إلى  ، فإن ذلك سیؤدي بالضرورة  المكونات أو العناصر

البد من   ، لذا  حر في المكون المعرفي والعكس صحی   ییسیؤدي إلى تغ ن الوجداني لالتجاهالمكو

نھ إذا كانت العناصر المعرفیة والوجدانیة غیر متسقة مع         إ، حیث  وجود اتساق بین المكونین 

  ).122: 2003الزبیدي،(بعضھا فإن ھذا یؤدي إلى تغییر االتجاه 
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 -:نظریة التحلیل النفسي •
تمر بمراحل   ) األنا (وھذه ) األنا(في تكوین  حیویًا الفرد دورًاتؤكد ھذه النظریة أن التجاھات        

من النمو منذ الطفولة إلى مرحلة البلوغ، متأثرة في ذلك بمصلحة االتجاھات التي       ةمختلفة ومتغیر

اتجاه الفرد نحو األشیاء یحدده دور تلك        لعل لخفض أو عدم خفض توتراتھ، و  یكونھا الفرد نتیجة 

الغریزیة وبین األعراف   )الھو(ع الداخلي بین متطلبات األشیاء في خفض التوتر الناشئ عن الصرا

ذ یتكون اتجاه إیجابي نحو األشیاء التي خفضت التوتر، أو یتكون          إ ؛والمعاییر والقیم االجتماعیة  

 .)280: 2004بني جابر،( اتجاه سلبي نحو األشیاء التي أعاقت أو منعت خفض التوتر

 -:نظریة العوامل الثالثة •
إن تغییر االتجاه من الممكن حدوثھ عن طریق        : في ھذه النظریة  ) Kelmanمان كلی(یقول        

ألن  ؛التوحد أو التقمص، عندما یتبنى شخص معین السلوك الصادر من شخص آخر أو جماعة ما      

  ).215: 2005كمال،(ھذا السلوك یرتبط بإشباع تحدي الذات 

 -:نظریة التعلم االجتماعي •
أن االتجاھات متعلمة وأن تعلمھا ھذا یتم     ) باندورا و والترز(النظریة ومنھم یؤكد علماء ھذه        

ا، لنماذج التي یحاكي األطفال سلوكھفالوالدان ھما أوضح ا ؛من خالل نموذج اجتماعي ومن المحاكاة

 ثم وسائل اإلعالم    ور األقران في المدرسة،   ویتوحدون معھا منذ مراحل العمر المبكرة، ثم یأتي د  

  .)281: 2004ابر،بني ج(

  -:طرق تغییر وتعدیل االتجاھات - 2.1.9
   -:یة تات الفرد من خالل اإلجراءات اآلیمكن تغیر اتجاھ       

 .تغییر الجماعة التي ینتمي إلیھا الفرد .1

 .تغییر أوضاع الفرد .2

 .التغییر القسري في السلوك .3

 .التعریف بموضوع االتجاه .4

 .الخبرة المباشرة في الموضوع .5

 .قرار الجماعةطریقة  .6

 ).71: 2007سالمة،(.طریقة لعب األدوار .7

  -:العوامل التي تجعل تغییر االتجاه سھًال - 2.1.10
  -:وھي  ھناك بعض العوامل قد تساعد بقوة في تغیر االتجاه وتجعلھ سھًال       

 .ضعف االتجاه وعدم رسوخھ .1
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 .وجود اتجاھات متوازیة أو متساویة في قوتھا .2

 .اتجاھات مختلفةتوزیع الرأي بین  .3

 .نحو موضوع االتجاه ووضوح اتجاه الفرد أساسًاأعدم تبلور  .4

 .عدم وجود مؤثرات مضادة .5

 .وجود خبرات مباشرة تتصل بموضوع االتجاه .6

 .والنقابات سطحیة أو ھامشیة االتجاه مثل االتجاھات التي تتكون في األندیة .7

  -:العوامل التي تجعل تغییر االتجاه صعبًا - 2.1.11
  -:في حال وجود ھذه العوامل وھي صعبًا یمكن أن یكون تغییر االتجاھات إجراًء       

 .قوة االتجاه القدیم ورسوخھ .1

 .زیادة درجة وضوح معالم االتجاه عند الفرد .2

 .یًالإذ لیس على الجماعة ك ؛فراداالقتصار في محاولة تغییر االتجاه على األ .3

 .المحاضرات والمنشوراتاالقتصار في محاولة تغییر االتجاه على  .4

 )72: 2002مغلي، سالمة، أبو(الجمود الفكري وصالبة الرأي عند األفراد  .5

  - :وظائف االتجاھات -  2.1.12

یجابي للفرد وتقوم وتعني ارتباط االتجاه بتحقیق نوع من المنفعة أو المردود اإل -:المنفعیة وظیفة  •

 . ھذه الوظیفة على أساس سعي اإلنسان نحو الحصول على تحقیق مبدأ اللذة واالبتعاد عن األلم 

من   ، وذلك بأن یظھر الشخص أنواعاً     لحمایة الذاتیوظف االتجاه  -:وظیفة الدفاع عن الذات  •

ویخفي  ،التصرفات واآلراء التي تعبر عن اتجاھات عامة یرتضیھا المجتمع أو تقبلھا السلطات  

من االستخدام التجاھات     فھي تمثل نوعاً    ؛اتجاھاتھ الحقیقیة التي ربما عرضتھ للعقاب أو الطرد      

 ).ت.األحرش وآخرون،ب( حمایة الفرد لذاتھ فيیساعد  لعلھ ًامزیفة ھروب

صراعاتھ الداخلیة أو فشلھ في      لتبریر  اتجاھات معینة   یلجأ الفرد لتكوین    -:ریة الوظیفة التبری •

نحو المنھج أو المدرس   سلبیًا اتجاھًا كون الطالب، فقد ُینة لالحتفاظ بكرامتھ وثقتھ بنفسھأوضاع معی

بني (التحصیلي الذي یرغب فیھ    ىدما یفشل في إنجاز المستو  أو النظام التعلیمي بمجملھ عن  

 ).269: 2004جابر،

إذا كانت االتجاھات تخدم وظیفة الدفاع عن الذات فإنھا          -: وظیفة التعبیر عن القیم والمثل     •

تستخدم في التعبیر عن القیم والمثل التي یعتنقھا اإلنسان ویجعلھا مبررات التجاھاتھ في الحیاة  أیضًا

لما فیھا من     ؛اء والرضا واالستحسان  ھذه االتجاھات طالما أنھا تستحق الثن   ظھر المرءما ُی وغالبًا

 ).193: 2007أبو جادو،(جوانب یحبذھا اآلخرون 
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والمعتقدات،   اإلدراك لتحسین  تتكون لدى الفرد عن طریق االتجاھات نزعًة -: الوظیفة المعرفیة •

 أن تغییر االتجاھات یتطلب أسلوباً  ) كاتز(، ویذكر ت ھذه الفكرة المدرسة الجشطالتیة  كدقد ُأو

 ).19: 1995المخزومي،(یتجانس مع نوع الوظیفة التي یؤدیھا االتجاه 

  -:نحو البیئة المدرسیة االتجاھات-2.1.13 
المتنوعة المرتبطة والنشاطات المدرسیة  ة البیئیرى المربون أن تطویر اتجاھات إیجابیة نحو        

السائد في نظم     الواقع التعلیمي   أنھو ھدف ھام تسعى التربیة إلى تحقیقھ عند الطالب، غیر  وبھا، 

یشیر إلى عدم إنجاز ھذا الھدف على النحو المرغوب فیھ، وقد یتبدى ذلك من خالل  ،مدرسیة عدیدة

، كما یمكن أن   التسرب، والتحصیل المنخفض، والغیاب عن المدرسة     مثل بعض الظواھر المختلفة

، نحو المعلمین والمادة الدراسیة    یتبدى من خالل بعض االتجاھات السلبیة التي یطورھا الطالب        

إلى أن میل األطفال إلى      والبحوث السابقة   دراسات بعض التشیر  ؛ إذ والزمالء والنظام المدرسي  

، )Mauly، 1982(المدرسة وحبھم للنشاطات المدرسیة یتضاءل بازدیاد عدد سنواتھم الدراسیة        

م في حیاتھ المدرسیة، والمتعلقة بالمعلم     الخبرات غیر السارة التي یواجھھا المتعل وقد یعود ذلك إلى

  .لخإ.....أو المنھج أو طبیعة النظام المدرسي

من حیث التأثیر في الطالب واتجاھاتھم،  محایدًا یشیر ھذا الواقع إلى أن المدرسة لیست وضعًا       

ألن ما یجري فیھا من حوادث یؤثر في إحساس الطالب باألمن والكفاءة والقیمة الذاتیة، وھي جوانب 

فالعالقات المدرسیة التي ینالھا  ؛بعملیة تكوین االتجاھات نحو المدرسةترتبط على نحو وثیق 

كل إحدى القرائن الھامة التي تمكنھ من معرفة موقف الطالب نتیجة أدائھ لمھمة تعلیمیة معینة، تش

فعبر سلسلة طویلة من المھام التعلیمیة، یغدو الطالب  ؛المعلم حیالھ، والتي تؤثر في أدائھ المستقبلي

األمر الذي یؤثر في اتجاھاتھ على تحدید مستوى قدراتھ الخاصة بأداء مھام تعلیمیة معینة، قادرًا

یقعون الذین  االبتدائيأن تالمیذ الصف الثالث  ام بشكل فعال، فقد تبین مثًالالمستقبلیة نحو ھذه المھ

من أقرانھم من حیث التحصیل في مادة الریاضیات، یملكون اتجاھات أكثر % 20في عداد أفضل 

من أقرانھم، كما تبین أن تباین % 20إیجابیة نحو ھذه المادة من التالمیذ الذین یقعون ضمن أدنى 

، ولدى میذ في اتجاھاتھم نحو مادة الریاضیات قد استمر حتى نھایة المرحلة الثانویةھؤالء التال

استمرار السنوات المدرسیة ، تتراكم لدى الطالب مجموعة من الدالئل المتباینة ذات العالقة بأدائھ 

یسلك ولى نفسھ بالنجاح أو الفشل تعمیم ھذه الدالئل على كفاءتھ المدرسیة، ویحكم عالمدرسي، ویبدأ 

طالب المدرسة برات المدرسیة، لیس في اتجاھات طبقا لھذا الحكم، األمر الذي یشیر إلى أثر الخ

  ).479: 1985نشواتي، ( فحسب، بل في اتجاھاتھ نحو الذات أیضًا

في البیئة المدرسیة یجد الطالب نفسھ في بیئة جدیدة تتسم بالتغیر ویجد الطالب نفسھ مع خلیط           

ى ل إأتون من مستویات اجتماعیة واقتصادیة متباینة ویجد الطلبة أنفسھم في حاجة ماسة  من الرفاق ی
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واالستقالل، وعن طریق  مثل األمنألصدقاء لتمضیة أوقات الفراغ، وإشباع الحاجات النفسیة لدیھم ا

أھمیة  التعاون، والتفكیر الجماعي والقیادیة، مما یظھر معھ  مثل الرفاق تظھر المھارات االجتماعیة 

  .راتھ التعلیمیة خاصةالبیئة المدرسیة على الطالب عامة وقد

 ؛وتعمل على زیادة اإلنجاز  ،وقد تكون البیئة المدرسیة مالئمة تساعد على التقدم في التحصیل       

ولیة بین أفرادھا، وقد تكون ھذه البیئة غیر  ؤإذ یسود الود والمحبة وروح التعاون وتحمل المس

إذ ینعدم فیھا التعاون واإلخاء بین أفراد المجتمع المدرسي مما یؤدي إلى  ؛لتقدممالئمة تعرقل ا 

  .)3: 1995عبد الحمید،( السلبیة بین أعضاء ھذا المجتمع المدرسي

فقد أجمع المربون على أن المدرسة تقوم بدور ال یقل أھمیة عن الدور الذي تقوم بھ األسرة في        

  .كیة التي تصف الفردإنماء مجموعة المظاھر السلو

بالخبرات  ه، باإلضافة إلى تزویدلى تنمیة شخصیة التلمیذ وتشكیلھاوأن المدرسة تعمل ع       

، جدید لبعث الحركة والنمو المستمرألنھا تعمل على مد المجتمع بأفراد الجیل ال ؛والمھارات المختلفة

یلم فیھ التلمیذ بأطراف من العلم فقط؛ لكنھا مكان یلم فیھ التالمیذ بطرائق  فالمدرسة لیست مكانًا

أن یحصل علیھا الفرد من  الحیاة المفیدة في المجتمع ومھاراتھا المنتقاة، وھي أمور لم یعد ممكنًا

  ).26: 1986القیادي، ( غیر طریق المدرسة بعد التقدم الحضاري الحدیث

التأثیر في سلوك التالمیذ وإكسابھم خبرات متعددة تأخذ طابع الثبات إذن مھمة المدرسة     

 ،للمجتمع مفیدًة ق أھدافًافي أعماقھم تؤثر في سلوكھم وتحق واالستمرار حتى تصبح عادات راسخة

نزل بین الم ىوالمجتمع المدرسي حلقة وسط ،وھذا ھو جوھر عملیة التربیة ولب موضوع التعلیم

وإتمام ما أعده  ،في تحقیق التدرج في النمو العقلي واالجتماعي ه ھامًاكان دور لذلك ؛والمجتمع العام

جب أن یكون یو ،سلیمحیاة سلیمة ونمو جل أل ؛ما أفسده األفرادالبیت ومحاولة إصالح في األفراد 

 ؛ز السلطة في ید واحدةوترك ،االستبداد واإلرھاب أسلوبالیتبع  صالحًا جو المدرسة اجتماعیًا

كون سیاسة المدرسة تفیجب أن  ؛فمعاملة النظار والمشرفین والمدرسین لھا آثار في الجو المدرسي

وأن  ة،وأال یكون ھناك تذبذب أو تراجع في المعامل ،بالحزم التوجیھ واإلرشاد مصحوبًا ىمبنیة عل

یذ بأنھم ن یشعر التالمأو ،متناقضة أسالیب الواحد  بأسلوبیعالج المدرسون مشكالت التالمیذ 

در اجتھاده وعملھ وسلوكھ إال بقآخر  ىیتحركون داخل إطار دیمقراطي الأساس لتفضیل فرد عل

  . )24: 2003، معوض(الحمید

تعد المدرسة إحدى المؤسسات التي تسھم مع غیرھا من المؤسسات في تربیة اإلنسان،       

والنفسیة والروحیة واالجتماعیة، ومساعدتھ على النمو في جمیع جوانب شخصیتھ الجسمیة والعقلیة 

  ).27: 2000علي،(لقدراتھ و استعداداتھ ومیولھ واتجاھاتھ  إلى أقصى درجة ممكنة من النمو وفقًا
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عن  أن البیئتین األسریة والمدرسیة تشكالن محور عملیة التنشئة االجتماعیة، فضًالفي والشك      

ف الوظائف النفسیة لدى الفرد، وأن اتجاھات أن العمل المدرسي یسھم بدور كبیر في تنمیة مختل

التي تسھم في تحدید استجاباتھ  ،التنظیمات النفسیة الثابتة نسبیًا الطالب نحو مدرستھ تعتبر بمثابة

 ترفضھرة أنماط سلوكیة تتقبل الموقف أونحو المواقف المختلفة في بیئتھ المدرسیة، وذلك في صو

  ).156: 2002الخالدي،(

كیل البیئة التي یعیشھا لتش اآلخر؛تداخل بعضھا بیمتعددة  مجاالتللبیئة المدرسیة أن كما       

سایر البیئة المدرسیة ی مجاالتبمتطلباتھا الدراسیة، إال أن ھذا التداخل بین  فاءوالالطالب و

  -: ھي المجاالتھا، وأول ھذه االستقاللیة في واجبات

 - :اإلدارة المدرسیة - 2.2.1
ویقوم على رأسھا  ،وھي جزء من اإلدارة التعلیمیة ،القائمة بتنفیذ السیاسة التعلیمیةي الوحدة ھ   

وتنفیذ اللوائح والقوانین  ،مسؤولیتھ الرئیسیة ھي توجیھ المدرسة نحو أداء رسالتھا مدیر

  ).55: 2005البدري،(التعلیمیة 

 یح،حصویجب علیھ أن یكّون عالقات خاصة وممیزة مع الطالب تقوم على رؤیة وتوجھ    

المعرفیة رتقاء والتطور مع جمیع المستویات، السلوكیة ووتھدف إلى مساعدتھم على اال

، كما یجب علیھ أن یحس ویلمس المشكلة افة والتربویةوالنفسیة والجسدیة واالجتماعیة والثق

لیصل بھم  ؛مساعدتھم على حلھا حتى یجنبھم التوتر والقلق واالكتئاب التي تواجھھم  ویحاول

إلى أعلى مستوى شخصي یؤدي إلى استفادة المجتمع منھ، وأن ما یحدث الیوم في معظم 

المدارس قائم على عكس ذلك، حیث تسلط المدیر واستعمال العنف الجسدي والمھني یؤدي إلى 

نیین ال فائدة منحرفین وعدوا ھمالمدرسة، أو یجعل جعل نسبة كبیرة من الطالب یتسربون من

ألن المدیر لم یحاول أن یعرف الطالب وأحوالھ ومیولھ ومواطن ضعفھ  ؛ألنفسھم ولمجتمعھم

أن یھذب، ویشجع من یستحق  ووسائل عالجھ حتى یعمل على تقویة الضعف وتھذیب ما یجب

  ).275: 2004اهللا، نصر(ل بھا المدیر معرفتھا والعم ، فھذه األمور جمیعھا یجب علىذلك

على نمط اإلدارة المدرسیة  ًاویكون نجاح اإلدارة المدرسیة في مھامھا وواجباتھا متوقف              

مما  أنھ یتأثر بالمناخ الذي یسود المدرسةفي فالمجتمع المدرسي بما فیھ من تالمیذ ال شك  ؛السائد

دارة المدرسة النمط التسلطي أو النمط الدبلوماسي إعلى ، فقد یغلب یجابيإیجعلھا ذا اتجاه سلبي أو 

یتصف مدیره بأنھ ذو شخصیة جذابة، ویعتني بمظھره، فأو النمط الدیمقراطي، أما النمط الدبلوماسي 

ویؤمن بالقیم الدیمقراطیة، ویمیل إلى مناقشة مشكالت المدرسة مع المدرسین، حتى یبدو العمل 

ألداء األعمال  ؛لطیفًا لبقًا ى توجیھ أعضاء ھیئة التدریس توجیھًا، ولھ القدرة علتمامًا منظمًا

  ).11: 1985، مرسي،سمعان(جیدًا المدرسیة
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ھذا النمط یتمیز مدیره بشخصیتھ المرحة المتواضعة : النمط المتساھل أو الترسلي في  امأ       

على النھج الذي یختارون  ن معھ یسیرونیالغنیة في المجاالت المتعلقة بمھنتھ، كما یجعل العامل

ویمنحھم الحریة الكاملة في مناقشة أمورھم،  ،، ویفتح بابھ للجمیع من المدرسین والطلبةألنفسھم

   منحون الحریة الكاملةملین معھ یتحملون المسؤولیة عندما ُیاویعتقد أن ھذا النمط دیمقراطي وأن الع

 انتقاداتعدة  واجھالنوع من اإلدارة المدرسیة قد  اھذ نأ وترى الباحثة ).28: 1982الحمید،(

   .المدرسة والفوضى في أمورب یالتس أھممھا

   باالستبداد والتعصب في الرأي والھیمنة على جمیع األدوار: النمط التسلطيویتسم المدیر في        

بالجانب التحصیلي أھمھا االھتمام  ، ویقوم ھذا النمط على مجموعة من القوانینالعملیات اإلداریةو

الفروق الفردیة بین  يیراعال كما، النمو البدني والنفسي واالجتماعيمثل  ،وإھمال الجوانب األخرى

  .التالمیذ

في  ھو الذي ینبغي أن یسودو ،النمط الدیمقراطي أنماط اإلدارة المدرسیة أن من  ترى الباحثةو       

ي یعمل فیھ مدیر المدرسة في جو تسوده المحبة ألن النمط الدیمقراط؛ جمیع المؤسسات التعلیمیة

ویتلقى مدیر المدرسة  ،لتحقیق األھداف التي رسمھا المجتمع المدرسي ؛والتفاھم والتعاون والتشاور

تشجیعھم على ل ؛، بل یعمل كل ما في وسعھرحاتھمأفكار المعلمین والطلبة وأولیاء األمور ومقت

، ویلتزم مدیر المدرسة ف العملیة التعلیمیة بنجاحاق أھدلتحقی ؛التنفیذیةالمشاركة في رسم الخطوات 

  ).33: 1992أبو فروه،( بتنفیذ ما اتفق علیھ في االجتماع

مدیر المدرسة عالقات ُیكون ؛ إذ المدرسیة األھداف المرجوة منھا اإلدارة وھكذا حتى تحقق        

رتقاء مساعدتھم على اال ىوتھدف إل ،خاصة وممیزه بالطالب تقوم على رؤیة وتوجھ واضح

، كما والثقافیة والتربویة ،والنفسیة والجسدیة ،السلوكیة والمعرفیة جمیع المستویات فيوالتطور 

حتى یجنبھم  التوتر  ؛حلھا ىویحاول مساعدتھم عل ،تي تواجھھمال كلایجب علیھ أن یحس المش

ما  لعلو ،استفادة المجتمع منھ ىي إلشخصي یؤد ىمستو ىلیصل بھم إلى أعل ؛كتئابوالقلق واال

تسلط المدیر واستعمال العنف الجسدي ف، لكذ سعك ىیحدث الیوم في معظم المدارس قائم عل

ھم منحرفین ، أو یجعلةنسبة كبیرة من الطالب یتسربون من المدرسجعل  ىیؤدي إل ،عنويوالم

ومواطن ضعفھ  ھ،الطالب ومیولال أحوألن المدیر لم یحاول أن یعرف فیھم؛ وعدوانین ال فائدة 

ویشجع من  بذب، ویھذھیب ما یجب أن ُیذوتھ ،الضعف ةیعمل على تقوی ىحت؛ ووسائل عالجھ

  .)275:2004اهللا، نصر(المدیر معرفتھا والعمل بھا  یعھا یجب علىه األمور جمذ، فھلكذیستحق 

  - :سونالمدر- 2.2.2
دى لمكانیة خلق اتجاھات موجبة نحوھم إمن حیث  حد مجاالت البیئة المدرسیةأیمثلون       

، فھو یؤثر بأقوالھ وأفعالھ والتربویة حجر الزاویة في العملیة التعلیمیة یمثلالمعلم ف ؛طالبھم
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فالمدرس  ؛كما أنھ الدعامة األولى لقوة ھذا الوطن ومجده ،وسائر تصرفاتھ في التالمیذومظھره 

  . ًاصالح ًاالصالح ھو الذي یخرج مواطن

كما أن المعلم یأخذ على عاتقھ قیادة التالمیذ نحو تحقیق األھداف التربویة إلى واقع علمي         

إلرساء قواعد  ؛جرائي عن طریق المعلم یتم تنفیذ السیاسة التعلیمیة والخطط التربویةإوسلوكي و

  ).56: 2005البدري،( المجتمع السلیمة

لك ویمكن أن یتأتى ذ ،رام المتبادلعلى االحتالتالمیذ قائمة بین المدرسین و العالقة  ویجب أن تكون

  ، فلیسي المدرسین شروط القیادة السلیمةف یجب أن تتوافرو ،صحیحًا فھمًا مدورھ واإذا فھم

 ،من التوتر والسخط ، فإن ذلك یتیح جوًاأن تتسم بالتحكم والتھدید والوعیدالمفروض في القیادة 

  .إلى الھدف  وصوًال ؛لصفوفلدة على أنھا تعاون وتشكیل وإنما ینبغي أن تفھم القیا

، إشراك التالمیذ في عملیة التربیةعن طریق التشجیع والمساعدة واإلقناع وذلك یمكن كما        

، ولیس من شك في عالقات الطیبة بین الجمیعلتوطید ال ؛ووجود االحترام بین ھیئة التدریس والتالمیذ

إیجاد نوع من العالقات  ـ التي فیھا عمل جماعيـ أنھ یمكن عن طریق المعسكرات وكل ألوان النشاط 

أن توفیر الصحة النفسیة لدى في ال شك و، لیمة بین التالمیذ وھیئة التدریساالجتماعیة اإلنسانیة الس

 ،في المدرسة وفي عالقاتھم مع طلبتھم مًاسلی نفسیًا یخلق جوًا ومعنویًا المدرسین واستقرارھم مادیًا

یجابیة لدى التالمیذ نحو إیجابیة في البیئة المدرسة ونحو اتجاھات إعالقة خلق مما یؤدي إلى 

  ). 7: 1983زیدان،(مدرسیھم 

  -:زمالء الدراسة -  2.2.3
تضح من خالل تفاعلھم في األنشطة فی ،الثالث المتمثل في العالقة بین الزمالء المجالأما عن        

یأخذ مظاھر  ًایجابیإتفاعل ھذا الوقد یكون  ،خارجھ مالتعلیمیة المختلفة سواء كانت داخل الفصل أ

یأخذ  ًاسلبی الحب واإلخاء والتعاون والمشاركة والمنافسة الشریفة، والعمل المنتج، وقد یكون تفاعًال

ومما ال شك فیھ أن الطالب یجد في المدرسة . سة الھدامةمظاھر الكراھیة والفرقة والتشاحن والمناف

ویستعین بھم للتكیف مع جو  ،زمالء الدراسة فیرتبط بھم، ویصاحبھم لیلعب معھم ویذاكر معھم

  ).201: 1981مرسي،(المدرسة ومتطلباتھا 

 ،خارجھافي تفاعلھم خالل األنشطة التعلیمیة داخل الصف أو بین الطلبة تنعكس ھذه العالقة        

بحسب مرحلة نمو التالمیذ وحاجاتھم وطرق تلبیتھم لھذه  ،وسلبیًاأ وقد یكون ذلك التفاعل إیجابیًا

منظمة أن تساعدھم في تلبیة تلك بوصفھا ویمكن للمدرسة  ،األمن واالنتماء للجماعةمثل الحاجات 

  -:ي أتالحاجات بتھیئة البیئة المدرسیة التربویة السلیمة من خالل ما ی
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داء الصحیح لدورھا التربوي داخل الفصول بتشجیع المشاركة الفعالة للتالمیذ في عملیة األ  - أ

وتعامل معھم على أساس ذلك بطریقة عادلة وموحدة وعلمیة  ،التعلیم بعد معرفة قدراتھم

 .وموضوعیة وتربویة بدون قسوة أو تساھل أو مبالغة 

ت النشاط التي تسمح للطاقات زیادة مجاالت النشاط وتوزیعھا من خالل تكوین جماعا  - ب

لنمو التربوي السلیم بشكل تعاوني وجماعي لیتیح الفرص و ،والمواھب بالتعبیر عن نفسھا

 .ودیمقراطي

 ؛تشمل المنازل وغیرھا من األماكن تنشیط عملیة التوجیھ النفسي واالجتماعي وتوسیعھا   - ت

األعمار للمیول و النشاط وفقًاوتوزیع التالمیذ على جماعات  ،خاصًا بتوجیھ التالمیذ توجیھًا

  ).312: 2001،أحمد والشافعي(والرغبات 

  -:المنھج الدراسي - 2.2.4
فالمنھج ھو  ؛الباحث في مقیاس البیئة المدرسیةیعد من أھم العناصر الخمسة التي حددھا        

المدرسة لتالمیذھا ھا ئالتي تھی -الثقافیة والفنیة والریاضیة واالجتماعیة -مجموعة الخبرات التربویة 

كھم بقصد مساعدتھم على النمو الشامل في جمیع النواحي وتعدیل سلو ؛داخل المدرسة وخارجھا

  .)11،صت.میخائیل وآخرون،ب( ألھدافھم التربویة طبقًا

عبارة عن الخبرات التعلیمیة التي تنظمھا  ھالمنھج بأن) شھدا وآخرون(  عرف 1982وفي سنة        

حداث تغیرات سلوكیة إویمارسھا التالمیذ داخل المدرسة وخارجھا بغیة  ،وتشرف علیھا المدرسة

باألھداف التربویة  وثیقًا تصل اتصاًالتج التعلیم ھنامن م ةمن أھداف تربویة مرسوم ىستوحمعینة ُت

أن یختلف المنھج باختالف األھداف التي  مستغربًافلیس  ؛بل أن تحقیقیھا ھو الغرض من وجوده

 ،واقع األمر أنھ لیس في أساسھ سوى تفصیل لألھداف التربویةوفي  ،لھا یحققھا وأن یتكیف وفقًا

فكما  ،نصب أعینھم الحالة من أن یعرف ھذه األھداف حق المعرفة وأن یبقوھا دائمًا ھذه في والبد

 :1982شھدا وآخرون، ( أن یكون المنھج بصورة مفصلة رة مجملة ھكذا یجبتكون األھداف بصو

312(.  

سلسة من المخرجات التعلیمة المطلوبة والمنظمة "بأنھ )Johonson، 1967 جونسون(وعرفھ            

  .)26: 1995،اللقاني( "في بناء معین

للمادة الدراسیة بل أصبح لھ معنى أوسع من  ًاأنھ لم یعد مرادف أىرف) 27: 1986قیادي، ال(وأما         

ذلك بحیث أصبح یعني الخبرات التي یمر بھا التلمیذ بتوجیھ من المدرسة سواء كان النشاط الذي یقوم بھ 

  .ف التربیة ومحتواھا وطرق تدریسھ وتقویمھافالمنھج ھو ھد ؛داخل المدرسة أو خارجھا

تطورة وتشبع عند التالمیذ االحتیاجات المتنوعة وأن تكون یجب أن تكون مفالمناھج الدراسیة أما        

  .)26: 2003 معوض،( التربیة ونمو شخصیاتھم ىھذه المناھج وفق خطة مدروسة تساعد عل
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  - :األنشطة المدرسیة - 2.2.5
، وجماعة منھا جماعة الصحافة المدرسیة، وجماعة اإلذاعة المدرسیةف نشاطالجماعات  تتنوع       

، ویقوم معلمو المدرسة باإلشراف  مختلفًةًا أسرو ًاوفرق فصوًالھذه الجماعات  وغیرھا، وتضمالرحالت 

    ).53: 2001حجي، ( ولون عن ھذا النشاط بالمدرسة ؤعلى جماعات النشاط بھا وھم مس

 غیردمج الطالب بنشاطات تربویة منھجیة و ىركز علیصفیة الودور المعلم في النشاطات ال       

على تكامل شخصیتھ  ىوتعمل عل ،وتفجر طاقاتھ وتنمي قدراتھھ بلورة مواھب ىمنھجیة متنوعة تؤدي إل

في ستخدامھا اتصاالت وكیفیة الوسائل التقنیة واال ىتیح للطالب فرصة التعرف علتكما  ،وجھل مكأ

مصادر المعرفة المختلفة من مكتبات ومراكز تعلیمیة  ىلإرجوع ال ىلعمما یساعده  ،التعلم والتعلیم

واألكثر من ذلك فقد أصبح دور  ،زمة بأقل وقت وجھد وتكلفةالستخراج المعلومة الاعالم وإووسائل 

  . )27: 2007 بو ریاش،أ(التعلیمیة  إدماج الطالب في العملیة  ىالمعلم یركز عل

 ،شدیدًا متنوع تنوعًا ألن النشاط المدرسي ؛ستعداداتھماومواھبھم و التالمیذیكشف میول  ھأنكما        

زیادة التحصیل  ىإل الدراسیة داخل الفصل فإنھ یصبح دافعًاھج امنالربط النشاط المدرسي بتم  ما اذوإ

مما  ،التساؤل ىھتمام ویدفع إلفالنشاط الالصفي یثیر اال ؛المتعلم ىالدراسي وتنمیة المھارات المعرفیة لد

، المتعلم ىقیم لدالتجاھات واالمیول والوتنمیة ؟ فكریلتعلیم الفرد كیف  ًاجید ًاسلوبأللنشاط و ًةیعتبر بدای

لك الربط بین النظریة ذوك، وتعدیل الخاطئ منھاالنشاط المدرسي فرصة حقیقیة لتنمیة ھده الجوانب و

یمارسھ بطریقة  ىتح ىمعنو أفإن الكثیر مما یمارسھ المتعلم داخل المدرسة یظل دون داللة ، والتطبیق

یجابیة نحو البیئة الدراسیة المتعلقة باألنشطة المتنوعة إ، وھذا یؤدي إلى تنمیة اتجاھات وظیفیة تطبیقیة

.                                                                                                     ھ الالصفیوالصفیة   
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  - :العربیةالدراسات : أوًال - 1.1.3

  - :تمھید - 2.1.3 
 
 

امت الباحثة باالطالع على العدید من الدراسات واألبحاث التي ترى أن لھا عالقة بموضوع ق
  -:الدراسة الحالیة، وفیما یلي عرض ألھم ما جاء فیھا

  
  - : نحو المواد الدراسیةالدراسات التي تناولت االتجاھات 

  
اتجاھات طلبة المرحلة الثانویة في األردن "بعنوان  )1983، المصري(دراسة  -  1

  "الدراسات االجتماعیة مادة نحو 
  : ھدفت الدراسة إلى

التعرف على اتجاھات طلبة المرحلة الثانویة في األردن نحو مقررات الدراسات االجتماعیة وفق 
  .متغیر المستوى التعلیمي 

طالبًا وطالبًة موزعین على الصفوف الثانویة تم ) 826(الدراسة من تكونت عینة : عینة الدراسة 
  شوائیةاختیارھا بطریقة ع

  -:توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة 
أوضحت نتائج الدراسة أن اتجاھات الطلبة بالمرحلة الثانویة في المدارس األردنیة نحو      

  .مقررات الدراسات االجتماعیة لم تصل إلى مستوى االتجاه المقبول تربویًا 
كما أوضحت النتائج أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین اتجاھات طلبة المرحلة     

الدراسات االجتماعیة ُتعزى إلى متغیر المستوى التعلیمي  الثانویة نحو مقررات
  ).1997الحیارى،(
  
اتجاھات طلبة المرحلة الثانویة نحو مادة :"بعنوان ) 1989الرازحي، (دراسة  - 2

  ":األحیاء في األردن
  

  :ھدفت الدراسة إلى    
  .التعرف على اتجاھات طلبة المرحلة الثانویة نحو مادة األحیاء في األردن   
  ...عینة الدراسة   

    طالبًة، ) 141(طالب و) 200(طالبًا وطالبًة، منھم ) 341(بلغ عدد أفراد العینة الكلیة للدراسة 
  .تم اختیارھا عشوائیًا 

 -:وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة
تباطیة موجبة ذات داللة إحصائیة بین اتجاھات الطلبة نحو مادة األحیاء وجود عالقة ار

  .وتحصیلھم الدراسي 
أما فیما یتعلق بالجنس فقد أوضحت النتائج تفوق اإلناث على الذكور في متوسط أدائھن على 

  .مقیاس االتجاھات نحو مادة األحیاء 
ت داللة إحصائیة ُتعزى إلى التحصیل، بالنسبة ألثر التحصیل أظھرت النتائج أن ھناك فروقًا ذا

أي أن متوسطات األداء على مقیاس االتجاھات لذوي التحصیل المرتفع كانت أعلى من 
  ) .1989الرازحي،(متوسطات أداء ذوي التحصیل 



33 
 

مادة دراسة الفروق في االتجاه نحو " بعنوان )  1992البابطین، (دراسة  - 3
  ".الثالث متوسط بمدینة الریاض الریاضیات لدى عینة من طلبة الصف 

  
  :ھدفت الدراسة إلى 

  .التعرف على الفروق في اتجاه طالب وطالبات الصف الثالث المتوسط نحو الریاضیات 
  .دراسة التفاعل بین الخبرة والمؤھل على االتجاه نحو الریاضیات لدى الطالب المذكورین 

    األداة
  .لریاضیات استخدم الباحث مقیاس االتجاه نحو مادة ا 

  .طالبًا وطالبًة من مدینة الریاض) 477(تكونت من :  عینة الدراسة
  -:توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة 

اإلناث لصالح الذكورو بین الریاضیاتنحومادة االتجاه لة إحصائیةفيوجود فروق ذات دال
  .الذكور 

كما كشفت الدراسة أن المدرس المؤھل تربویًا كان أكثر فاعلیة في تكوین االتجاھات اإلیجابیة 
  ) 1992البابطین ، (لطالبھ نحو مادة الریاضیات في حین لم یظھر أثر لسنوات الخبرة 

  
  ".اتجاھات طلبة المرحلة الثانویة نحو مادة األحیاء"بعنوان ) 1993الصباریتي ،(دراسة  -4
  

  :الدراسة إلى ھدفت 
الجنس، (دراسة اتجاھات الطلبة نحو مادة األحیاء في المرحلة الثانویة و أثر بعض المتغیرات  

  .على تلك االتجاھات ) التحصیل الدراسي
  ...عینة الدراسة 

  .طالبًا وطالبًة في مدینة أربد باألردن )341(تكونت من طلبة الصف الثالث الثانوي  
   -:ائج اآلتیة توصلت الدراسة إلى النت

أشارت النتائج المتعلقة بالتعرف على اتجاھات الطلبة نحو مادة األحیاء إلى أنھا كانت إیجابیة 
  .على المقیاس الكلي

كما أوضحت النتائج أثر الجنس، فأشارت إلى تفوق اإلناث على الذكور في متوسط أدائھن على 
وق بین الجنسین في االتجاھات من مقیاس االتجاھات نحو مادة األحیاء، وتعتبر قضیة الفر

  .القضایا التي حظت باالھتمام 
تؤكد النتائج وجود عالقة ارتباطیة إیجابیة بین التحصیل واالتجاھات اإلیجابیة حیث تزداد 

  ).1993الصباریتي ،(االتجاھات بزیادة التحصیل 
  
الثانویة دراسة تحلیلیة التجاه تالمیذ المرحلة "بعنوان ) 1995قحوص ، (دراسة  - 

  "استخدام المختبر مادة بدولة البحرین نحو
  

  -:ھدفت الدراسة إلى 
دراسة .التعرف على طبیعة اتجاه تالمیذ المرحلة الثانویة بدولة البحرین نحو استخدام المختبر

دراسة أثر التخصص والصف الدراسي .الفروق بین التالمیذ في اتجاھاتھم نحو استخدام المختبر 
یدرس فیھا التالمیذ على اتجاھاتھم نحو استخدام المختبر توصلت الدراسة إلى والمدرسة التي 

بین اتجاه تالمیذ عینة البحث ) 0.05(وجود عالقة دالة إحصائیًا عند مستوى داللة - :النتائج اآلتیة 
  ) .1995قحوص ، (نحو استخدام المختبر 
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الثانویة بدولة قطر اتجاھات طالبات المرحلة "بعنوان ) 1997فخرو ،(دراسة  - 6
  "نحو مادة االقتصاد المنزلي 

  -:ھدفت الدراسة إلى 
  .معرفة أثر بعض العوامل في تكوین ھذه االتجاھات   
  - :أداة الدراسة   
  .استخدم الباحث مقیاس االتجاھات نحو مادة االقتصاد المنزلي   

  ...عینة الدراسة
طالبة في الصفوف األول والثاني والثالث الثانوي ) 198(تكونت عینة الدراسة من   

  .بالتخصصات العلمیة واألدبیة تم اختیارھا عشوائیا من المدارس الثانویة 
  -:توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة 

  .عبر أفراد العینة عن اتجاھات إیجابیة نحو المادة وأھمیتھا على مقیاس االتجاه 
 .كانت اتجاھات أفراد العینة غیر إیجابیة نحو المھن المرتبطة بالمادة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات القطریات وغیر القطریات في مقیاس 
 .االتجاه نحو مادة االقتصاد المنزلي 

بات الصف كما ال توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات درجات طالبات الصف األول وطال
 .الثالث الثانوي على مقیاس االتجاه نحو مادة االقتصاد المنزلي بصفة عامة 

بین متوسطات درجات طالبات القسم العلمي ) 0.05(ال توجد فروق دالة إحصائیًا عند مستوى 
 ).1997فخرو ،(وطالبات القسم األدبي على مقیاس االتجاه نحو مادة االقتصاد المنزلي 

باحثین إلى تناول بعض الدراسات التي اھتمت باتجاھات الطلبة نحو األنشطة وقد اتجھ بعض ال
  :المختلفة منھا

تقویم نشاط القراءة الحرة لدى طلبة "بعنوان ) 2008عبد الجبار، (دراسة  - 7
 ".المرحلة الثانویة في الجمھوریة الیمنیة

  
  -:ھدفت الدراسة إلى 

التعرف على واقع نشاط القراءة الحرة لدى طلبة المرحلة الثانویة في الجمھوریة الیمنیة، وذلك  
  -:من خالل اإلجابة على األسئلة اآلتیة 

  ما مدى إقبال طلبة المرحلة الثانویة على ممارسة القراءة الحرة ؟
  ما مجاالت القراءة الحرة التي یمیل إلیھا طلبة المرحلة الثانویة ؟

 المعوقات التي تحول دون ممارسة طلبة المرحلة الثانویة نشاط القراءة الحرة ؟ما 
ھل توجد فروق دالة إحصائیًا في إقبال الطلبة على القراءة الحرة والمیل إلیھا لدى طلبة المرحلة 

  ؟) التخصص ، الجنس(الثانویة تعزى إلى متغیري 
  -:أداة الدراسة 

  فقرة، موزعة على أربعة مجاالت ) 65(دادھا اشتمل على استخدمت الباحثة استبیانًا من إع 
اتجاه الطلبة نحو القراءة الحرة، مجاالت المیل للقراءة الحرة، مجاالت مصادر القراءة : ھي 

 .الحرة وموادھا ، معوقات نشاط القراءة الحرة 
  ....عینة الدراسة 

والجنسین ) العلمي،األدبي(تكونت عینة الدراسة من طلبة الصفین الثاني والثالث ثانوي بقسمیھا  
  .طالبًا وطالبًة اختیروا بطریقة عشوائیة ) 469(الذكور واإلناث ، مكونة من 
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  -:توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة 
نشاط القراءة الحرة بلغ وضحت نتائج الدراسة أن مدى إقبال طلبة المرحلة الثانویة على 

  .وھي نسبة عالیة، وھذا یدل على أن اتجاھاتھم إیجابیة %) 74.3(
، %) 70(كشفت نتائج الدراسة أن اتجاه طلبة المرحلة الثانویة نحو نشاط القراءة الحرة بلغ نسبة 

  .وذلك یدل على أن اتجاھاتھم إیجابیة 
ة یأتي في مقدمتھا الصحف ، ثم تبادل الكتب أن مصادر القراءة الحرة لدى طلبة المرحلة الثانوی

والقصص بین الزمالء ، ثم یلیھا مكتبة المنزل ، ثم دور النشر والمكتبات ، ثم التزود من 
 .المعلمین ، ثم اإلنترنت ، وأخیرًا المكتبات العامة 
لصالح اإلناث في مجال االتجاه نحو ) 0.01(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

 .راءة الحرة الق
لصالح القسم األدبي في مجال االتجاه ) 0.05(كذلك توجد فروق ذات داللة إحصائیًا عند مستوى 

 .نحو القراءة الحرة 
أیضًا أوضحت نتائج الدراسة أنھ ال توجد فروق دالة إحصائیًا في مجال مصادر القراءة الحرة 

 .لدى الطلبة اإلناث والذكور
انشغال : معوقات نشاط القراءة الحرة لدى طلبة المرحلة الثانویة ھي بینت نتائج الدراسة أن من 

الطلبة بالمذاكرة وأداء الواجبات المنزلیة، وقلة الوقت المتاح للقراءة الحرة في مكتبة المدرسة ، 
 وكثافة المنھج الدراسي، وعدم تخصص المدرسة حصة للقراءة الحرة في المكتبة المدرسیة 

www.yamen-nic.info) ،2008عبد الجبار.(  

اتجاھات طلبة المرحلة الثانویة نحو منھج اللغة "بعنوان) 2008أحمد ،(دراسة  - 8
  - ":اإلنجلیزیة

  
  -:ھدفت الدراسة إلى 

 .التعرف إلى اتجاھات الطلبة نحو اللغة اإلنجلیزیة في الیمن 
 .الجمھوریة الیمنیة التعرف على أھم العوامل المؤثرة على اتجاھات طلبة المرحلة الثانویة في 

  ...عینة الدراسة 
  .شملت عینة الدراسة طلبة المرحلة الثانویة في محافظة لحج في الجمھوریة الیمنیة  

  -:توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة 
توجد اتجاھات إیجابیة لدى المرحلة الثانویة في محافظة لحج نحو منھج اللغة اإلنجلیزیة؛ إذ بلغ 

 ) .3.61(الطلبة متوسط درجات 
ووضحت النتائج أم أھم العوامل المؤثرة على اتجاھات طلبة المرحلة الثانویة في جمھوریة الیمن 
ھو عامل الحاجة إلى اللغة اإلنجلیزیة بالدرجة األولى ، وقد أظھرت الدراسة ترتیب ھذه العوامل 

 -:كما یاتي 
المعلمون والوسائل التعلیمیة الحدیثة ، الكتب الحاجة للغة اإلنجلیزیة ، مقررات اللغة اإلنجلیزیة ، 

 .المقررة في اللغة اإلنجلیزیة ، تنسیق موضوعات المادة 
في االتجاھات نحو منھج اللغة ) ذكور ، إناث(ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة للجنس 

 .اإلنجلیزیة 
نحو منھج اللغة في االتجاھات ) علمي ، أدبي(ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة للقسمین 

في اتجاھات الطلبة نحو ) علمي ، أدبي(توجد فروق ذات داللة إحصائیة للقسمین .اإلنجلیزیة
منھج اللغة اإلنجلیزیة في المجاالت المتعلقة بالمزایا ومفھوم الذات والمنھج والعوامل االقتصادیة 

 .واالجتماعیة 

http://www.yamen-nic.info
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) ممتاز  -جید جدًا -ضعیف ـ جید(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة لمستوى تحصیل الطلبة 
 .على اتجاھات الطلبة نحو منھج اللغة اإلنجلیزیة 

بین ) ممتاز -جید جدًا -جید -ضعیف(ال توجد عالقة داللة إحصائیة بین مستوى تحصیل الطلبة 
 ).2008:أحمد(www.yamen-nic.info اتجاھات الطلبة نحو منھج اللغة اإلنجلیزیة 

دراسة "(االتجاه نحو الحاسب اآللي "بعنوان ) ت.،بعبد الحمید (دراسة  - 9
  ) :مقارنة حسب بعض المتغیرات

  
  -:ھدفت الدراسة إلى 

 .الكشف عن طبیعة اتجاھات الطلبة من الجنسین نحو الحاسبات اآللیة 
في طبیعة االتجاھات نحو الحاسبات اآللیة ) ذكور، إناث(الكشف عن طبیعة الفروق بین الجنسین

 .العمر والتدریب واالستخدامحسب متغیرات 
  :توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة 

توجد فروق في االتجاه نحو الحاسب اآللي بین الجنسین لصالح الذكور، وتبین في ظل استبعاد 
تأثیر متغیرات التدریب واالستخدام أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الجنسین من حیث 

و الحاسب اآللي، ویقتصر الفرق بینھما على متغیر واحد وھو خلق معظم متغیرات االتجاه نح
 .الحاسب اآللي 

كما وضحت النتائج أنھ یزداد االتجاه التفصیلي نحو الحاسب لدى المتدربین عنھ لدى غیر 
 .المتدربین من الجنسین 

 .لحاسب اآلليكما تشیر النتائج إلى أن ھناك فروقًا ذات داللة إحصائیة بین الجنسین في استخدام ا
كما دلت النتائج على وجود فروق دالة إحصائیًا بین المتدربین وغیر المتدربین من حیث الدرجة 
الكلیة التجاه الحاسب اآللي، كما یوجد تفاعل دال بین متغیري الجنس والتدریب في التأثیر على 

 .متغیر خلق الحاسب اآللي 
الحاسب اآللي لدى المستخدمین عنھ لدى غیر وأوضحت النتائج ازدیاد االتجاه التفضیلي نحو 

  ). ت.عبد الحمید ،ب( www.yamen-nic.info.  المستخدمین من الجنسین 
    

  :  الدراسات التي تناولت االتجاھات ا لطلبة  نحو الزمالء
  

اتجاھات طلبة المرحلة الثانویة نحو التعلیم :"بعنوان) 2006علي، (دراسة  -10
  )".في ثانویات مدینة دمشق العامة  دراسة مقارنة(المختلط 

  
  - :ھدفت الدراسة إلى النتائج اآلتیة

     التعرف على اتجاھات طلبة المرحلة الثانویة، نحو التعلیم المختلط في مدارس مدینة دمشق  
  . العامة 

   -:أداة الدراسة 
  .سؤاًال) 49(صممت استبانة رأي مؤلفة من  
  ...عینة الدراسة  
من اإلناث، ) 748(من الذكور و ) 681(طالبًا، منھم ) 1429(تكونت عینة الدراسة من   

والثاني ) علمي وأدبي(الصف العاشر والحادي عشر : یتوزعون على ثالثة صفوف دراسیة ھي
  ).علمي وأدبي(عشر 

http://www.yamen-nic.info
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  - :توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة
طلبة التعلیم الثانوي العام ، نحو التعلیم أظھرت نتائج الدراسة اتجاھات إیجابیة قویة لدى 

من أفراد العینة، وبلغت نسبة المعارضین %) 69.49(المختلط، فقد بلغت نسبة المؤیدین 
أظھرت الدراسة وجود فروق دالة .فقط) %10(، أما نسبة الحیادیین فقد بلغت %)20.51(

یؤثر نوع التخصص سواء .بإحصائیًا بین اتجاھات الطالب واتجاھات الطالبات، لمصلحة الطال
.  أكان أدبیًا أم علمیًا ، في اتجاھات الطلبة نحو التعلیم المختلط، لمصلحة طلبة الفرع األدبي

) مدارس البنین ومدارس البنات(وبالمقارنة بین اتجاھات طلبة مدارس التعلیم الثانوي المنفصلة 
ذا داللة إحصائیة، لمصلحة طلبة وبین طلبة المدارس المختلطة، بینت النتائج أن ھناك فرقًا 

بینت النتائج عدم وجود فرق جوھري في اتجاھات طلبة التعلیم الثانوي نحو .التعلیم المنفصل 
  ).2006علي،(التعلیم المختلط، تبعًا لمتغیر الصف الدراسي 

الدراسات التي تناولت دراسة االتجاھات نحو البیئة المدرسیة وعالقتھا بمتغیرات 

                         .أخرى 

اتجاھات الطلبة ومیولھم نحو المواد المدرسیة "بعنوان ) 1977حمزة،(راسة 11-
الصف األول الثانوي بمدینة  وعالقتھا بالتحصیل الدراسي لدى عینة من طلبة

  -":عمان
  -:ھدفت الدراسة إلى 

دراسة اتجاھات الطلبة ومیولھم نحو المواد الدراسیة المقررة وعالقتھا بمستوى تحصیلھم في   
  .ھذه المواد 

  ...عینة الدراسة
طالبًا وطالبًة من الصف األول الثانوي في ) 62(أجریت الدراسة على عینة عشوائیة مكونة من  

قة ارتباطیة ذات داللة وجود عال-:توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة .محافظة عمان 
اللغة اإلنجلیزیة ، والعلوم ، (إحصائیة بین التحصیل واالتجاھات لدى اإلناث والذكور في 

األحیاء ، واللغة اإلنجلیزیة، ( إن اتجاھات اإلناث أعلى من اتجاھات الذكور نحو ).والریاضیات
جاھات الطالبات اإلناث وكذلك كانت اتجاھات الطالب الذكور أعلى من ات).والدین ، والریاضة

العلوم ، والجغرافیا ، (وكانت اتجاھات الطلبة نحو ).العلوم، والریاضات، والجغرافیا (نحو 
) األحیاء ، واللغة اإلنجلیزیة ، والتاریخ(كما كانت اتجاھات الطلبة نحو .ضعیفة ) والریاضیات 

  ) .1977حمزة ،(متوسطة 

العالقة بین دافعیة اإلنجاز واالتجاه نحو :"بعنوان ) 1989الشناوي، (دراسة  - 12
  ":مادة الریاضیات

  
  -:ھدفت الدراسة إلى 

التعرف على طبیعة العالقة بین دافعیة اإلنجاز واالتجاه نحو مادة الریاضیات لدى طلبة وطالبات 
 .الفرقة األولى من المدارس الثانویة العامة

الفروق بین الجنسین البنین والبنات في كل من الدافعیة واإلنجاز واالتجاه نحو مادة التعرف على 
 .الریاضیات 

  ...عینة الدراسة 
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من الطالبات وطبق علیھم اختبار ) 222(من الطلبة و) 204(فردًا، ) 426(تكونت العینة من  
لة العامة لمعامل االرتباط الدافع لإلنجاز ومقیاس االتجاه نحو مادة الریاضیات، واستخدمت المعاد

  .الختبار صدق الفروض ) T.TEST )Tواختبار 
  - :توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة

  .وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین دافعیة اإلنجاز واالتجاه نحو مادة الریاضیات
 .وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین البنین والبنات في الدافع لإلنجاز لصالح البنین

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین البنین والبنات في االتجاه نحو مادة الریاضیات لصالح 
 ).1989الشناوي،(البنین 

  
اتجاھات طالب الكفاءة "بعنوان ) 1994العیوتي و الصریخ،(دراسة  13-

 ".المتوسطة نحو مادة العلوم وعالقتھا بالتحصیل الدراسي

  -:ھدفت الدراسة إلى 
    قیاس اتجاھات طالب الكفاءة المتوسطة نحو مادة العلوم وعالقتھا بالتحصیل في مدینة 

  .الریاض بالمملكة العربیة السعودیة 
  ...عینة الدراسة 

  .شملت عینة الدراسة طلبة الصف الثالث المتوسط بمدینة الریاض في السعودیة  
  -:توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة  

في حین كان معدل %) 62.86(الدراسة أن معدل التحصیل في العلوم بنسبة أظھرت نتائج 
  %) .78.2(االتجاه نحو العلوم 

 .كما ال توجد عالقة ارتباطیة موجبة بین االتجاه نحو العلوم والتحصیل فیھ 
) 325(أظھرت النتائج العالقة بین التحصیل الدراسي في مادة العلوم واالتجاه نحوھا؛ إذ حصل 

طالب فقط على ) 5(وحصل %) 90.0(على اتجاه موجب نحو مادة العلوم ، أي نسبة  طالبًا
 ).1994العیوتي و الصریخ،(اتجاه سالب نحو مادة العلوم 

اتجاه طالب المرحلة "بعنوان ) 1995عبد العزیز والحریفي ،(دراسة  -14
المتوسطة والثانویة نحو العلوم وعالقتھ بالتحصیل في منطقة اإلحساء 

 ".لسعودیة با
  

  -:ھدفت الدراسة إلى 
الكشف عن اتجاه طالب وطالبات المدارس المتوسطة والثانویة في الریف والحضر بمدینة  

  .اإلحساء بالسعودیة نحو العلوم وعالقتھ بالتحصیل 
  ...عینة الدراسة 

طالبًا وطالبًة من طالب المرحلة الثانویة تم اختیارھا بطریقة ) 320(تكونت الدراسة من  
  .عشوائیة 

  -:توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة 
وجود أثر دال إحصائیًا لمتغیر الجنس في االتجاه نحو العلوم، فقد اتضح أن اتجاه اإلناث نحو 

  .العلوم العلوم أكثر إیجابیة من اتجاه الذكور نحو 
وجود أثر دال إحصائیًا لمتغیر المستوى الدراسي في االتجاه نحو العلوم، فقد اتضح أن اتجاه 
الطالب والطالبات في المرحلة المتوسطة أكثر إیجابیة من اتجاه الطالب والطالبات في المرحلة 

  ).1995عبد العزیز والحریفي،(الثانویة
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العالقة بین متغیرات التحصیل الدراسي :"بعنوان) 1983الشلمي، (دراسة  -  15
  ":واتجاھات الطلبة نحو بیئتھم المدرسیة عند طلبة المرحلة الثانویة

  :ھدفت الدراسة إلى
  .التعرف على مدى ارتباط ھذه المتغیرات موضع القیاس

  ...عینة الدراسة
  .طالبًا وطالبًة من طلبة الصف الثالث الثانوي في األردن) 1260( 

  -:لت الدراسة إلىتوص
بین ) 0.05(كشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

  ).1983الشلمي،(متغیري التحصیل الدراسي واتجاھات الطلبة نحو بیئتھم المدرسیة 

االتجاھات نحو العمل المدرسي وعالقتھا : "بعنوان)  2000علي ، ( دراسة  -16
  ". لدى طلبة المرحلة الثانویة بالجبل الغربي بالتحصیل الدراسي

  
  -:ھدفت الدراسة إلى 

  .التعرف على اتجاھات الطلبة نحو اإلدارة المدرسیة وعالقتھا بالتحصیل الدراسي 
 .التعرف على اتجاھات الطلبة نحو المدرسین وعالقتھا بالتحصیل الدراسي

 . التعرف على اتجاھات الطلبة نحو المقررات الدراسیة وعالقتھا بالتحصیل الدراسي 
 .التعرف على اتجاھات الطلبة نحو الزمالء وعالقتھا بالتحصیل الدراسي 

التعرف على اتجاھات الطلبة نحو األنشطة المدرسیة وعالقتھا بالتحصیل الدراسي، واستخدم 
 .ل المدرسي الباحث مقیاس االتجاھات نحو العم

   - :عینة الدراسة 
طالبًة من ) 232(طالبًا و ) 168(طالب وطالبة موزعین بین ) 400(تكونت عینة الدراسة من 

طلبة الصف الثاني الثانوي بقسمیھ األدبي والعلمي من مدارس منطقة الجبل الغربي، تم اختیارھا 
  .بطریقة عشوائیة 

   -:توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة 
لدى أفراد عینة الدراسة ) 0.05(د عالقة ارتباطیة موجبة عند مستوى داللة إحصائیة وجو

في االتجاھات نحو المقررات الدراسیة والتحصیل الدراسي ، وكانت ) التخصص العلمي(
نحو الزمالء وتحصیلھم ) التخصص األدبي(االتجاھات موجبة أیضًا لدى أفراد عینة الدراسة 

  ) .0.05(وى داللة إحصائیة الدراسي، وذلك عند مست
 -:وجود عالقات ارتباطیة موجبة لبقیة المتغیرات موضع الدراسة كاآلتي 

تدل البیانات أنھ یغلب على أفراد العینة االتجاه اإلیجابي سواء للقسم العلمي أم األدبي، وكانت  
یجابي بالقسم نسبة أصحاب االتجاه اإلیجابي للتخصص األدبي أعلى من نسبة أصحاب االتجاه اإل

العلمي، مما یدل على أن عینة أفراد القسم األدبي أكثر إیجابیة من القسم العلمي نحو البیئة 
  .المدرسیة 

یغلب على أفراد عینة االتجاه اإلیجابي سواء القسم األدبي أم العلمي أن عینة أفراد القسم األدبي  
  .أكثر إیجابیة من القسم العلمي نحو المدرسین 

ت اتجاھات أفراد العینة للقسمین العلمي واألدبي إیجابیة وكانت نسبة ذوي االتجاه كما كان 
 .اإلیجابي بالقسمین متساویة تقریبًا تجاه المقررات الدراسیة 

كما یغلب على أفراد العینة االتجاھات اإلیجابیة سواء للقسم األدبي أو العلمي وكانت نسبة ذوي   
 .ه الزمالءاالتجاه اإلیجابي بالقسمین تجا
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كما یغلب على أفراد العینة االتجاه اإلیجابي سواء للقسم األدبي أو القسم العلمي، وكانت نسبة   
  ذوي االتجاه اإلیجابي بالقسمین متساویة تقریبًا تجاه األنشطة المدرسیة المختلفة 

  ).81:  2000علي، ( 

األول الثانوي اتجاھات طلبة الصف "بعنوان )  2006الحصري، (دراسة   -17
نحو مضامین وحدة الجغرافیا الفلكیة وعالقتھا بالجنس والرغبة في التخصص 

  "وإستراتیجیات التدریس
  

  - :ھدفت الدراسة إلى اإلجابة على التساؤالت اآلتیة 
 ما اتجاھات طلبة الصف األول الثانوي نحو مادة الجغرافیا ؟

بین اتجاھات الطلبة نحو مادة الجغرافیا ) 0.05(ھل ھناك عالقة دالة إحصائیة عند مستوى داللة 
 ورغبتھ في التخصص أدبي أو علمي ؟

بین اتجاھات الطلبة نحو مادة الجغرافیا ) 0.05(ھل ھناك عالقة دالة إحصائیة عند المستوى 
 واستخدام المدرس للوسائل الجذابة والشیقة من خارج الكتاب ؟

  ...عینة الدراسة 
  .طالبًا وطالبًة من الصف األول الثانوي ) 350(تكونت أفراد العینة  

  -:توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة 
االتجاه الحیادي بشكل عام على كامل الوحدة الدراسیة لمادة الجغرافیا، إال أنھ یبرز تباینًا واضحًا 

 .بین الطلبة على بعض المضامین 
 .لحسابیة ظھرت سلبیة الطلبة نحو المضامین المرتبطة بالعملیات ا

وبین اتجاھات ) علمي، أدبي(كما أظھرت النتائج أنھ ال توجد عالقة بین الرغبة في التخصص 
الطلبة، وبالمقابل، تبین أن الجنس یعد عامًال جوھریًا في تحدید اتجاھات الطلبة؛ إذ كان الذكور 

 .أكثر إیجابیة نحو مضامین وحدة الجغرافیا من اإلناث 
الوسائل التعلیمیة و الشروح واألمثلة یعد من العوامل الجوھریة المساعدة كما ظھر أن استخدام 

  ). 2006الحصري ، (على تشكل االتجاھات اإلیجابیة للطلبة نحو ھذه المضامین 

اتجاھات طلبة المرحلة األساسیة المتوسطة " بعنوان ) 2006الصمادي ومعابرة، (دراسة  -18
 -):رس أربد الحكومیة والخاصة دراسة میدانیة في مدا" (نحو المدرسة

  -:ھدفت الدراسة إلى 
التعرف على اتجاھات طلبة المرحلة األساسیة المتوسطة نحو المدرسة وعالقتھا ببعض   

  -:المتغیرات من خالل اإلجابة عن السؤالین اآلتیین 
  اتجاھات طلبة المرحلة األساسیة المتوسطة نحو المدرسة ؟ طبیعةما 

داللة إحصائیة في اتجاھات طلبة المرحلة األساسیة المتوسطة نحو المدرسة ھل ھناك فروق ذات 
  تعزى لنوع المدرسة أو الجنس أو الصف والتفاعل ؟

   -:األداة
  .واستخدم الباحثان االستبیان لقیاس اتجاھات الطلبة نحو المدرسة  

  -:توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة 
أن اتجاھات الطلبة نحو المدرسة بشكل عام كانت سلبیة كما جاء في اإلجابات على بنود 

  . االستبیان
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كما أوضحت النتائج عدم مراعاة المدرسة لألسس النفسیة للطالب ، فال یشعر الطالب بوجود 
 .ارتباط بین التعلیم الذي یتلقاه في المدرسة وحیاتھ الیومیة 

مدارسھم؛ النعدام خطوط االتصال بین الطلبة وإدارة المدرسة من كذلك ضعف انتماء الطلبة ل
ثم بینت الدراسة أن ھناك فروقًا ذات داللة .  جھة وبین الطلبة والمعلمین من جھة أخرى 

إحصائیة تعزى للصف الدراسي على جمیع مجاالت الدراسة، وكذلك ھناك فروق ذات داللة 
الت الدراسة ، في حین أنھ لم تكن ھناك فروق دالة إحصائیة تعزى لنوع المدرسة على جمیع مجا

 ).  2006الصمادي ومعابرة ، (إحصائیًا تعزى لمتغیر الجنس  
 

  -:الدراسات األجنبیة : ثانیًا - 2.3
استعرضت الباحثة مجموعة من الدراسات السابقة األجنبیة التي تناولت المتغیرات موضع  

اھتمام الدراسة الحالیة، ولقلة الدراسات السابقة في ھذا الموضوع لم تستطع الباحثة الحصول 
على القدر الكافي من ھذه الدراسات رغم الجھد المبذول في ذلك، فقامت الباحثة بعرض 

   :ابقة من األقدم األحدثالدراسات الس

 )Holtzman  & Brown، 1955(دراسة ھولتمان وبراون  -1
اتجاھات الطلبة نحو البیئة المدرسیة وعالقتھا بعادات االستذكار ومستوى تحصیلھم (عنوانھا  
  )الدراسي 

ھدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بین اتجاھات الطلبة نحو البیئة المدرسیة وعاداتھم في 
  . تذكار من جانب، ومستوى تحصیلھم الدراسي من جانب آخراالس

  :عینة الدراسة 
طالبًا في ) 5425(تكونت عینة الدراسة من مجموعتین من الطالب، بلغ قوام المجموعة األولى  

  .طالبًا في المرحلة الثانویة ) 5793(المرحلة اإلعدادیة، والمجموعة الثانیة 
  :توصلت نتائج جھودھما إلى 

بین اتجاھات الطلبة نحو إدارة ) 0.05(عالقة موجبة وذات داللة إحصائیة عند مستوى  وجود 
مدرستھم، ومدرسیھم، والمواد التي یدرسونھا، ونحو زمالئھم من جھة، ومستوى تحصیلھم من 

  ) .7:  2010في الجاللي،( جھة أخرى 

العالقة بین اتجاھات الطلبة نحو العمل ( عنوانھا) Brudie، 1964برودي (دراسة  -2
ھدفت ) المدرسي واإلجراءات  المتبعة داخل الصفوف الدراسیة وتحصیلھم الدراسي 

الدراسة إلى دراسة العالقة بین اتجاھات الطلبة نحو العمل المدرسي، متضمنًة اتجاھاتھم نحو 
المتبعة داخل الصفوف الدراسیة  مدرسیھم والمواد الدراسیة، وزمالئھم ، ونحو اإلجراءات

 . للنمو التربوي من جھة أخرى) إیوا(من جھة، والتحصیل الدراسي المقاس باختیار 
  .طالب في المرحلة الثانویة ) 505(تكونت  عینة الدراسة من :عینة الدراسة  -3
  وتوصل إلى وجود عالقات موجبة بین تلك االتجاھات ومستوى التحصیل الدراسي  
 ) .59: 2000في علي ،( 
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) Fedleeb &Gaksoon &Henreet 1967( دراسة فیدلیب وجاكسون وھنریت، -3  
 ).اتجاھات التالمیذ نحو العمل المدرسي وعالقتھا بالتحصیل الدراسي(عنوانھا   

ھدفت الدراسة إلى افتراض  الباحثین أن ھناك عالقة موجبة بین التالمیذ في المدرسة ورضاھم 
  . عنھا وبین اتجاھاتھم نحوھا 

) 184(من تالمیذ الصف السادس بالمدارس االبتدائیة، منھم ) 292(عینة قوامھا :عینة الدراسة 
مدرسین، ساھموا ) 4(درسات وم) 7(من البنات، وعینة من المدرسین بلغت ) 144(من البنین و

للتالمیذ، ) بول(في تقدیر مدى رضا التالمیذ عن العمل المدرسي، واستخدم الباحثون استفتاء 
-:الذي یقیس االستجابات المتعلقة بالرضا من عدم الرضا عن كل مظاھر الحیاة المدرسیة اآلتیة 

) میتشجان(انب استفتاء المدرسون، المنھج الدراسي، الزمالء، طرق التدریس، وذلك إلى ج
لقیاس االتجاھات نحو العمل المدرسي والتحصیل الدراسي، وقد أوضحت نتائج الدراسة أنھ ال 

علي، (توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین التالمیذ نحو العمل المدرسي والتحصیل الدراسي 
60:2000. ( 

ى مستوى التحصیل العوامل التي تؤثر عل(عنوانھا ) Khan 1969خان،(دراسة   -4  
  ) طلبة المرحلة الثانویة ىالدراسي لد

ھدفت الدراسة إلى دراسة العوامل التي تؤثر في مستوى التحصیل الدراسي لدى طلبة المرحلة 
الثانویة، وقد حددت تلك العوامل باتجاھاتھم نحو البیئة المدرسیة، وقدرتھم على الدراسة، 

التحصیل الدراسي لدى مجموعة من الطلبة تم اختیارھم واستخدم اختبار مترو ولیتان؛ لتقدیر 
طالبًة، وتوصل إلى نتائج ) 529(طالب و) 509(شملت عینة بحثھ : عشوائیًا عینة الدراسة 

أفادت وجود عالقات موجبة وذات ارتباطات عالیة بین اتجاھات الطالب والطالبات نحو عملھم 
  ).8: 2010،في الجاللي( المدرسي ومستوى تحصیلھم الدراسي 

العالقة بین اتجاھات الطلبة نحو عملھم ( عنوانھا )Anderson،1975(ـ دراسة  أندرسون  5
  )المدرسي ومستوى تحصیلھم الدراسي 

. ھدفت إلى دراسة العالقة بین اتجاھات الطلبة نحو عملھم المدرسي ومستوى تحصیلھم الدراسي 
  . ًا في المرحلة الثانویة طالب)333(وقد بلغ أفراد العینة : عینة الدراسة  

وجود عالقة ارتباطیة عند مستوى الداللة اإلحصائیة :  وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة  
بین االتجاھات ومستوى التحصیل الدراسي للطلبة، وقد جاء ت اتجاھات الطلبة نحو ) 0.05(

الزمالء مع التحصیل الدراسي بأعلى االرتباطات، مما یعزز أھمیة الدور االجتماعي المدرسي 
  ). 62: 2000في علي،(تأثیره على العملیة التعلیمیة  ومدىى
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  ):  Bottomely 1981بوتوملي ( دراسة  -6

أشارت نتائج الدراسة إلى أن اتجاه التالمیذ نحو مادة العلوم قد تأثر باتجاھاتھم نحو المعلم  
والنشاطات العلمیة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث حول اتجاھاتھم 

علوم، فقد نحو العلوم، كما تبین أن المعلم یؤدي دورًا جوھریًا في تكوین اتجاھات التالمیذ نحو ال
أظھرت الدراسة أن المعلمین في المرحلة الثانویة أكثر قدرة على تغییر اتجاھات التالمیذ نحو 

  ).54: 1995في الحریفي،. ( العلوم في المرحلة المتوسطة

نحو ) نیجیریا(اتجاھات طلبة المرحلة الثانویة في ( عنوانھا )Banu، 1986( دراسة بانیو  -7
  .)العلوم وتحدید العلوم 

  
  .نحو العلوم العلوم) نیجیریا(ھدفت الدراسة إلى تقصي اتجاھات طلبة المرحلة الثانویة في 

وقد تألفت عینة الدراسة من ست مدارس في إحدى مناطق نیجیریا، مدارس وحیدة الجنس  
وقد تم تطویر مقیاس االتجاھات ) ذكور وإناث(وأخرى مختلفة ) مدارس ذكور فقط أو إناث فقط(

  -:نحو العلوم، فضم المجاالت الفرعیة اآلتیة 
یة للعلوم، االتجاھات نحو االستقصاء االستمتاع في العلوم ودروس العلوم ، المضامین االجتماع

  العلمي،
 .االتجاھات نحو العلماء،االھتمام بالعلوم التخاذھا مھنة،االھتمام بالعلوم في وقت الفراغ

 -:وقد كشفت نتائج البیانات على اآلتي 
االتجاھات العلمیة تختلف باختالف الجنس، فقد ُوجد أن اتجاھات الطلبة الذكور نحو العلوم أفضل 

من اتجاھات اإلناث نحو العلوم، كما أن الذكور یھتمون بالعلوم ویستمتعون بدروسھا ) أعلى(
 .أكثر بدرجة أكبر من اإلناث

لم تجد الدراسة فرقًا ذا داللة في اتجاھات الطلبة نحو العلوم، تعزى للمستوى التعلیمي الصفي أو 
  . خلفیة األبوین الثقافیة

لھا تأثیرات مختلفة ) مدارس ذكور فقط أو إناث فقط(الفردیة  وقد أظھرت الدراسة أن المدارس 
على اتجاھات الطلبة نحو العلوم وأن الطلبة في المدارس الخاصة یمتلكون اتجاھات إیجابیة نحو 

   ).141: 1988زیتون، (العلوم أفضل من الطلبة الملتحقین بالمدارس األخرى 

  : )  & Watkins Hattie، 1988(دراسة ھاتي، و أتكنس   -  8
  

ھدفت إلى معرفة أثر البیئة المدرسیة على عملیة التعلم لدى عینة من طلبة المدارس الثانویة، 
طالبًا من طالب المدارس الثانویة في الساحل الشمالي من جنوب ) 1266(بلغت عینة الدراسة 

أعده موس ویلز، وقد استخدم الباحثان مجموعة من األدوات منھا مقیاس بیئة الفصل الذي 
استبیان فردي للبیئة التعلیمیة قام الباحثان ) 1981(قائمة الفصل إعداد فیشر، فرازر ) 1974(

بإعداده لھذا الغرض، وفي نھایة الدراسة أكدت نتائجھا أن ھناك عالقة موجبة ودالة بین البیئة 
سلوب الجید والممیزة التعلیمیة وعملیة التعلم، كما أكدت النتائج أن الطالب یفضلون البیئة ذات األ

  . بمعلمیھا الذین یعملون على ربط األفكار بغرض الفھم
 



44 
 

  )   Mokgwathi،1988(موكوثيدراسة  -9
  

ھدفت إلى التعرف على اتجاھات طلبة المدارس وأولیاء أمورھم، ومدیري المدارس في بتسوانا 
لدى طلبة المدارس  بأفریقیا نحو النشاط الریاضي، وأظھرت النتائج وجود اتجاھات إیجابیة

وأولیاء األمور ومدیري مدارسھم نحو النشاط الریاضي، وعلى ضرورة إضافة النشاط الریاضي 
كمساق في المنھاج  الریاضي، مما أوجد اتجاھات إیجابیة نحو النشاط الریاضي عندھم 

 ).6: 2010الذیابات،(

الجنسین في دراسة الفروق بین (عنوانھا ) Tamir، 1988( دراسة تامر -10   
  ).االتجاه نحو العلوم

    
ھدفت الدراسة إلى قیاس االتجاه نحو العلوم والتحصیل وخبرات التعلیم ، وعادات االستذكار 

  .على أربع مجموعات من طالب وطالبات الصف الثاني عشر الدراسي 
موجبة ضئیلة  وقد بینت النتائج أن الطالبات عامة أقل اھتمامًا في دراسة العلوم ولدیھن اتجاھات 

  ).145: 1988زیتون ،(نحو العلوم وتعلیمھا 
 

العالقة بین اتجاھات الطلبة ( عنوانھا ) beynolds 1992(بنیولدس وآخرون دراسة  -11
  :)وتحصیلھم في الریاضیات 

  
الدراسة من الدراسات ، وھدفت إلى دراسة العالقة بین اتجاھات الطلبة وتحصیلھم في الریاضیات

  . الطویلة، فقد ُأجریت في إحدى المدارس الثانویة األمریكیة واستمرت لمدة عامین
طالبًا، واستمرت متابعتھم؛ لدراسة العالقة بین اتجاھاتھم في  ) (3116عینة قوامھا :عینة الدراسة

وجدوا أن لالتجاه الریاضیات والعمل المدرسي وعالقة تأثیر البیئة األسریة في تحصیلھم، وقد 
  ).65: 2000علي،(المسبق نحو المادة الدراسیة أثرًا قویًا في تحصیل الطلبة في مادة الریاضیات 

  )االتجاھات نحو العلوم والریاضیات (عنوانھا ) Yong، 1992( دراسة یونج   -12  
  
  

من طالب  طالبًا أمریكیًا متفوقًا من أصل أفریقي) 117(تكونت العینة من : عینة الدراسة
المدارس المتوسطة والثانویة من الجنسین، وتوصلت الدراسة إلى أن اتجاه الذكور نحو العلوم 
والریاضیات أكثر إیجابیة من اتجاه اإلناث، كما تبین عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في 

  .) 145: 1988في  زیتون، (االتجاه نحو العلوم والریاضیات باختالف المستوى الدراسي 
 مناقشة الدراسات السابقة
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  -: األھداف
   
اختلفت أھداف الدراسات التي تناولت اتجاھات الطلبة نحو البیئة المدرسیة فمنھا ما تناول أحد  

التي ھدفت إلى االھتمام باتجاھات الطلبة نحو المواد الدراسیة ) 1977حمزة ، (جوانبھا كدراسة 
) 2000علي ،(والمقارنة بین الذكور واإلناث، أیھما أكثر إیجابیة في االتجاھات، أما دراسة 

فھدفت إلى التعرف على اتجاھات الطلبة نحو العمل المدرسي وعالقتھا بالتحصیل الدراسي، 
إلى التعرف على اتجاھات طلبة المرحلة المتوسطة ) 2006الصمادي ومعابرة ،(وھدفت دراسة 

وطریقة اختیارھا في األغلب كانت وفق أسلوب . نحو المدرسة وعالقتھا ببعض المتغیرات 
العشوائي، ومن المرحلة الثانویة    وفي الدراسة الحالیة اختیرت العینة بالطریقة االختیار 

طالب وطالبة موزعین حسب ) 400(العشوائیة، وبلغ حجم العینة التي خضعت إلجرائھا 
تباینت أحجام العینات التي استعانت بھا تلك الدراسات ).  اللغة العربیة، العلوم الحیاة(التخصص 

ات من دراسة ألخرى وفقا لطبیعة كل دراسة وأھدافھا وحدودھا المكانیة؛ إذ یالحظ في جمع البیان
من الذكور واإلناث من أبناء البیئة األردنیة في ) 1260(أن أكبر حجم للعینة كان عدد أفرادھا 

حمزة (فردًا كانت في دراسة ) 62(، وأقل عینة بلغ عدد أفرادھا ) 1983الشلمي (دراسة 
اتجاھات الطلبة ومیولھم نحو المواد الدراسیة وعالقتھا بالتحصیل الدراسي لدى بعنوان ) 1977،

  عینة من  طلبة الصف األول الثانوي بمدینة عمان 

  - :األدوات المستخدمة 
  

تعددت األدوات المستخدمة من قبل الباحثین السابقین في سبیل الوصول إلى نتائج دراساتھم فقد 
البیئة (مقیاس اتجاھات الطلبة نحو العمل المدرسي ) 2000علي، (استخدم في دراسة 

وفي الدراسة الحالیة استخدمت الباحثة المقیاس ذاتھ اتجاھات الطلبة نحو البیئة ).المدرسیة
  باعتباره من األدوات المناسبة لتحقیق أھداف الدراسة ) 1980أدیب الخالدي (المدرسیة من إعداد 

  -:متغیرات الدراسة 

للقیاس ومعرفة عالقتھ بالمتغیرات ذات االھتمام في الدراسة الحالیة، فقد  خضع متغیر النوع 
متغیر الذكور واإلناث والتخصص، أما ) 2000علي،(ودراسة ) 1977حمزة،(تناولت  دراسة 

الصمادي ومعابرة (فاقتصرت على اإلناث فقط ، واھتمت دراسة ) 1997فخرو،(دراسة 
ن شملت الدراسة الحالیة على الذكور واإلناث الصف الدراسي و النوع ، في حی) 2006،

  . والتخصص والمستوى الدراسي 

  -:أما من حیث النتائج  
   
أثبتت الدراسات السابقة التي أشرنا إلیھا وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین التحصیل  

) 2006الصمادي ومعابرة ،(أما دراسة . واالتجاھات عند اإلناث والذكور في المواد الدراسیة 
فقد أثبتت سلبیة اتجاھات الطلبة نحو المدرسة بشكل عام وأن ھناك فروقًا ذات داللة إحصائیة 

  ).الصف الدراسي والنوع(تعزى إلى 
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فقد أثبتت نتائجھا وجود عالقة ارتباطیة موجبة لدى أفراد الدراسة ) 2000علي،(أما دراسة       
مقررات الدراسیة والتحصیل الدراسي، في االتجاھات نحو ال) التخصص العلمي واألدبي(

ووجود عالقات ارتباطیة موجبة لبقیة المتغیرات موضع الدراسة، حیث دلت البیانات أنھ یغلب 
على أفراد العینة االتجاه اإلیجابي سواء للقسم األدبي أم العلمي، وكانت نسبة أصحاب االتجاه 

مدرسیة، ویغلب على عینة أفراد القسم اإلیجابي األدبي أعلى من نسبة العلمي نحو اإلدارة ال
األدبي اإلیجابیة من القسم العلمي نحو المدرسین، وكانت نسبة ذوي االتجاه اإلیجابي للقسمین 
متساویة تقریبا تجاه المقررات الدراسیة، ویغلب نسبة ذوي االتجاه اإلیجابي بالقسمین تقریبًا تجاه 

إلیجابي بالقسمین تقریبًا تجاه األنشطة المدرسیة الزمالء، ویغلب على أفراد العینة االتجاه ا
  .المختلفة 
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  -:تمھید -1.4
       

یشمل ھذا الفصل المنھج البحثي الذي اتبعتھ الباحثة في ھذه الدراسة؛ لتحقیق أھدافھا، كما یشمل   
مجتمع الدراسة ومبررات اختیاره، والدراسة االستطالعیة وأغراضھا، وكذلك كیفیة اختیار 
ا، العینة، كما یشمل وصفًا لألداة المستخدمة في الدراسة األساسیة، وصدق ھذه األداة وثباتھ

  .وكیفیة جمع البیانات واألسالیب اإلحصائیة المناسبة للدراسة
  -:منھج الدراسة  -2.4
       

اسُتخدم المنھج الوصفي؛ لتحقیق ھدف الدراسة العام؛ فھذا النوع من البحوث یقدم وصفًا دقیقًا   
ن للظاھرة المدروسة، من حیث تحدید مرات حدوثھا واقتران ظھورھا بمتغیرات أخرى، ویتضم

، )91:  1995، التیر  33-32:  1994مرسي،(كذلك تفسیر الظاھرة أو اختبار صحة الفروض 
إن البحوث الوصفیة تھتم بالظروف والعالقات القائمة، ): " بیست(وفي ھذا السیاق یقول 

والممارسات الشائعة، والمعتقدات، ووجھات النظر، والقیم واالتجاھات عند الناس، والتأثیرات 
عرھا األفراد، والتیارات واالتجاھات اآلخذة في النمو والظروف، ویھتم البحث التي یستش
بدراسة العالقة بین ماھو كائن وبین بعض األحداث السابقة، التي  -في بعض األحیان  - الوصفي 

  كوھین " ( في تلك األحداث والظروف الراھنة  -أو تحكمت -تكون قد أثرت 
  . ) 93: 1990وماثیون ، 

.لتحقیق بقیة االھدافوالمنھج المقارن وقد تم اختیار المنھج الوصفي لتحقیق الھدف العام   
 

   -:مجتمع الدراسة -3.4
       

یمثل مجتمع الدراسة طلبة المرحلة الثانویة؛ باعتبارھا المرحلة حلقة وصل بین التعلیم األساسي   
تقریبًا مرحلة المراھقة التي تعد من والجامعي، وكذلك یمكن القول بأن مرحلة الثانویة تقابل 

  .المراحل التي تتفتح وتنمو فیھا بعض القدرات الخاصة، وتنضج فیھا االتجاھات
) التخصص، النوع، السنة الدراسیة(وتم اختیار مجتمع الدراسة مرتبطًا ببعض المتغیرات        

من مرحلة ) الثالثة -األولى(مما یحقق ھدف الدراسة، وبذلك استھدفت ھذه الدراسة السنتین
الثانویات التخصصیة تخصص اللغة العربیة وعلوم الحیاة في مدینة بنغازي خالل العام الدراسي 

ثانویة : وتشمل الثانویات التخصصیة في مدینة بنغازي ستة تخصصات ھي ) م 2010ـ  2009(
ة العلوم االقتصادیة، علوم الحیاة، وثانویات العلوم األساسیة، وثانویة العلوم الھندسیة، وثانوی

وثانویة العلوم االجتماعیة، وثانویة اللغات، وفي ضوء اإلمكانیات المتاحة للباحثة تم اختیار 
ثانویات علوم الحیاة، وثانویات اللغة العربیة، لتمثلھم فرع العلمي واألدبي، واختیرت السنتان 

  . لم التعلیمي ونھایتھ في المرحلة الثانویة األولى والثالثة ألن ھاتین السنتین تمثالن تقریبًا بدایة الس
وألن طلبة المرحلة الثانویة أكثر تعاونًا وانضباطًا واستقرارًا ونضجًا من مرحلة التعلیم        

األساسي قامت الباحثة باالتصال بالمكتب الخاص باإلحصائیات قسم التقویم والقیاس بأمانة التعلیم 
یوضح ) 5(ئیات بأعداد المدارس، وھو موضح في الملحقبشعبیة بنغازي؛ حصوًال على إحصا

مدرسًة، ) 26(المدارس والمؤتمرات التي تم اختیارھا في مدینة بنغازي، وكان عدد المدارس 
مدرسة لإلناث، وتشیر اإلحصائیات الرسمیة قسم التقویم ) 16(منھا مدارس للذكور و) 10(

لعدد الكلي لطلبة الثانویات التخصصیة السنة والقیاس بأمانة التعلیم بشعبیة بنغازي إلى أن ا
طالبًا وطالبًة من الذكور واإلناث، أما عدد ) 2972(األولى والثالثة من تخصص علوم الحیاة  

 -2009(خالل العام الجامعي ) 2649(طلبة وطالبات السنتین األولى والثالثة اللغة العربیة 
  .سة والمتغیراتفیوضح حجم مجتمع الدرا) 1.3(، والجدول ) م2010
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  التخصص كما ھو موضح في االحصائیةوحسب النوع كامالعددالطلبة توزیع ) 1.4(الجدول 
  المجموع الكلي للتخصص  النوع  التخصص

  إناث  ذكور
  2972  2129  843  ثانویة علوم الحیاة 
  2647  1896  751  ثانویة اللغة العربیة

  5619  4025  1594  المجموع
 
 
 

  بمدینة بنغازي) م2010ـ  2009(الدراسة للعام مجتمع ) 2.4(جدول
  مجموع   إناث  ذكور   الصف  التخصص

  1188  924  264  األول  علوم الحیاة  
  1626  1294  332  الثالث

  913  586  327  األول  اللغة العربیة  
  930  723  207  الثالث

  4657  3527  1130    المجموع 
    

 
  -:عینة الدراسة - 4.4

  بناًء على منھج الدراسة وأھدافھا، وبناًء على خصائص مجتمع الدراسة، الذي یتألف من  
الطبقیة غیر (شریحتي النوع، وقع اختیار العینة وفق الطریقة العشوائیة الطبقیة المنتظمة 

 النسبیة، ویستخدم ھذا النوع من العینات عندما یرید الباحث أن یختار عددًا متساویًا من األفراد
  ).2003الھمالي،(من كل شریحة من شرائح المجتمع المدروس 

من ) 2814(طالبًا وطالبًة موزعین بین ) 4657(بعد تحدید مجتمع الدراسة األصلي الذي بلغ  
  .من اللغة العربیة) 1843(علوم الحیاة و

وتم اختیار العدد المحدد من الطلبة والطالبات في كل المدارس من السنوات األولى والثالثة من  
من أفراد العینة؛  420طالبًا وطالبًة لیكون المجموع  20تخصصات بطریقة عشوائیة، وأضیف 

تخوفًا من حدوث نقص مخل في إجابات بعض أفراد العینة على المقیاس المستخدم لجمع البیانات 
  . في الدراسة مما یتطلب استبعادھا وبالتالي استعمال بیانات العینة من ھؤالء األفراد

  -:یوضح حجم  عینة الدراسة األساسیة ) 3.4(الجدول 
  المجموع  العدد  النوع  السنة  التخصص
  100  50  ذكور  سنة أولى  علوم الحیاة

 50  إناث
  100 50  ذكور  سنة ثالثة  علوم الحیاة

 50  إناث
  100 50  ذكور  سنة أولى  اللغة العربیة

 50  إناث
  100 50  ذكور  سنة ثالثة  اللغة العربیة

 50  إناث
  400 المجموع
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   -: التعریف بأداة جمع البیانات  -5. 4

 
استخدمت الباحثة في ھذه الدراسة مقیاس اتجاھات الطلبة نحو البیئة المدرسیة، أعده أدیب       

؛ لیقیس اتجاھات الطلبة نحو المواقف المختلفة في إطار البیئة المدرسیة، وقد  م1981الخالدي 
  -:احتوى المقیاس على خمسة مجاالت فرعیة  ھي 

 .االتجاھات نحو اإلدارة المدرسیة
  .االتجاھات نحو المدرسین

  .االتجاھات نحو المنھج الدراسي
  .االتجاھات نحو الزمالء

 .المختلفة االتجاھات نحو األنشطة المدرسیة
 120عبارًة  ُوضعت لقیاسھ، فأصبح مجموع عبارات المقیاس  24وقد شمل كل جانب      

عبارًة، تمثل  موقفًا معینًا، یطلب من المفحوص قراءة كل فقرة و إبداء رأیھ بالموافقة علیھا، أو 
  .بعدم الموافقة، أو عدم التأكد من موقفھ منھا إذا رأى نفسھ الیستطیع اإلجابة

  -:رت عملیة تصمیم المقیاس بالخطوات اآلتیة وم
عبارًة لكل متغیر فرعي، تتفق مع  30عبارًة بواقع 150ـ جمع مجموعة من العبارات قوامھا  1

مفھوم االتجاه، كما انتھى إلیھ الباحث وعرفھ إجرائیًا، وقد اسُتمدت ھذه العبارات من مصدرین 
   - :ھم 

الباحثین السابقین ضمن دراساتھم كأداة للكشف عن أـ االختبارات التي استخدمھا عدد من 
م ، 1947م، ودراسة ویتي 1929ثرستون ( اتجاھات الطلبة نحو البیئة المدرسیة، مثل دراسة 

م ، ودراسة جاكسون 1971م ، ودراسة براون 1964م ، ودراسة برودي 1963ودراسة إیكن 
م، ودراسة فیولث فؤاد 1974م  ودراسة میر وماك أثیل 1971م ، ودراسة سبنر 1967
 .)م1979

ب ـ إجراء عدة لقاءات مع عینات من طلبة الصف األول الثانوي؛ بھدف استطالع رأیھم في 
جوانب البیئة المدرسیة، وما یمكن أن یستدل على اتجاھاتھم نحوھا، ثم قام معد االختبار بتقدیم 

الطلبة نحو البیئة المدرسیة استبیان مفتوح الطرف یضم مجموعة من األسئلة تتصل باتجاھات 
بمختلف مجاالتھا؛ لمعرفة الجوانب التي یمكن أن تدرج في بناء المقیاس، وكذلك جمع المعلومات 

 .من الطلبة أنفسھم بقصد صیاغة العبارات التي یحتویھا المقیاس
  .ـ صیاغة العبارات التي تجمعت من المصادر السابقة في عبارات مالئمة  2
العبارات في صورة مجموعة مع التعریفات اإلجرائیة لكل مجموعة معبرة عن ـ عرض  3

المتغیر المراد قیاسھ، على ھیئة من المتخصصین في الصحة النفسیة وعلم النفس التربوي، 
وبدرجة أستاذ إلبداء الرأي حول وضوح التعبیر، أو العبارات الدالة عن مفھوم االتجاه نحو البیئة 

  .إجرائیًا  المدرسیة كما ُعرف
عبارًة لقیاس كل متغیر من المتغیرات الخمس على اتفاق  24عبارًة بواقع  120ـ حصلت  4

المحكمین من حیث الوضوح و الدقة في التعبیر عن مفھوم االتجاه نحو البیئة المدرسیة بجوانبھا 
  .المختلفة 

ب المقیاس، إلى جانب رتبت عبارات المقیاس المستخدم في الدراسة الحالیة یشمل كافة جوان -5
صیاغتھا  بحیث تكون بعض اإلجابات التي تقیس االتجاه إیجابیًة وبعضھا یكون سلبیًا؛ لعدم 

  .تمكین المفحوص من معرفة االتجاه المرغوب فیھ 
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ـ تدرجت اإلجابة عن عبارات المقیاس تدرجًا ثالثیًا في ضوء طریقة لیكرت، حیث ُتحدد  6
عدم التأكد، أو عدم الموافقة، ویعطي المفحوص على اإلجابة التي اإلجابة إما بالموافقة، أو 

، وُیعطى درجة ) درجتان ( ، واإلجابة المتضمنة عدم التأكد ) درجات  3( تتضمن الموافقة 
واحدة على اإلجابة المتضمنة بعدم الموافقة، في الوقت الذي ُیعطى درجة واحدة لإلجابة بالموافق 

واحدة لإلجابة بعدم الموافق للعبارة الموجبة وتتضمن العبارات السالبة  للعبارات السالبة، ودرجة
  ـ:أرقام العبارات اآلتیة

 )3  ،4  ،8  ،14  ،17  ،18  ،19  ،20  ،22  ،25  ،28  ،32  ،34  ،36  ،37  ،42  ،43 
 ،44  ،49  ،54  ،56  ،61  ،62  ،100  ،104  ،107  ،114  ،116 (  
  .مرفقة بالمقیاس المستخدم ـ صممت ورقة إجابة  7
  .ـ وضع مفتاح خاص كي یستخدم في تصحیح اإلجابة على المقیاس  8
    
  -) :test validity(صدق المقیاس  

قام الباحث مصمم المقیاس بحساب صدق االختبار وثباتھ في الدراسة االستطالعیة،        
والدراسة األساسیة، ودللت النتائج على تحقق معد المقیاس من صدق مقیاسھ على أساس الصدق 
الظاھرین وذلك بعرضھ على محكمین من أساتذة الصحة النفسیة، وعلم النفس التربوي وتوصلوا 

  % .100اتفاق إلى نسبة 
 
 

  -):test reliability(ثبات المقیاس 
تحقق معد المقیاس من ثبات مقیاسھ باستخدام طریقة إعادة اإلجراء على عینة من طلبة        

یومًا، واستخرجت معامالت  35طالب وطالبة، وبفاصل زمني  100الصف األول ثانوي قوامھا 
ال اإلجرائین وفي المتغیرات الخمس اإلدارة االرتباط بین درجات أفراد ھذه المجموعة في ك

المدرسیة، والمدرسین، والمنھج الدراسي، والزمالء، واألنشطة المدرسیة، وتراوحت معامالت 
  ).0.92(و) 0.78(االرتباط بین 

  -:الدراسات السابقة المقیاس في  صدق و ثبات  - 6.4
        

ق الظاھري والثبات، باستخدام ، بطریقة الصد)2000(تم حساب الصدق في دراسة على  
التطبیق وإعادة التطبیق في البیئة اللیبیة، على عینة من طلبة الصف الثانوي بقسمیھ األدبي 

موزعین على مدارس من منطقة الجبل الغربي، ) 100(والعلمي، من الذكور واإلناث قوامھا 
اد العینة في كال یومًا، واستخرجت معامالت االرتباط بین أفر) 15(وبفاصل زمني قدره 

، وتبین من خاللھما أن المقیاس یمتاز بمعامالت صدق وثبات )0.75) (0.66( اإلجرائین 
  .مرتفعین وھي مالئمة للبیئة اللیبیة

 
   -:جمع بیانات العینة األساسیة --7.4

  
واختیار ات السابقة ألدوات جمع البیانات خالل الدراسبعد التأكد من الخصائص السیكومتریة 

عینة الدراسة األساسیة، بدأت الباحثة في الخطوة األساسیة من البحث، وھي جمع البیانات من 
ھذه العینة األساسیة، واعتمدت الباحثة على نفسھا في تطبیق أداة الدراسة؛ حرصًا على االلتزام 

، وقد  بالتعلیمات، وقد قامت الباحثة بمقابلة الطلبة الذین تم اختیارھم عشوائیًا، في الدراسة
وضحت الباحثة أھداف الدراسة بشكل مبسط للمبحوثین، ومدى أھمیة مصداقیة إجاباتھم على 
 المقیاس، كما أكدت سریة البیانات وأھمیتھا ألغراض البحث العلمي، والحظت الباحثة إقبال

  كانالطلبة على اإلجابة وحاولت الباحثة التحكم في الظروف الفیزیقیة المحیطة؛ وذلك باختیار الم
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المناسب لتطبیق المقیاس بشكل جماعي على الطلبة الذین وقع علیھم االختیار في كل مدرسة، 
وقد . طالبًا أو طالبًة تم توزیعھم في الفصول داخل المدرسة 22-20وتراوحت أعداد المبحوثین 

لك تم التطبیق أحیانًا داخل القاعات المدرسیة وأحیانا داخل المكتبة أو المسرح المدرسي، وذ
  . حسب استشارة مدیر المدرسة 

-4-6م،  2010-3-22وقد استغرقت فترة جمع البیانات من عینة الدراسة األساسیة من        
م والتزمت الباحثة أثناء التطبیق بالتوجیھات وشروط تطبیق المقیاس، ومراعاة تطبیق  2010

مراجعتھا، ووجدت الباحثة نقصًا المقیاس بعد االنتھاء من عملیة جمع البیانات من أفراد العینة و
في بیانات عدد المقاییس فاستبعدت ھذه األوراق، وتم تعویضھا من خالل بیانات العینة 

، المكونة من األفراد الذین تم اختیارھم عشوائیًا؛ تحسبًا من نقص في عدد ) 20=ن(االحتیاطیة 
  .أفراد العینة الرئیسیة

طالب وطالبة، وفي أثناء التطبیق تم التأكد من  400لذلك ظل حجم العینة األساسیة ھو        
تدوین الطلبة البیانات المطلوبة مثل االسم والتخصص والسنة الدراسیة، وتدوین اإلجابات في 
أماكنھا الصحیحة بشكل أفقي في كراس اإلجابة، وكررت الباحثة قولھا فیجب عدم إعطاء أكثر 

إجابة، وعندما تقرأ السؤال التختار إجابتك بصوت مرتفع، فقط دّون إجابتك في الورقة التي  من
أمامك، وإن إجابتك لھا الدور الكبیر في النتائج التي ستتوصل إلیھا الدراسة، وكان ذلك بھدف أن 

تم ، بعد أن للطلبھ خضعت بیاناتھم الخام لالختبارات اإلحصائیة حیثتكون إجاباتھم صادقة ،
تصحیح إجاباتھم في مقیاس الدراسة وفقًا لمفتاح التصحیح ، وُروجعت كل المقاییس عدة مرات 
وفقًا للتأكد من صحة البیانات التي جمعت ودقتھا، قبل تفریغھا في جداول إحصائیة حیث تم 

  .معالجتھا إحصائیًا فیما بعد 
 

  -:األسالیب اإلحصائیة  -8.4
استخدمت الباحثة لتحلیل بیانات الدراسة الحالیة برنامج الحقیبة اإلحصائیة للعلوم        

   -:وكانت األسالیب المستخدمة ھي ،SPSSاالجتماعیة 
  .المتوسطات الحسابیة 
 .االنحرافات المعیاریة 

 .لعینتین مستقلتین T. TEST اختبار
 ).6×6(تنظیم مصفوفة ارتباطیة بینیة 
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  :التمھید 
  

  .یتناول ھذا الفصل عرض النتائج ومناقشتھا ،كما یتناول توصیات والمقترحات
  

  -:عرض النتائج  -1.5
توصلت الباحثة من خالل التحلیل اإلحصائي للبیانات التي جمعت في الدراسة الحالیة إلي عدد 

  :،والنتائج ھيمن النتائج المھمة وفق األھداف المحددة لھا، انبثقت عنھا فروض الدراسة 
أوضحت نتائج الدراسة أن المتوسطات الحسابیة ، واالنحرافات المعیاریة لمتغیر اتجاھات  -1

  -:الطلبة نحو البیئة المدرسیة لدي أفراد العینة الكلیة جاءت كما ھو موضح في الجدول اآلتي 
 بیئة المدرسیةطالب وطالبة نحو ال)n=400( الكلیة اتجاھات طلبة عینة الدراسة) 1.5(الجدول 

  .حسب المرحلة الدراسیة 
  

  الوسائل اإلحصائیة    
  
  
  
  

  n = 400المجاالت 

المرحلة 
  الدراسیة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  أعلى درجة  اقل درجة  المنوال  الوسیط

االتجاه نحو اإلدارة 
  المدرسیة

السنة 
  األولى

51.41  7.82  51.50  48.00  30.00  84.00  

  66.00  34.00  54.00  50.50  7.62  50.07  الثالثةالسنة 
السنة   المعلمیناالتجاه نحو 

  األولى
52.33  5.98  52.46  52.00  34.00  81.00  

  65.00  37.00  51.00  51.00  5.40  50.65  السنة الثالثة
السنة   المناھجاالتجاه نحو 

  األولى
54.77  6.85  56.00  57.00  33.00  69.00  

  66.00  30.00  55.00  54.00  6.01  53.56  السنة الثالثة
السنة   الزمالءاالتجاه نحو 

  األولى
57.78  5.45  58.00  58.00  38.00  75.00  

  71.00  33.00  85.00  56.00  6.86  55.65  السنة الثالثة
األنشطة االتجاه نحو 
  المدرسیة

السنة 
  األولى

55.25  8.15  56.00  57.00  34.00  71.00  

  69.00  31.00  49.00  55.00  7.85  54.10  السنة الثالثة
السنة   الدرجة الكلیة

  األولى
271.53  24.81  271.00  271.00  189.00  332.00  

  322.00  199.00  259.00  264.00  22.64  263.74  السنة الثالثة
  

التجاھات الطلبة نحو البیئة المدرسیة   ان درجات المتوسط الحسابي)1.5(یتضح من الجدول 
واقل )271.00(ووسیط )24.81(وانحراف معیاري قدره)271.53(حسب السنةاالولي 

،اعلي من المتوسط الحسابي للسنة الثالثة إذ بلغ )332.00(واعلي درجھ )189.00(درجة
والوسیط )22.64(وانحراف معیاري )263.74(متوسط الحسابي لسنھ الثالثة 

خالل ومن .)322.00(واعلي درجة)199.00(واقل درجة )259.00(والمنوال )264.00(
  :الفحص عن اتجاھات الطلبة نحو المقاییس الفرعیة 

وانحراف )51.41(للسنھ االولي لالتجاھات نحو االدارة المدرسیةبلغ المتوسط الحسابي  -1
واعلي )30.00(وأقل درجة )48.00(والمنوال )51.50(والوسیط)7.82(معیاري 
ة حیث بلغ ،فكان اعلي من المتوسط الحسابي للطلبة السنة الثالث)84.00(درجة
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واقل )54.00(والمنوال )50.50(والوسیط )7.62(واالنحراف المعیاري)50.07(
 ).66.00(واعلي درجة)34.00(درجة

وانحراف )52.33(بلغ المتوسط الحسابي للسنھ االولي في االتجاھات نحو المعلمین  -2
واعلي درجة )34.00(واقل درجة )51.00(والمنوال)52.46(والوسیط )5.98(معیاري

واالنحراف المعیاري )50.65(فكان اعلي من المتوسط الحسابي للسنھ الثالثة )81.00(
واعلي درجة )37.00(واقل درجة )51.00(والمنوال )51.00(والوسیط )5.40(
)65.00.( 

المتوسط الحسابي للسنھ االولي في السنة االولي نحو المناھج الدراسیة  بلغ -3
واقل درجة )57.00(والمنوال )55.00(والوسیط )6.85(واالنحراف المعیاري)54.77(
للسنة الثالثة حیث بلغ فكان اعلي من المتوسط الحسابي .)69.00(واعلي درجة )33.00(
واقل درجة )55.00(والمنوال )54.00(والوسیط)6.01(واالنحراف المعیاري)53.56(
 .)66.00(واعلي درجة )33.00(

واالنحراف )57.78(بلغ المتوسط الحسابي للسنھ االولي في  اتجاھات نحو الزمالء  -4
فكان ).75.00(واعلي درجة)38.00(واقل درجة )58.00(المنوال )58.00(المعیاري

حراف المعیاري واالن)55.65(اعلي من متوسط اتجاھات السنةالثالثة حیث بلغ
 ).71.00(واعلي درجة )33.00(واقل درجة )58.00(والمنوال )58.00(والوسیط)6.86(

بلغ المتوسط الحسابي للسنھ االولي في االتجاھات نحو االنشطة المدرسیة  -5
واقل درجة )57.00(والمنوال )56.00(والوسیط )8.15(واالنحراف المعیاري )55.25(
ن اعلي من متوسط درجات طلبة السنھ الثالثة حیث فكا).71.00(واعلي درجة )34.00(

 و)55.00(والوسیط)7.85(واالنحراف المعیاري )54.10(بلغ المتوسط الحسابي 
  )69.00(واعلي درجة)31.00(واقل درجة )49.00(المنوال

أوضحت نتائج الدراسة أن المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة لمتغیر . 2
البیئة المدرسیة لدي أفراد العینة الكلیة جاءت كما ھو موضح في اتجاھات الطلبة نحو 

  :الجدول اآلتي
طالب وطالبة نحو )n=400(الكلیةاتجاھات طلبة عینة الدراسة ) 2.5(الجدول 

  .حسب التخصص  البیئة المدرسیة
  الوسائل اإلحصائیة    

  
  

 n = 400المجاالت 
  

المتوسط   التخصص
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  أعلى درجة  اقل درجة  المنوال  الوسیط

االتجاه نحو اإلدارة 
  المدرسیة

  65.00  32.00  48.00  50.00  7.16  49.72  اللغة العربیة
  84.00  30.00  56.00  52.00  8.17  51.76  علوم الحیاة

  81.00  35.00  48.00  52.00  6.25  51.43  اللغة العربیة  االتجاه نحو المعلمین
  64.00  34.00  51.00  52.00  5.21  51.55  علوم الحیاة

  67.00  33.00  57.00  55.00  6.38  53.82  اللغة العربیة  االتجاه نحو المناھج
  69.00  30.00  55.00  56.00  6.54  54.51  علوم الحیاة

  68.00  33.00  58.00  56.00  6.26  55.35  اللغة العربیة  االتجاه نحو الزمالء
  75.00  40.00  58.00  58.00  6.00  58.09  علوم الحیاة

االتجاه نحو األنشطة 
  المدرسیة

  69.00  34.00  57.00  54.00  8.15  53.66  اللغة العربیة
  71.00  31.00  53.00  56.00  7.76  55.69  علوم الحیاة

  322.00  189.00  266.00  264.00  24.39  263.67  اللغة العربیة  الدرجة الكلیة
  332.00  203.00  286.00  271.00  23.06  271.60  علوم الحیاة
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ان درجات المتوسط الحسابي  التجاھات الطلبة نحو البیئة المدرسیة )2.5(یتضح من الجدول 
ووسیط ) 23.06(وانحراف معیاري قدره)271.60(حسب تخصص علوم الحیاة 

،اعلي من )332.00(واعلي درجھ )332.00(اقل درجة)203.00(والمنوال )271.00(
 تخصص اللغة العربیةإذ بلغ متوسط الحسابي  العربیةتخصص اللغة المتوسط الحسابي 

واقل درجة )266.00(والمنوال )264.00(والوسیط )24.39(وانحراف معیاري )263.67(
ومن خالل الفحص عن اتجاھات الطلبة نحو المقاییس ).322.00(واعلي درجة)189.00(

  :الفرعیة 
 )51.41( االدارة المدرسیةلالتجاھات نحو  تخصص علوم الحیاة بلغ المتوسط الحسابي 

واعلي )30.00(وأقل درجة )48.00(والمنوال )52.00(والوسیط)8.17(وانحراف معیاري 
حیث بلغ  تخصص اللغة العربیة،فكان اعلي من المتوسط الحسابي للطلبة )84.00(درجة

واقل )56.00(والمنوال)32.00(والوسیط )7.16(واالنحراف المعیاري)49.72(
 ).65.00(درجة واعلي)34.00(درجة
وانحراف )51.55(في االتجاھات نحو المعلمین  لعلوم الحیاةالمتوسط الحسابي  كان .1

واعلي )34.00(واقل درجة )51.00(والمنوال)52.00(والوسیط )5.21(معیاري
 لتخصص اللغة العربیةلمتوسط الحسابي مساویاللفكان )81.00(درجة 

واقل )48.00(والمنوال )52.00(والوسیط ) 6.25(.واالنحراف المعیاري)51.43(
 ).81.00(واعلي درجة )35.00(درجة 

في نحو المناھج الدراسیة  لتخصص علوم الحیاةبلغ المتوسط الحسابي  -1
واقل درجة )55.00(والمنوال )56.00(والوسیط )6 .54(واالنحراف المعیاري)54.51(
 للغة العربیةللتخصص افكان اعلي من المتوسط الحسابي ).69.00(واعلي درجة )30.00(

واقل )57.00(والمنوال )55.00(والوسیط)6.38(واالنحراف المعیاري)53.82(حیث بلغ 
 ).67.00(واعلي درجة )33.00(درجة 

لتخصص علوم الحیاة في  اتجاھات نحو الزمالء بلغ المتوسط الحسابي  -2
واقل درجة )58.00(المنوال )58.00(والوسیط)6.00(واالنحراف المعیاري)58.09(
حیث  فكان اعلي من متوسط اتجاھات تخصص اللغة العربیة ).75.00(واعلي درجة)40.00(
واقل درجة )58.00(والمنوال )56.00(والوسیط)6.26(واالنحراف المعیاري )55.35(بلغ

 ).75.00(واعلي درجة )40.00(
في االتجاھات نحو االنشطة المدرسیة  للتخصص علوم الحیاةبلغ المتوسط الحسابي  -3
واقل درجة )53.00(والمنوال )56.00(والوسیط )7.76(االنحراف المعیاري و)55.69(
 تخصص اللغة العربیةفكان اعلي من متوسط درجات طلبة ).71.00(واعلي درجة )31.00(

و )54.00(والوسیط)8.15(واالنحراف المعیاري )53.10(حیث بلغ المتوسط الحسابي 
  )69.00(واعلي درجة )34.00(واقل درجة )75.00(المنوال 

أوضحت نتائج الدراسة أن المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة لمتغیر اتجاھات . 2
  :الطلبة نحو البیئة المدرسیة لدي أفراد العینة الكلیة جاءت كما ھو موضح في الجدول اآلتي
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 البیئة المدرسیةطالب وطالبة نحو )n=400(الكلیةاتجاھات طلبة عینة الدراسة ) 3.5(الجدول 
  . النوع حسب 

  الوسائل اإلحصائیة     
  
  

 n = 400المجاالت 
  

المتوسط   النوع
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  أعلى درجة  اقل درجة  المنوال  الوسیط

االتجاه نحو اإلدارة 
  المدرسیة

  84.00  32.00  48.00  51.00  8.12  50.83  ذكور
  65.00  30.00  49.00  51.00  7.36  50.64  إناث

  69.00  34.00  53.00  52.00  5.84  51.15  ذكور  االتجاه نحو المعلمین
  81.00  37.00  48.00  52.00  5.65  51.83  إناث

  67.00  33.00  57.00  53.00  6.40  52.39  ذكور  االتجاه نحو المناھج
  69.00  30.00  59.00  56.00  6.04  55.94  إناث

  71.00  33.00  56.00  55.00  6.67  54.87  ذكور  االتجاه نحو الزمالء
  75.00  40.00  58.00  58.00  5.26  58.56  إناث

االتجاه نحو األنشطة 
  المدرسیة

  71.00  31.00  54.00  55.00  8.17  54.41  ذكور
  69.00  33.00  61.00  56.00  7.86  54.94  إناث

  322.00  189.00  271.00  264.00  25.71  263.62  ذكور  الدرجة الكلیة
  332.00  220.00  286.00  273.00  21.56  271.65  إناث

  
ان درجات المتوسط الحسابي  التجاھات الطلبة نحو البیئة المدرسیة )3.5(یتضح من الجدول 

والمنوال )273.00(ووسیط ) 21.56(وانحراف معیاري قدره)271.65( لالناث
 الذكور،اعلي من المتوسط الحسابي )332.00(واعلي درجھ )220.00(اقل درجة)286.00(

وانحراف معیاري )263.62(إذ بلغ متوسط الحسابي تخصص اللغة العربیة 
واعلي )189.00(واقل درجة )286.00(والمنوال )264.00(والوسیط )25.71(

  :ومن خالل الفحص عن اتجاھات الطلبة نحو المقاییس الفرعیة ).322.00(درجة
لالتجاھات نحو االدارة   الذكورلغ المتوسط الحسابي تخصص ب   -1

وأقل )48.00(والمنوال )51.00(والوسیط)8.12(وانحراف معیاري )50.83(مدرسیةال
لمتوسط اتجاھات االناث نحو لمساویا  كانحیث )84.00(واعلي درجة)32.00(درجة 

 )50.64(البیئة المدرسیة حیث بلغ 
لمتوسط التجاھات الطلبة نحوالمعلمین عند الذكور واالناث في االتجاھات نحو بدا  -2

 ).51.83)(51.15(المدرسیة متساویا ،اذبلغ متوسط درجاتھم البیئة 
واالنحراف )55.94(نحو المناھج الدراسیة االتجاھات في لالناث بلغ المتوسط الحسابي   -  3

واعلي درجة )30.00(واقل درجة )59.00(والمنوال )56.00(والوسیط )6. 40(المعیاري
واالنحراف )52.39(یث بلغ ح للذكورفكان اعلي من المتوسط الحسابي ).69.00(

واعلي درجة )33.00(واقل درجة )57.00(والمنوال )53.00(والوسیط)6.40(المعیاري
)67.00.( 

بلغ المتوسط الحسابي لتخصص علوم الحیاة في  اتجاھات نحو الزمالء  -4
واقل درجة )58.00(المنوال )58.00(والوسیط)6.00(واالنحراف المعیاري)58.09(
فكان اعلي من متوسط اتجاھات تخصص اللغة العربیة  ).75.00(درجةواعلي )40.00(

واقل )58.00(والمنوال )56.00(والوسیط)6.26(واالنحراف المعیاري )55.35(حیث بلغ
 ).75.00(واعلي درجة )40.00(درجة 

عند الذكور واالناث في االتجاھات  واالنشطة المدرسیةبداالمتوسط التجاھات الطلبة نح -3
  . )54.94)(54.41(نحو االنشطة المدرسیة متساویا ،اذبلغ متوسط درجاتھم 
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توجد فروق دالة إحصائیة بین متوسط درجات اتجاھات طلبة  ال: لفرض األول 
  الثانویات التخصصیة نحو البیئة المدرسیة حسب متغیر المرحلة الدراسیة

 بین متوسط درجات اتجاھات الطلبة وق الدالة اإلحصائیة یوضح الفر) 4.5(الجدول 
  .الدراسیة المرحلة حسب نحو البیئة المدرسیةالثانویات التخصصیة 

  
  المجاالت
N= 400 

المرحلة 
  الدراسیة

االنحراف   المتوسط
  المعیاري

 " ت"قیمة 
t.test 

  الدالة اإلحصائیة  درجة الحریة

االتجاھات 
نحو اإلدارة 
  المدرسیة

  ةغیر دال  398  1.74  7.82  51.41  األولىالمرحلة 

  7.62  50.07  المرحلة الثالثة
االتجاھات 

نحو 
  المدرسین

  ةدال  398  2.96  5.98  52.33  األولىالمرحلة 
  5.40  50.65  المرحلة الثالثة

االتجاھات 
نحو المناھج 

  الدراسیة

  ةغیر دال  398  1.87  6.85  54.77  األولىالمرحلة 

  6.01  53.56  المرحلة الثالثة
االتجاھات 
  نحو الزمالء

  ةدال  398  3.44  5.46  57.78  األولىالمرحلة 
  6.86  55.65  المرحلة الثالثة

االتجاھات 
نحو األنشطة 

  الالصفیة

  ةغیر دال  398  1.44  8.15  55.25  األولىالمرحلة 
  7.85  54.10  المرحلة الثالثة

االتجاھات 
نحو البیئة 
  المدرسیة

  ةدال  398  3.28  24.81  271.53  األولىالمرحلة 
  22.63  263.74  المرحلة الثالثة

  
اظھرت نتائج الدراسة الي  وجود فروق بین المتوسطات الحسابیة ألفراد        

عینة السنةاالولي والمتوسطات الحسابیة الفرادعینة السنة الثالثة في االتجاھات 
وھي دالة عند مستوي )3.28(نحو البئیة المدرسیة ،وكانت قیمة التاء المحسوبة 

رفض الفرضیة ُتبھذه النتیجة ،والسنة االولي لصالح أفراد عینة )0.01(داللھ 
  .الصفریة

عینة السنة االولي والمتوسطات من خالل الفحص الفروق بین المتوسطات الحسابیة ألفراد  
التجاھات الطلبة نحو البیئة في المقاییس الفرعیة الحسابیة الفرادعینة السنة الثالثة

المدرسیة،وجدت الباحثة أنھ ال توجد فروق دالة احصائیة بین المتوسطات الحسابیة الفراد 
عینة السنة االولي وافراد عینةالسنة الثالثة في االتجاه نحو االدارة المدرسیة ،فقدبلغ 

،كما )50.07(لثالثة وبلغ المتوسط الحسابي للسنھ ا)51.41(المتوسط الحسابي للسنة االولي 
التوجد فروق بین المتوسطات الحسابیة الفراد عینة السنة االولي والمتوسطات الحسابیة 

إذبلغ المتوسط الحسابي الفراد عینة السنة الثالثة في اتجاھات الطلبة نحو المناھج الدراسیة 
وق في ،وكذلك  التوجد فر)53.56(،وبلغ متوسط السنھ الثالثة )54.77(للسنة االولي 

  لي والثالثة في االنشطة المدرسیةاتجاھات الطلبة السنة االو
كما اوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المتوسطات الحسابیة ألفراد عینة  

السنة االولي والمتوسطات الحسابیة ألفراد عینة السنة الثالثة في االتجاه نحو المدرسین 
ي ،إذبلغ المتوسط الحسابي ألفراد عینة السنھ األولي لصالح افراد عینة السنة االول

عند مستوي داللة )50.65(،اما المتوسط الحسابي ألفراد عینة السنة الثالثة )52.33(
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وكذلك توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات الحسابیة ألفراد عینة السنة )0.01(
ه نحو الزمالء لصالح افراد عینة السنة االولي والمتوسطات الحسابیة السنة الثالثة في االتجا

وبلغ المتوسط الحسابي )57.78(االولي ،اذبلغ المتوسط الحسابي ألفراد عینة السنة االولي 
  )0.01(عند مستوي داللة )55.65(ألفراد عینة السنة الثالثة 

ال توجد فروق دالة إحصائیة بین متوسط درجات اتجاھات طلبة : الفرض األول 
  .التخصص لتخصصیة نحو البیئة المدرسیة حسب متغیر الثانویات ا

 یوضح الفروق الدالة اإلحصائیة بین متوسط درجات اتجاھات الطلبة ) 5.5(الجدول 
  .التخصص حسب  نحو البیئة المدرسیةالثانویات التخصصیة 

  
  المجاالت
N= 400 

االنحراف   المتوسط  التخصص
  المعیاري

 " ت"قیمة 
t.test 

  الدالة اإلحصائیة  درجة الحریة

االتجاھات 
نحو اإلدارة 
  المدرسیة

  دالة  398  - 2.66  7.16  49.72  اللغة العربیة

  8.17  51.76  علوم الحیاة
االتجاھات 

نحو 
  المدرسین

  غیر دالة  398  - 0.20  6.25  51.43  اللغة العربیة
  5.21  51.55  علوم الحیاة

االتجاھات 
نحو المناھج 

  الدراسیة

  غیر دالة  398  - 1.08  6.38  53.82  العربیةاللغة 
  6.54  54.51  علوم الحیاة

االتجاھات 
  نحو الزمالء

  دالة  398  - 4.47  6.26  55.35  اللغة العربیة
  6.00  58.09  علوم الحیاة

االتجاھات 
نحو األنشطة 

  الالصفیة

  دالة  398  - 2.55  8.15  53.66  اللغة العربیة
  7.76  55.69  علوم الحیاة

االتجاھات 
نحو البیئة 
  المدرسیة

  دالة  398  -3.34  24.39  263.67  اللغة العربیة
  23.06  271.60  علوم الحیاة

   
 تخصصاظھرت نتائج الدراسة الي  وجود فروق بین المتوسطات الحسابیة ألفراد عینة  

 البیئةفي االتجاھات نحو  علوم الحیاة والمتوسطات الحسابیة الفرادعینة  اللغة العربیة
لصالح )0.01(وھي دالة عند مستوي داللھ )3.34(المدرسیة ،وكانت قیمة التاء المحسوبة 

  .،وبھذه النتیجة ُترفض الفرضیة الصفریة علوم الحیاةتخصص أفراد عینة 
 تخصص اللغة العربیة  من خالل الفحص الفروق بین المتوسطات الحسابیة ألفرادعینة 

في المقاییس الفرعیةالتجاھات الطلبة  تخصص علوم الحیاةالحسابیة الفرادعینة  والمتوسطات
نحو البیئة المدرسیة،وجدت الباحثة أنھ ال توجد فروق دالة احصائیة بین المتوسطات 

في االتجاه نحو تخصص علوم الحیاة وافراد عینةاعینة تخصص اللغة العربیةالحسابیة الفراد 
ҳǕỷ ǎ )51.43( لتخصص اللغة العربیة سط الحسابي ،فقدبلغ المتو المدرسین 
 ǎỸҸҒỷǐỸҒỷ  Ө Қǔ )51.55  المناھج الدراسیة إذبلغ المتوسط الحسابي للسنة

  ،وبلغ متوسط)54.77(االولي 
كما اوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المتوسطات الحسابیة ألفراد عینة   

في االتجاه  تخصص علوم الحیاةوالمتوسطات الحسابیة ألفراد عینة  تخصص اللغة العربیة 
،إذبلغ المتوسط الحسابي ألفراد عینة  علوم الحیاة لصالح افراد عینة االدارة المدرسیة نحو 

 تخصص اللغة العربیة ،اما المتوسط الحسابي ألفراد عینة )51.76( تخصص علوم الحیاة 



 

80 
 

وكذلك توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات )0.01(ستوي داللة عند م)49.72(
الفراد عینة تخصص اللغة والمتوسطات الحسابیة  تخصص علوم الحیاة الحسابیة ألفراد عینة 

 تخصص علوم الحیاة لصالح افراد عینة المدرسیة   واالنشطةفي االتجاه نحو الزمالءالعربیة 
 تخصص علوم الحیاة في االتجاه نحو الزمالء اد عینة ،اذبلغ المتوسط الحسابي ألفر

عند مستوي )55.35( تخصص اللغة العربیةوبلغ المتوسط الحسابي ألفراد عینة )58.09(
ومتوسط اتجاه افراد عینة تخصص علوم الحیاة نحو االنشطة المدرسیة ،)0.01(داللة 

  ).0.01(مستوي داللة عند )53.66(ومتوسط افراد عینة تخصص اللغة العربیة )55.53(
  

ال توجد فروق دالة إحصائیة بین متوسط درجات اتجاھات طلبة الثانویات : الفرض األول 
  .التخصصیة نحو البیئة المدرسیة حسب النوع  

الثانویات  یوضح الفروق الدالة اإلحصائیة بین متوسط درجات اتجاھات الطلبة ) 6.5(الجدول 
  .سب النوع ح نحو البیئة المدرسیةالتخصصیة 

  
  المجاالت
N= 400 

االنحراف   المتوسط  السنة الدراسیة
  المعیاري

 " ت"قیمة 
t.test 

  الدالة اإلحصائیة  درجة الحریة

االتجاھات 
نحو اإلدارة 
  المدرسیة

  غیر دالة  398  0.25  8.12  50.83  ذكور

  7.36  50.64  اناث
االتجاھات 

نحو 
  المدرسین

  دالة غیر  398  - 1.19  5.84  51.15  ذكور
  5.65  51.83  اناث

االتجاھات 
نحو المناھج 

  الدراسیة

  دالة  398  - 5.71  6.40  52.39  ذكور

  6.04  55.94  اناث
االتجاھات 
  نحو الزمالء

  دالة  398  -6.14  6.67  54.87  ذكور
  5.26  58.56  اناث

االتجاھات 
نحو األنشطة 

  الالصفیة

  غیر دالة  398  - 0.67  8.17  54.41  ذكور
  7.86  54.94  اناث

االتجاھات 
نحو البیئة 
  المدرسیة

  دالة  398  - 3.38  25.71  263.62  ذكور
  21.56  271.65  اناث

  
وجود فروق بین المتوسطات الحسابیة ألفراد عینة الذكور   إلينتائج الدراسة  أظھرت 

المدرسیة ،وكانت قیمة  البیئةفي االتجاھات نحو   اإلناثعینة ألفراد والمتوسطات الحسابیة 
،وبھذه  اإلناثلصالح أفراد عینة )0.01(وھي دالة عند مستوي داللھ )3.38(التاء المحسوبة 

  .النتیجة ُترفض الفرضیة الصفریة
والمتوسطات    اإلناث عینة من خالل الفحص الفروق بین المتوسطات الحسابیة ألفراد  

التجاھات الطلبة نحو البیئة  فرعیةفي المقاییس ال الذكورعینة ألفراد الحسابیة 
 ألفرادبین المتوسطات الحسابیة  إحصائیةالمدرسیة،وجدت الباحثة أنھ ال توجد فروق دالة 

 بلغ المتوسط الحسابي فقد ،اإلدارة المدرسیة في االتجاه نحو  اإلناث عینة وأفرادالذكور عینة 
 توجد فروق في االتجاه لك الوكذ)50.64(لإلناث وبلغ المتوسط الحسابي )50.83( للذكور

،وبلغ متوسط  )54.77( لإلناثبلغ المتوسط الحسابي  إذ المدرسیةاألنشطة نحو الطلبة 
  .)54.64( اإلناثومتوسط درجات )54.41(الذكور
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النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المتوسطات الحسابیة ألفراد عینة  أوضحتكما  
لصالح  المناھج الدراسیةفي االتجاه نحو  اإلناثالمتوسطات الحسابیة ألفراد عینة و الذكور
المتوسط  أما ،)55.94( اإلناثبلغ المتوسط الحسابي ألفراد عینة  ،إذ اإلناثعینة  أفراد

وكذلك توجد فروق ذات داللة )0.01(عند مستوي داللة )52.39(الذكور عینةالحسابي ألفراد 
عینة  ألفرادوالمتوسطات الحسابیة   الذكور بین متوسطات الحسابیة ألفراد عینة  إحصائیة
بلغ المتوسط الحسابي ألفراد إذ ،  اإلناثعینة  أفرادفي االتجاه نحو الزمالء لصالح  اإلناث
وبلغ المتوسط الحسابي ألفراد عینة )58.56(في االتجاه نحو الزمالء   اإلناثعینة 
  ).0.01(توي داللة عند مس)54.78(الذكور
  -:مناقشة نتائج الدراسة :ثانیا 

بعد عرض النتائج التي سفرت عن الدراسة وفق األھداف والفروض ،سوف تقوم الباحثة 
بمناقشتھا في ضوء اإلطار النظري الذي یتضمن المفاھیم األساسیة ،ومعطیات الدراسات 

  .السابقة 
     وللتعرف علي اتجاھات الطلبة نحو البیئة المدرسیة وعالقتھا ببعض المتغیرات  -1

المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعیاري ُأستخرج )السنة الدراسیة ،التخصص،النوع(
العینة علي المقیاس المستخدم  نوال،واقل درجة ،وأعلي درجة ألداء،والم ،والوسیط 

الن اإلستجابھ المحایدة لكل  نظرفروق بین المتغیرات وإلیجاد ال)t.test(باإلضافة إلي 
رف كل من یحصل على الدرجة ُعفقد  ،)2(فقرة من الفقرات المقیاس المستخدم تقابل 

حایدة لفقرات المقیاس لُما االستجاباتالتي تقابل مجموع –على المقیاس الفرعي )48(
من حصل علي  أماالسالبة ،االتجاھات بذوي  –أقل من تلك الدرجة  فقرة أو)24(وھي 
 فما فوق فُعرفوا بذوي االتجاھات الموجبة ومن یتحصل علي الدرجة المحایدة)49(درجة 

التي تقابل مجموع االستجابات المحایدة لفقرات المقیاس –ككل لفقرات المقیاس 
درجة علي المقیاس ككل أو اعلي فُعرفوا بذوي )240(التي تساوي فقرة)120(وھي

  .موجبة االتجاھات ال
بالنسبة لھدف التعرف على اتجاھات طلبة الثانویات التخصصیة نحو البیئة المدرسیة  -1

ان )1.5(ویالحظ من الجدول )السنة الثالثة–لى ُوالسنة األ(حسب المرحلة الدراسیة
أفراد العینة على المقیاس المستخدم بالنسبة للسنة األولي  ألداءالمتوسط الحسابي 

بالنسبة للسنة   أما )271.00(والوسیط )24.81(لمعیاري ا واالنحراف )271.53(
 والوسیط )22.64(وانحراف المعیاري  )263.74(المتوسط الحسابي  كان الثالثة فقد

)264.00.(  
    كانت أعلى  السنة الثالثة أو ویالحظ أن جمیع المتوسطات الحسابیة سواء للسنة األولي        

،وكان متوسط أداء أفراد عینة السنة األولي  )240(من الدرجة الُمحایدة لفقرات المقیاس 
،ویتضح من ھذا المتوسط أن اتجاھات عن متوسط أداء أفراد عینة السنة الثالثة قلیال یزید 

المدرسیة والمعلمین  باإلدارةطلبة ثانویات التخصصیة موجبة نحو البیئة المدرسیة والممثلة 
  .المدرسیة  واألنشطةھج المدرسیة والمنا

على اتجاھات طلبة الثانویات التخصصیة نحو البیئة المدرسیة حسب التخصص التعرف  -2
أن المتوسط الحسابي ألداء أفراد )2.5(ویالحظ من الجدول )علوم الحیاة–اللغة العربیة (

المعیاري  واالنحراف )271.60(العینة على المقیاس المستخدم لتخصص علوم الحیاة 
والمتوسط الحسابي لتخصص اللغة العربیة ) 271.00(والوسیط )23.06(
خصص علوم ت،وكان متوسط الحسابي لوالوسیط)24.39(المعیاري  واالنحراف)263.67(

 .عن متوسط تخصص اللغة العربیة  قلیال  الحیاة یزید
غة العربیة لتخصصین علوم الحیاة واللویالحظ أن جمیع المتوسطات الحسابیة سواء   -3

ویتضح من ھذا المتوسط أن .)240(كانت أعلى من الدرجة الُمحایدة لفقرات المقیاس 
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 باإلدارةاتجاھات طلبة ثانویات التخصصیة موجبة نحو البیئة المدرسیة والممثلة 
  .المدرسیة  واألنشطةالمدرسیة والمعلمین والمناھج المدرسیة 

 –ذكر (المدرسیة حسب متغیر النوع  البیئةنحو  التعرف علي اتجاھات طلبة الثانویات -4
 واالنحراف )263.62)(ذكور(النوع  أن المتوسط)3.5(ویالحظ من الجدول ) أنثي

،أما بالنسبة لإلناث فقد بلغ المتوسط الحسابي )264.00(والوسیط )25.71(المعیاري 
 )21.56(المعیاري  واالنحراف )271.65(علي المقیاس المستخدم  ألداء أفراد العینة

 ).273.00(والوسیط 
ویالحظ أن جمیع المتوسطات الحسابیة سواء للذكور واإلناث كانت أعلى من مجموع  -5

اإلناث یزید عن متوسط أداء درجة،وكان متوسط أداء أفراد عینة )240(الدرجة  المحایدة 
 االنحرافیزید عن  للذكور أفراد عینة الذكور وكذلك الوسیط ،أما االنحراف المعیاري

ویتضح من ھذا المتوسط أن اتجاھات طلبة ثانویات التخصصیة موجبة  .معیاري لإلناث ال
 واألنشطةالمدرسیة والمعلمین والمناھج المدرسیة  باإلدارةنحو البیئة المدرسیة والممثلة 

  .المدرسیة 
   اللغة العربیة، وعلوم الحیاة ،  فيیجابي نحو اإلدارة المدرسیة أن الطلبة ویقصد باالتجاه اإل   

ھم وتأخذ بھا في المواقف المختلفة، ولھا اھتمام ءیشعرون بأن إدارة المدرسة تحترم آرا
كما  ،كبیربتنمیة عالقات الود واالحترام بین المدرسین والطلبة، وتشجع نشاطاتھم المختلفة

من معاملة أسرھم، وحریصة  تحترم قرارات مجلس اآلباء وتأخذ بھا، وتعاملھم معاملة قریبة
على حل مشاكلھم وتھتم برعایتھم الصحیة كما تھتم بالمكتبة المدرسیة وتوفر الكتب المفیدة 
لھم، وتشعر بحاجاتھم المختلفة وتوجھھم إلى حسن استثمار أوقات فراغھم، وتسعى إلى 

تظھر من خالل توفیر الجو التربوي المالئم لھم، كما یرضیھم أسلوب معالجة مشكالتھم التي 
البیئة المدرسیة، وتتابع أسالیب تدریس المدرسین ویرضیھم أسلوبھا الدیمقراطي في تسییر 
العمل المدرسي، و لھا اتصاالت مستمرة بأولیاء األمور، وتنمي العالقات االجتماعیة بین 

  .الطلبة والعاملین بالمدرسة 
یجدون معاونة شخصیة من المدرسین أن الطلبة إلى یجابي نحو المدرسین ویشیر االتجاه اإل 

نجاز أعمالھم المدرسیة، كما یرضیھم أسلوب مدرسیھم في معالجة مشكالتھم، وأن إفي 
المدرسین یضحون براحتھم خارج الفصول الدراسیة لتوجیھھم إلى نشاطات مفیدة، وأن أغلب 

عادلة،  المدرسین یستخدمون طرق تدریس مناسبة لھم، وأن المدرسین یعاملونھم معاملة
ویتمتعون بصفات تجعلھم أصدقاء لھم، وأن المدرسین یقدرونھم ویحترمونھم، ویبذلون 
قصارى جھدھم في تدریس الطلبة، وأن طلبتھم یجدون سھولة في التعامل مع مدرسیھم، كما 

ما یراعون  أن مدرسیھم ال یھملون مظھرھم الشخصي، مما ینعكس على شخصیاتھم، وغالبًا
، كما یرضیھم استعمال مدرسیھم للوسائل التعلیمیة في الدروس الیومیة، میولھم ورغباتھم

ویوجھونھم إلى استغالل أوقات فراغھم بما یحقق لھم المنفعة، كما یریحھم أسلوب مدرسیھم 
، متمیزًا اجتماعیًا ، وكذلك یشجعون الذین یظھرون نشاطًافي معاملة طلبتھم المتأخرین دراسیًا

مدرسیھم القویة، ویعجبھم حرص مدرسیھم على مواعید  كما یرضیھم شخصیة بعض
وأن المدرسین یسمحون لھم بالمناقشة داخل الفصل الدراسي وأن  ،الحصص الدراسیة

  .العالقات بینھم وبین مدرسیھم حسنة
یرون أن ) أفراد العینة(یجابي نحو المقررات الدراسیة؛ أن الطلبة ویقصد باالتجاه اإل 

 ،سیة المقررة قریبة من واقع المجتمع، وأنھا سھلة الفھم علیھممحتویات المواد الدرا
وتتناسب مع مستویاتھم، وال یتضایقون من أغلب المواد التي تتطلب واجبات بیتیة كثیرة، 
ویشعرون باالرتیاح للندوات الثقافیة التي تقیمھا المدرسة، وأن المواد الدراسیة تتالءم 

الدراسیة تشبع اھتماماتھم الشخصیة وأنھا تسایر  ومستوى تفكیرھم، كما أن بعض المواد
  .متطلبات العصر الحدیث
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لیسوا أنانیین في تصرفاتھم، ) أفراد العینة(یجابي نحو الزمالء أن الطلبة ویقصد باالتجاه اإل  
بصفة عامة، ومن السھل علیھم  ، وأن عالقاتھم لیست سطحیًةاآلخر وأن بعضھم یقدر البعض

داخل المدرسة، وأنھم یشعرون باأللم اتجاه فشل زمیل لھم في  تكوین صداقات مع بعضھم
وأنھم یسعون إلى تكوین عالقات اجتماعیة جیدة داخل المدرسة، وأنھم یساعدون  ،الدراسة

إنجاز  في اآلخرساعد بعضھم ی مابعضھم في األمور المدرسیة، ویشعرون باالرتیاح عند
أعمالھ المدرسیة، كما یشعرون باالنسجام فیما یقررونھ من أعمال، وأن العالقات القائمة 

 فيبینھم لیست قائمة على المصالح  الخاصة، ویمیلون إلى الكشف عن معلوماتھم 
، وأنھم یھتمون باألعمال زمالئھمالموضوعات الدراسیة، ویفضلون قضاء أوقات فراغھم مع 

یة، ویسعدون من المشاركة الجماعیة في الخدمات التي تقدمھا المدرسة، الجماعیة المدرس
كما یفضلون عملیة االستذكار الجماعي، ویریحھم امتداد العالقات خارج المدرسة، كما ال 

، دراسیًاعنھم سرون بتقدم بعض زمالئھم المتأخرین تضایقھم زیارة بعضھم في البیت، وُی
ة داخل المدرسة لھا أھمیة خاصة وضروریة، ویحرصون ویعتقدون أن العالقات االجتماعی

  .على إقامة عالقات الود والحب فیما بینھم
یجابي نحو األنشطة المدرسیة المختلفة أن الطلبة یسرھم المشاركة في ویقصد باالتجاه اإل  

تعلمھم ممارسة أنشطة االعتماد على النفس فاألنشطة التي ال علم لھم بھا حتى یتعلموھا، 
للوقت،  تعاون وحب العمل الجماعي، وأن ممارسة األنشطة المدرسیة لیست مضیعًةوال

ویھمھم تقدم المدرسة في األنشطة المدرسیة، وأن أفضل طریقة لقضاء أوقات فراغھم ھي 
قوي العالقات یمزاولة األنشطة المختلفة في المدرسة، كما أن قیامھم بالرحالت الترفیھیة 

وتسعدھم برامج األنشطة المدرسیة خالل العطلة الصیفیة، وأن  االجتماعیة بین الزمالء،
ویسرھم تخصیص وقت كاف للنشاط   ،ممارسة النشاط المدرسي یشدھم إلى المدرسة

وأن ممارسة األنشطة  ،ألجسامھم جیدًة كما یكسبھم ممارسة النشاط صحًة المدرسي،
ثقافي، ویشعرون باالرتیاح لو المدرسیة الثقافیة تزید من معلوماتھم وترفع من مستواھم ال

سمحت لھم الفرصة بالمشاركة في المعسكرات الصیفیة في المجال التعلیمي، وتضایقھم قلة 
  .الرحالت التي تنظمھا المدرسة

  :بالنسبة للفرض األول 
إحصائیا بین متوسط درجات اتجاھات الطلبة أظھرت نتائج الدراسة أیضا أنھ توجد فروق دالة 

  صصیة نحو البیئة المدرسیة حسب المرحلة الدراسیة الثانویات التخ
؛ویمكن تفسیر ھذه النتیجة بأن  األوليالمرحلة  لصالح عینة )السنة الثالثة  – األوليالسنة (

حدیثي العھد بالتخصص وبالدراسة في المرحلة الثانویة ،وكذلك قدرتھم  األوليطلبة السنة 
بیئتھم المدرسیة من السنة اتجاه نحو  وأفضلالعلمیة والرغبة الشدیدة في إثبات أعلي تحصیل 

وھذه النتیجة ینعكس علي ایجابیة اتجاھاتھم نحو بیئتھم المدرسیة  من الدراسة ،مما األولي
  ).2000علي،(،واتفقت مع دراسة )2006الصمادي والمعابرة،( تائج دراسةمع ن اختلفت 

  :بالنسبة للفرض الثاني 
 دالة إحصائیة بین متوسط درجات اتجاھات الطلبة الفروق  أظھرت نتائج الدراسة أنھ توجد  

ویمكن  علوم الحیاة،لصالح عینة حسب التخصص نحو البیئة المدرسیةالثانویات التخصصیة 
؛ بما تتطلبھ تفسیر ھذه النتیجة بأن التخصصات العلمیة أكثر إیجابیة من االتجاھات األدبیة

التخصصات العلمیة من حركة ونشاط وتجدد في المواقف الدراسیة، واستخدام تقنیات التعلیم 
حثة مثل الشرائح التعلیمیة والكمبیوتر والسبورة الضوئیة، والمعامل الطبیة، كما الحظت البا

عند تطبیق المقیاس، وھذا یتطلب عمًال جماعیًا وتنافسًا وتعاونًا، مما ینعكس على اتجاھاتھم 
،ودراسة )2008عبد الجبار،(مع ھذه النتیجة اختلفتأن  ُیشار إلىوباإلیجابیة، 

توجد  انھ ال أوضحتحیث )1997فخرو،(،وكذلك اختلفت مع نتائج دراسات )2006على،(
  ).2008احمد،(دراسة كذلك و، واألدبيعلمي فروق بین التخصصین ال
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إحصائیة بین متوسط  دالة الفروق بالنسبة للفرض الثالث أظھرت نتائج الدراسة أنھ توجد  
  .حسب النوع نحو البیئة المدرسیةالثانویات التخصصیة  درجات اتجاھات الطلبة 

بین درجات أفراد عینة حسب  ًاأنھ توجد فروق دالة إحصائی أظھرت نتائج الدراسة أیضًا 
لصالح عینة اإلناث؛ ربما ألن اإلناث أكثر دافعیًة ومیًال ورغبًة في المذاكرة، وأكثر  النوع،

توجد فروق بینھم في  رغبًة في التعاون والتفوق وأكثر إیجابیًة من الذكور نحو المدرسة،فإنھ 
الصمادي، (سة وتختلف ھذه النتیجة مع نتائج درا لصالح اإلناث، االتجاھات
 ًاأنھ ال توجد فروق دالة إحصائیأوضحوا  فقد )1981بوتوملي ،(ودراسة،)2006ومعابرة،

 إذ ؛)1989الرازخي،( ودراسة)1992البابطین،(واتفقت مع دراسة ، زى لمتغیر الجنستُع
  .عزى لمتغیر النوع ُت ًاتوصلت إلى وجود فروق دالة إحصائی

ئة المدرسیة بكافة جوانبھا نشاط معقد التركیب ومتعدد خالصة أنھ یجب التأكید أن البیالو 
الجوانب، تتداخل في تحدیده العدید من العوامل، ویتفاعل كل جانب مع غیره من الجوانب 

  المختلفة، فیؤثر ویتأثر في خلق اتجاھات موجبة نحوھا، مما یستوجب 
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  -:توصیات 
في ضوء النتائج التي أسفرت عنھا الدراسة الحالیة تقدم الباحثة مجموعة من التوصیات   

  -:والمقترحات التي قد تسھم في إثراء سیر المسیرة التعلیمیة في المجال التربوي 
توجیھ الطالب ومساعدتھم على اكتشاف قدراتھم ومیولھم واتجاھاتھم، والعمل على   - 1

  .تنمیتھا وتحسینھا
إتاحة الفرصة للجمیع لالتصال بكافة جوانب البیئة المدرسیة، والمشاركة والتعامل معھا   - 2

  .لتحقیق مزید من التفاعل واالندماج 
تزوید المدارس الثانویة باألخصائیین االجتماعیین والمرشدین التربویین وأخصائیین  -  3

بین الطلبة وأطراف العملیة نفسیین؛ لما لھم من دور كبیر في تنمیة العالقات االجتماعیة 
التربویة بینھم وبین زمالئھم وبین مدرسیھم، وبین اإلدارة المدرسیة، وكذلك توجیھھم التوجیھ 

  .السلیم؛ الستغالل اتجاھاتھم اإلیجابیة وتعدیل السلبیة منھا نحو البیئة المدرسیة 
نیة والنشاطات االھتمام بالنشاطات المدرسیة المختلفة من حیث حصص الریاضة البد - 4

العلمیة كالمسابقات بین الفصول وبین المدارس، وتشجیع النشاط بین التالمیذ وتوجیھ تفاعلھم 
  .التوجیھ األمثل

  -:المقترحات 
  في ضوء النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة تقترح الباحثة إجراء الدراسات والبحوث    

   
   -:اآلتیة 

  
ت على طلبة المرحلة الثانویة فإن الباحثة تقترح القیام حیث ان الدراسة الحالیة اقتصر – 1

  . بإجراء دراسات مماثلة لمراحل دراسیة أخرى بما فیھا مرحلة التعلیم العلیا 
إجراء دراسات مقارنة للطلبة اللیبیین والطلبة غیر اللیبیین في مراحل دراسیة مختلفة؛  - 2 

  .للتعرف على االتجاھات نحو البیئة المدرسیة 
إجراء دراسات للكشف عن اتجاھات الطلبة نحو البیئة المدرسیة وعالقتھا بالدافعیة  - 3

  .واإلنجا 
إجراء دراسات تھدف إلى التعرف على اتجاھات الطلبة نحو البیئة وعالقتھا بمستوى  - 4

  .الطموح 
  . بناء برامج من شأنھا تحسین االتجاھات نحو البیئة المدرسیة  -5
سرة في تنمیة االتجاھات اإلیجابیة لدى طلبة المرحلة الثانویة نحو البیئة دراسة فاعلیة األ -6

  .المدرسیة
  . القیام بدراسة مماثلة في بقیة الشعبیات مكملة للدراسة الحالیة  -  8
  دراسة اتجاھات الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة نحو بیئتھم المدرسیة أو مراكزھم الخاصة  -9
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دار المسیرة : سیكولوجیة التنشئة االجتماعیة، عمان). 2007(صالح محمد أبو جادو،  -1

  .6للنشر والتوزیع والطباعة ، ط 
، علم النفس التربوي للطالب الجامعي والمعلم الممارس، )2007(أبو ریاش، حسین  -2

 . دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة : عمان
حث في العلوم النفسیة والتربویة  ، القاھرة ،  مناھج الب) 1998(أبو عالم ، رجاء محمود  -3

 . دار النشر  للجامعات : 
  .منشورات الجامعة المفتوحة : اإلدارة المدرسیة ، طرابلس ). 1992(أبو فروة ، إبراھیم  -4
دار : علم النفس االجتماعي، عمان). 2002(أبو مغلى ، سمیح وعبد الحافظ سالمة  -5

 .الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع 
مدخل الى التربیة وعلم النفس ، دار ) . ب،ت (االحرش ، یوسف ابو القاسم  ، واخرون  -6

 .النخلة للنشر 
اتجاھات طلبة المرحلة الثانویة نحو منھج اللغة ). 2008(أحمد ، حفیظة یوسف  -7

 www.yamen-nic.info اإلنجلیزیة، رسالة جامعیة، جامعة عدن، الیمن،
علم االجتماع التربوي األنساق ). 2001(محمد المھدي  أحمد، عدنان إبراھیم، الشافعي، -8

 .منشورات جامعة سبھا : االجتماعیة التربویة، لیبیا 
 .مكتبة اإلنجلو المصریة : علم النفس االجتماعي ). 1999(األشول، عادل عز الدین  -9

اتجاه طالب وطالبات الصف الثالث المتوسط  ) . 1992(البابطین ، إبراھیم عبد الوھاب ،  -10
نحو الریاضیات في ضوء مؤھل مدرسیھم وخبرتھم ، مجلة جامعة الملك سعود ، المجلد      

  . ، الریاض ، السعودیة ) 1(الرابع ، العلوم التربویة والدراسات االسالمیة 
االتجاھات الحدیثة لإلدارة المدرسیة في تنمیة القیادة ). 2005(البدري، طارق عبد الحمید  -11

  .لنشر دار الثقافة ل: التدریسیة 
مكتبة دار الثقافة للنشر : علم النفس االجتماعي، عمان ). 2004(بني جابر، جودت  -12

 .والتوزیع
مقدمة في مبادئ وأسس البحث االجتماعي، طرابلس ). 1995(التیر، مصطفى عمر  -13

  .3منشورات الجامعة المفتوحة، ط :
في مرحلة التعلیم اتجاھات المعلمین نحو استخدام العقاب البدني ). 2007(جابر، جعفر  -14

 .كلیة اآلداب، لیبیا ) 11(األساسي، مجلة العلوم اإلنسانیة والتطبیقیة، العدد 
دار : التربیة البیئیة في الطفولة المبكرة وتطبیقاتھا، عمان). 2007(جاد، منى محمد  -15

  .2المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، ط
سي وعالقتھ باتجاھات الطلبة مستوى التحصیل المدر). 2010(الجاللى، لمعان مصطفى  -16

  .نحو البیئة المدرسیة، مجلة قار یونس 
قیاس اتجاھات عینة من أعضاء ھیئة التدریس ). 1993(الحجازي، عزة عبد الغني  -17

، المجلة )دراسة نفسیة اجتماعیة(بالجامعة نحو المعالجة اإلعالمیة لحوادث اإلرھاب، 
 .ة القاھر) 6(المصریة للدراسات النفسیة، العدد 

إدارة بیئة التعلیم والتعلم، النظریة والممارسة داخل ). 2001(حجي، أحمد إسماعیل  -18
 .2دار الفكر العربي، ط: الفصل والمدرسة، القاھرة

اتجاه طالب وطالبات المرحلة ). 1995(الحریفي، سعد محمد، عبد العزیز، رشا علي،  -19
في منطقة اإلحساء بالسعودیة، الثانویة في الریف والحضر نحو العلوم وعالقتھ بالتحصیل 

 . 53رسالة الخلیج، العدد 
اتجاھات طلبة الصف األول الثانوي نحو مضامین وحدة ). 2006(الحصري،علي  -20

الجغرافیة الفلكیة وعالقتھا بالجنس والرغبة في التخصص وإستراتیجیات التدریس، مجلة 
 .2، العدد 22جامعة دمشق، المجلد 
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تجاھات الطلبة ومیولھم نحو المواد الدراسیة وعالقتھا ا). 1977(حمزة، نوال أسعد  -21
بمستوى تحصیلھم الدراسي في عینة من طلبة الصف األول الثانوي بمدینة عمان، مجلة 

 .2006، العدد الثاني، 22دمشق، المجلد 
اتجاھات طلبة جامعة الیرموك نحو مادة الثقافة اإلسالمیة ). 1997(الحیاري، محمود  -22

، )سلسلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة(لمتغیرات، مجلو أبحاث الیرموكوعالقتھا ببعض ا
 .3، العدد 13المجلد 

 .الدار العربیة للنشر : 2المرجع في الصحة النفسیة، ط ) .2002(الخالدي  -23
دار وائل : سیكولوجیة الفروق الفردیة والتفوق العقلي) . 2003(الخالدي، محمد أدیب  -24

 .للنشر والتوزیع 
 .دار المسیرة للنشر: تعلیم العلوم للجمیع، عمان ). 2005(عبد اهللا محمد  خطابیة، -25
، سیكولوجیة االتجاھات )ب،ت(خلیفة، محمد عبد اللطیف، شحاتھ، محمود عبد المنعم  -26

 .دار غریب للطباعة والنشر ): المفھوم، القیاس، التغییر (
سیكولوجیة التعلم بین النظریة ). 1983(خیر اهللا، سید محمد، الكناني، ممدوح عبد المنعم  -27

 .دار النھضة العربیة : والتطبیق، بیروت
: علم النفس االجتماعي أصولھ ومبادئھ، اإلسكندریة ). 2006(دویدار، عبد الفتاح محمد  -28

 . دار المعرفة الجامعیة 
اتجاھات طلبة جامعة البلقاء التطبیقیة نحو ممارسة ). 2010(الذیابات، ناجح محمد فالح -29

 .، األردن 46طة الریاضیة، مجلة العلوم اإلنسانیة، السنة الثامنة، العدد األنش
اتجاھات طلبة المرحلة الثانویة نحو مادة األحیاء، رسالة ). 1989(الرازحي، عبد الوارث  -30

 .ماجستیر غیر منشورة، جامعة الیرموك، األردن
 .راق للنشر والتوزیعالو:علم النفس االجتماعي، القاھرة ). 2003(الزبیدي، كامل علوان  -31
مستوى تقییم الطلبة بمساقات المواد ). 1994(زیتون،عایش محمود، المنیزل، عبد اهللا  -32

 .الدراسیة في الجامعة والعوامل المؤثرة في ذلك، كلیة العلوم التربویة، الجامعة األردنیة
لقاھرة دراسة سیكولوجیة تربویة لتلمیذ التعلیم العام، ا). 1983(زیدان، محمد مصطفى   -33

 .2دار الشروق ،ط: 
مقارنة بین اتجاھات تالمیذ الصف األول وتالمیذ الصف الثالث ). 1993(سعودي،منى  -34

 .57نحو مادة العلوم، مجلة دراسات تربویة، القاھرة، العدد 
علم النفس االجتماعي ، دار الیزوري العلمیة للنشر ) . 2007(سالمة ، عبد الحافظ  -35

 .والتوزیع ، عمان االردن 
 .مكتبة الغریب للنشر : السلوك اإلنساني في اإلدارة ، القاھرة ) ت.ب(السلمي، علي  -36
دار : اإلدارة المدرسیة الحدیثة، القاھرة). 1985(سمعان ، وھیب، و محمد منیر مرسي  -37

  . 2عالم الكتب للنشر، ط 
مكتبة اإلنجلو : مقدمة في علم النفس االجتماعي، القاھرة). 1970(سویف، مصطفى  -38

 .2المصریة، ط
دار : علم النفس االجتماعي بین  النظریة والتطبیق، إسكندریة ). 2004(شفیق، محمد  -39

 . المعرفة الجامعیة
العالقة بین متغیرات التحصیل الدراسي واتجاھات الطلبة نحو ). 1983(الشلمي، فخري -40

یة، رسالة بیئتھم المدرسیة عند طلبة المرحلة الثانویة، كلیة التربیة، الجامعة األردن
 .ماجستیر غیر منشورة

العالقة بین دافعیة اإلنجاز واالتجاه نحو مادة ). 1989(الشناوي، عبد المنعم الشناوي  -41
 .، السنة التاسعة29الریاضیات، رسالة الخلیج العربي، العدد 

الوعي التربوي ومستقبل ) .1982(شھدا، جورج، خربلي، عبد السمیع ، حنانیا ، الماس  -42
 .دار العلم للمالیین: بیة ، بیروتالبالد العر
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دور التربیة في بناء الفرد والمجتمع ، المنشأة العامة ) . 1983(الشیباني ، عمر التومى  -43
 8للنشر والتوزیع واالعالن ، طرابلس ، العدد 

العالقة بین اتجاھات الطلبة في المرحلتین اإلعدادیة والثانویة نحو ). 1986(الشیخ،عمر  -44
 .یتھم ، مجلة العلوم االجتماعیة العلم وسمات شخص

اتجاھات طلبة المرحلة الثانویة نحو مادة األحیاء، ). 1993(صباریتي، محمد سعید  -45
 .، العدد األول13المجلة العربیة للتربیة، المجلد 

اتجاھات طلبة المرحلة ). 2006(الصمادي، أحمد عبد المجید، معابرة، محمد حسن  -46
، )دراسة میدانیة في مدارس أربد الحكومیة والخاصة(األساسیة المتوسطة نحو المدرسة

 .2، العدد22مجلة جامعة دمشق، المجلد 
تقویم نشاط القراءة الحرة لدى طلبة المرحلة ). 2008(عبد الجبار، كریمة إدریس قوجة  -47

-www.yamen الثانویة في الجمھوریة الیمنیة، رسالة جامعیة، جامعة صنعاء، الیمن
nic.info 

دراسة (اتجاھات الطلبة نحو استخدام الحاسب اآللي، ). ت.ب(، إبراھیم شوقي عبد الحمید -48
 .المجلة اإللكترونیة ) :  مقارنة حسب بعض المتغیرات

دراسة الدافعیة واإلنجاز من حیث عالقتھما ببعض ). 1995(عبد الحمید، محمد عبد الغني  -49
 .عین شمس كلیة اآلداب متغیرات البیئة المدرسیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة جامعة 

االتجاھات النفسیة بین النظریة والتطبیق، منشورات ). 2003(عبد العال، آسیا الصادق  -50
 .مكتبة طرابلس العلمیة العالمیة، طرابلس لیبیا 

 اإلدارة المدرسیة في ضوء الفكر اإلداري المعاصر ،دار).1982(،صالح  دعبدا لحمی -51
المنشاة : المدرسین في إدارة مدرستھم، طرابلسمشاركة ). 1980(العجیلي، عیسى -52

  .العامة للنشر والتوزیع 
دار : المدخل إلى علم النفس، عمان). 2005(عدس، عبد الرحمن، توق، محي الدین  -53

 .الفكر للطباعة والنشر
المعلم إعداده و تدریبیة ومسؤولیاتھ، مكتبة النھضة ). 2004(عطا، إبراھیم محمد  -54

  .المصریة، القاھرة 
االتجاھات نحو العمل المدرسي وعالقتھا ). 2000(لي، عبد السالم عیسى سعید ع -55

بالتحصیل الدراسي لدى طلبة المرحلة الثانویة بالجبل الغربي، رسالة ماجستیر غیر 
 .منشورة، كلیة اآلداب والعلوم، یفرن، جامعة السابع من أبریل

دراسة مقارنة (لتعلیم المختلط اتجاھات طلبة المرحلة الثانویة نحو ا). 2006(علي، عیسى -56
 .2006، العدد األول 22، مجلة جامعة دمشق، مجلد )في ثانویات مدینة دمشق العامة

اتجاھات طالب الكفاءة المتوسطة ). 1994(العیوتي، صالح محمد، الصویخ، حمد زید  -57
، 3، الجزء 18نحو مادة العلوم وعالقتھا بالتحصیل الدراسي، مجلة كلیة التربیة، العدد 

 .جامعة عین شمس
اتجاھات طالبات المرحلة الثانویة بدولة قطر نحو مادة االقتصاد ). 1997(فخرو، عائشة  -58

 .50، العدد13المنزلي، المجلة التربویة، المجلد 
العوامل المدرسیة المؤدیة إلى قصور المعلمین في المدارس ). 2000(القحطاني، وھف  -59

 ).77(یج، العدد االبتدائیة بمدینة الریاض، رسالة الخل
علم النفس التربوى ، المكتب الجامعى الحدیث ، ) . 1997(القذافي ، رمضان  -60

 2االسكندریة،ط
  .دار الجماھیریة للنشر والتوزیع : دراسات تربویة، مصراتھ). 1986(القیادي، لطفیة  -61
  . مدخل إلى علم النفس التربوي). 1999(الكبیسي، وھیب، صالح، أحمد  -62
أساسیات في علم النفس االجتماعي، مؤسسة شباب الجامعة ). 2005(كمال، طارق  -63

  للنشر 



 

89 
 

مناھج البحث في العلوم االجتماعیة ). 1990(كوھین، لویس ولورانس ماثیون  -64
  .الدار العربیة للنشر: كوثر حسین كوحك وولیم أعبید، القاھرة : والتربویة، ترجمة 

  .دار عالم الكتب: ھج بین النظریة والتطبیق، القاھرة المنا) . 1995(اللقاني، أحمد حسین  -65
سیكولوجیة االدارة التعلیمیة و المدرسة و وآفاق التطویر ) . 2004(محمد ،محمد جاسم  -66

 . العام ، دار الثقافة للنشر والتوزیع 
دور االتجاھات في سلوك الفرد والجماعات، الریاض،  ). 1995(المخزومي، أمل علي  -67

 ).53(كتب التربیة لدول الخلیج ، عددرسالة الخلیج م
مكتبة : المدخل إلى علم النفس االجتماعي). 1968(مخیمر، صالح ورزق، عبده میخائیل  -68

 .2اإلنجلو المصریة، ط
 .عالم الكتاب للنشر:البحث التربوي وكیف نفھمھ؟ القاھرة ). 1994(ـــــــــــــــــــــــــــــ  -69
ط ،  دار النھضة العربیة: اجتماعیات التربیة، القاھرة في ). 1987(مرسي ، محمد منیر   -70

3.  
 2للنشر والتوزیع ،ط خالمری

: علم النفس التربوي، أسسھ، وتطبیقاتھ، اإلسكندریة). 2003(معوض، خلیل میخائیل -71
  .توزیع مركز اإلسكندریة للكتاب

االتجاه النفسي نحو مرض عوز المناعة ) . 2008(المقصبي ، حنان مصطفى حسن  -72
مكتسبة االیدز وعالقتھ ببعض المتغیرات لدى طلبة جامعة قاریونس ، رسالة ماجستیر ال

 .غیر منشورة 
العزابي، سلیمان سعید و الشلبي ، كمال الدین عثمان  و ابو  و میخائیل، منیر كامل -73

التربیة وعلم النفس لمعاھد المعلمین والمعلمات العامة، ). ت.ب( المكارم ، محمد فرید  
  .القاھرة 

موقع المنشاوي للدراسات : االتجاھات النفسیة االجتماعیة ). 2009(نجمة، العصیفیر  -74
 ھجريWWW.MINSHAWI.COM،18 .5 .1431. والبحوث، المجلة اإللكترونیة

لتوزیع، دار الفرقان للنشر وا: علم النفس التربوي، األردن). 1985(نشواتي، عبد المجید  -75
 . 2ط

تدني مستوى التحصیل واالنجاز المدرسي اسبابھ ) . 2004(نصر اهللا ، عمر عبد الرحیم  -76
  وعالجھ ، دار وائل للنشر 

: أسلوب البحث االجتماعي وتقنیاتھ ، بنغازي   ) . 2003(الھمالي ، عبد اهللا عامر   -77
  . 3منشورات جامعة قاریونس ، ط

 .دار المسیرة للنشر: النفس االجتماعي، عمان علم ). 2001(وحید، أحمد عبد اللطیف  -78
المدخل الى علم النفس االجتماعي ، ) . 2004(ولي ، باسم محمد ، محمد ، جاسم محمد  -79

 مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع 
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  )1(الملحق رقم 
  -:الخبراء ھم

  العلمیة                  الصفة                                     االسم                                         
أستاذ بقسم التربیة وعلم النفس  كلیة اآلداب جامعة         البدريمحمدعبد الرحیم /د.أ .1

 قاریونس 
داب قسم التربیة وعلم النفس  كلیة اآلب ستاذأ  أدیب محمد الخالدي             /د .أ  .2

 جامعة قاریونس       
أستاذ مشارك بقسم التربیة وعلم النفس كلیة اآلداب جامعة                 فتحي قعیر /د.أ .3

 قاریونس  
أستاذ محاضر بقسم التربیة وعلم النفس كلیة اآلداب جامعة               عامر حسن./د .4

 قاریونس 
ربیة وعلم النفس كلیة اآلداب أستاذ مساعد بقسم الت            دربيفرحات فدوى /د .5

 جامعة قاریونس 

  استبیان آراء الخبراء والمحكمین  
  :..............................................................الدكتور الفاضل 

تقوم الباحثة تھاني مفتاح إبراھیم بدراسة اتجاھات طلبة الثانویات التخصصیة نحو البیئة    
في التربیة ) الماجستیر(لنیل درجة اإلجازة العالیة ؛ ھا ببعض المتغیرات بمدینة بنغازيالمدرسیة وعالقت

وتستخدم  في ھذه الدراسة مقیاس اتجاھات الطلبة نحو البیئة المدرسیة كأداة لجمع البیانات ولثقتنا  وعلم النفس ،
فإن الباحثة تود االسترشاد بآرائكم  ،یةعاونت وما تتصفون بھ من روح  ولما عرفتم بھ من خبرة واختصاص ، بآرائكم،

  . القیمة في تقویم األداة ولكم كامل الشكر 
  :علما بان 

        :أھداف الدراسة 
التعرف على اتجاھات طلبة الثانویات التخصصیة نحو البیئة المدرسیة حسب سنوات  -1

  .الدراسة  
المدرسیة حسب  التعرف على اتجاھات طلبة الثانویات التخصصیة نحو البیئة  -2

  .التخصص
  .التعرف على اتجاھات طلبة الثانویات التخصصیة نحو البیئة المدرسیة حسب النوع  -3
التعرف على الفروق بین اتجاھات طلبة الثانویات التخصصیة نحو البیئة المدرسیة   -4

  ).السنة األولى ، السنة الثالثة(حسب سنوات الدراسة 
تجاھات طلبة الثانویات التخصصیة نحو البیئة المدرسیة التعرف على الفروق بین ا -      5

  ).اللغة العربیة ، علوم الحیاة(حسب التخصص 
التعرف على الفروق بین اتجاھات طلبة الثانویات التخصصیة نحو البیئة المدرسیة حسب  - 6

  ).ذكر، أنثى(النوع 
  . وعلیھ نأمل من حضرتكم المساھمة في تقویم المقیاس     

  .وضوح األسئلة ومصداقیتھا، ابة األسئلة المطروحة ألھداف الدراسةجإ خاللمن    
ھو مجموع الدرجات التي یحصل التعریف اإلجرائي التجاھات الطلبة نحو البیئة المدرسیة *

) اتجاھات الطلبة نحو البیئة المدرسیة (علیھا المفحوص عند إجابتھ على المقیاس المستخدم 
  . دائریًا محاور مرتبة ترتیبًا ةأن األداة تشمل خمسب علمًام، 1981إعداد أدیب الخالدي،

  :نأمل من حضرتكم تقویم عبارات المقیاس من حیث 
  .وإجراء التعدیل المناسب لتكون صالحة  كونھا صالحة أو غیر صالحة، -1
ن البدائل التي تستخدم للقیاس أب دقة تمثیل اإلجابة التي اختیرت في كل فقرة،علمًا -2

   وشكرًا) موافق ،غیر متأكد ، غیر موافق (رات ھي أمام الفق
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  أسماء ثانویات علوم الحیاة وثانویات اللغة العربیة بمدینة بنغازي )2(الملحق رقم 

 أسماء المؤتمرات والمدارس حسب التخصص والنوع) 1.1(جدول 
  النوع  التخصص  اسم المدرسة  اسم المؤتمر

  شھداء ینایر  مؤتمر سیدي حسین
  بناتبنغازي 

  مارس 2

  علوم الحیاة
  علوم الحیاة

  اللغات

  بنین
  بنات
  بنات

) الفجر الجدید(فجر المعرفة  مؤتمر الحدائق
  سابقا

) ألولا البیان(الربیع العربي
  سابقا

  علوم الحیاة
  علوم الحیاة

  بنین
  بنات

  صالح الدین  مؤتمر الكیش
) الفكر األخضر(نورالحریة 

  سابقا
  سابقا) مارس28(جبل نفوسة 

  علوم الحیاة
  اللغات

  علوم الحیاة

  بنین
  بنات
  بنات

  سابقا)أول سبتمبر(شباب الثورة  مؤتمر الكویفیة
  عمر بن خطاب

  علوم الحیاة
  اللغات

  بنین
  بنات

  عمر المختار  مؤتمر الصابري
  فاطمة الزھراء

  علوم الحیاة
  اللغات

  بنین
  بنات

المسیرة ( ةنسائمالحری  مؤتمر العروبة
  سابقا)الخضراء

  مارس 10

  علوم الحیاة
  اللغات

  بنین
  بنین

  بنات  علوم الحیاة  معیتیقة إالشھیدة   مؤتمر بنغازي الجدیدة
  شھداء الواجب  مؤتمر الثورة الشعبیة

  سابقا)نور الفاتح(شھداءالثورة 
  علوم الحیاة

  اللغات
  بنات
  بنین

  بنات  علوم الحیاة  )أبریل7 (الخنساء  مؤتمر الفویھات
) األلویة الخضراء(الحریة ألویة   مؤتمر البركة

  سابقا
  الفاتح العظیم

  سابقا)الوحدة األفریقیة(االمیر

  علوم الحیاة
  علوم الحیاة

  اللغات

  بنات
  بنات
  بنین

فجرالفاتح (مصراتھ  شھداء  مؤتمر سیدي أعبید
  )سابقا

  بنات  علوم الحیاة

  بنات  اللغات  األقصى  مؤتمر الھواري
العنیزي المرحومة حمیدة   مؤتمر السلماني

  )عروس الجنوب(
  بنات  اللغات

  بنین  اللغات  بنغازي  مؤتمر بنغازي المركز
  بنات  اللغات  الشھیدة خلود  مؤتمر شھداء السالوي
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  )3(الملحق رقم 
  اتجاھات الطلبة نحو البیئة المدرسیة

  .......أخي الطالب أختي الطالبة
رائك نحو المدرسة، المطلوب منك أن تقرأ كل آتتعلق بفي الصفحات التالیة عدد من العبارات  

، ثم تحدد موقفك منھا، في ورقة اإلجابة المرتفعة، حیث رتبت عبارة بدقة، وأن تفھمھا جیدًا
األولى ضمن العمود الخاص بكلمة  ،ووضعت أمام كل رقم ثالث خانات أرقام العبارات أفقیًا

والخانة الثالثة ضمن العمود ) غیر موافق(والثانیة ضمن العمود الخاص بكلمة ) موافق(
  ).غیر متأكد(الخاص بكلمة 

على العبارة التي  ًاإذا كنت موافق) موافق(في خانة العمود ) P(وما علیك إال أن تضع عالمة 
على العبارة  ًاإذا كنت معارض) غیر موافق(في خانة العمود ) P(أمامك، وأن تضع عالمة 

إذا كنت ال تستطیع أن تحدد ) غیر متأكد(في خانة العمود ) P(التي أمامك، أو أن تضع عالمة 
  .موقفك بین الموافقة والمعارضة

    ال تترك أال تضع إال عالمة واحدة فقط  لكل عبارة، علیك أن تجیب على جمیع العبارات و 
  .عبارة واحدة دون إجابة علیھا

لكم أنھ لیس ھناك إجابات صحیحة وأخرى خاطئة، و أنما تعتبر كل  ویسرني أن أوضح 
  .تعبر عن حقیقة رأیك أنك طالما  اإلجابات صحیحًة

  
  ولكم جزیل شكري لتعاونكم معي                                             

  ...وتمنیاتي لكم بالتوفیق                                                  
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  )1(الملحق رقم 

  -:الخبراء ھم

  العلمیة                  الصفة                                     االسم                                         

داب جامعة قسم التربیة وعلم النفس  كلیة اآلب ستاذأ        البدريمحمدعبد الرحیم /د.أ .1

 قاریونس 

داب جامعة قسم التربیة وعلم النفس  كلیة اآلب ستاذأ  أدیب محمد الخالدي             /د .أ  .2

 قاریونس       

داب جامعة أستاذ مشارك بقسم التربیة وعلم النفس كلیة اآل                فتحي قعیر /د.أ .3

 قاریونس  

داب جامعة كلیة اآلأستاذ محاضر بقسم التربیة وعلم النفس               عامر حسن./د .4

 قاریونس 

داب جامعة أستاذ مساعد بقسم التربیة وعلم النفس كلیة اآل            دربيفرحات فدوى /د .5

 قاریونس 

  استبیان آراء الخبراء والمحكمین  

  :..............................................................الدكتور الفاضل 

مفتاح إبراھیم بدراسة اتجاھات طلبة الثانویات التخصصیة نحو البیئة تقوم الباحثة تھاني    

في التربیة ) الماجستیر(لنیل درجة اإلجازة العالیة ؛ المدرسیة وعالقتھا ببعض المتغیرات بمدینة بنغازي

ات ولثقتنا وتستخدم  في ھذه الدراسة مقیاس اتجاھات الطلبة نحو البیئة المدرسیة كأداة لجمع البیان وعلم النفس ،

فإن الباحثة تود االسترشاد  ،عاونیةت وما تتصفون بھ من روح  ولما عرفتم بھ من خبرة واختصاص ، بآرائكم،

  . بآرائكم القیمة في تقویم األداة ولكم كامل الشكر 
  :علما بان 

        :أھداف الدراسة 

حسب سنوات التعرف على اتجاھات طلبة الثانویات التخصصیة نحو البیئة المدرسیة  -1
  .الدراسة  

  التعرف على اتجاھات طلبة الثانویات التخصصیة نحو البیئة المدرسیة حسب  التخصص  -2
  .التعرف على اتجاھات طلبة الثانویات التخصصیة نحو البیئة المدرسیة حسب النوع  -3

    التعرف على الفروق بین اتجاھات طلبة الثانویات التخصصیة نحو البیئة المدرسیة حسب  -4     

  ).السنة األولى ، السنة الثالثة(سنوات الدراسة      
التعرف على الفروق بین اتجاھات طلبة الثانویات التخصصیة نحو البیئة المدرسیة حسب  -     5

  ).اللغة العربیة ، علوم الحیاة(التخصص 
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التعرف على الفروق بین اتجاھات طلبة الثانویات التخصصیة نحو البیئة المدرسیة حسب  -6

  )ذكر، أنثى(النوع 

  . وعلیھ نأمل من حضرتكم المساھمة في تقویم المقیاس   

  .األسئلة ومصداقیتھاوضوح ، األسئلة المطروحة ألھداف الدراسةابة جإ خاللمن    

ھو مجموع الدرجات التي یحصل التعریف اإلجرائي التجاھات الطلبة نحو البیئة المدرسیة *

إعداد ) اتجاھات الطلبة نحو البیئة المدرسیة (المقیاس المستخدم  ىعلیھا المفحوص عند إجابتھ عل

  . دائریًا محاور مرتبة ترتیبًا ةأن األداة تشمل خمسب علمًام، 1981أدیب الخالدي،

  :نأمل من حضرتكم تقویم عبارات المقیاس من حیث 

  .وإجراء التعدیل المناسب لتكون صالحة  كونھا صالحة أو غیر صالحة، -1
ن البدائل التي تستخدم للقیاس أمام أب دقة تمثیل اإلجابة التي اختیرت في كل فقرة،علمًا -2

   وشكرًا) موافق ،غیر متأكد ، غیر موافق (الفقرات ھي 
  أسماء ثانویات علوم الحیاة وثانویات اللغة العربیة بمدینة بنغازي )2(ملحق رقم ال

 أسماء المؤتمرات والمدارس حسب التخصص والنوع) 1.1(جدول 
  النوع  التخصص  اسم المدرسة  اسم المؤتمر

  شھداء ینایر  مؤتمر سیدي حسین

  بنغازي بنات

  مارس 2

  علوم الحیاة

  علوم الحیاة

  اللغات

  بنین

  بنات

  بنات

) الفجر الجدید(فجر المعرفة  مؤتمر الحدائق

  سابقا

  ا البیان(الربیع العربي

  سابقا) ألول

  علوم الحیاة

  علوم الحیاة

  بنین

  بنات

  صالح الدین  مؤتمر الكیش

الفكر (نورالحریة

  سابقا)األخضر

  سابقا)مارس28(جبلنفوسة

  علوم الحیاة

  اللغات

  علوم الحیاة

  بنین

  بنات

  بنات

أول (شبابالثورة  الكویفیةمؤتمر 

  سابقا)سبتمبر

  عمر بن خطاب

  علوم الحیاة

  اللغات

  بنین

  بنات

  عمر المختار  مؤتمر الصابري

  فاطمة الزھراء

  علوم الحیاة

  اللغات

  بنین

  بنات

  بنین  علوم الحیاةالمسیرة (ةنسائمالحری  مؤتمر العروبة
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  سابقا)الخضراء

  مارس 10

  بنین  اللغات

  بنات  علوم الحیاة  معیتیقة إالشھیدة   مؤتمر بنغازي الجدیدة

  شھداء الواجب  مؤتمر الثورة الشعبیة

نور (الثورةءشھدا

  سابقا)الفاتح

  علوم الحیاة

  اللغات

  بنات

  بنین

  بنات  علوم الحیاة  )أبریل7 (الخنساء  مؤتمر الفویھات

األلویة (ألویة الحریة  مؤتمر البركة

  سابقا)الخضراء

  الفاتح العظیم

الوحدة (االمیر

  سابقا)األفریقیة

  علوم الحیاة

  علوم الحیاة

  اللغات

  بنات

  بنات

  بنین

فجرالفاتح (مصراتھ  شھداء  مؤتمر سیدي أعبید

  )سابقا

  بنات  علوم الحیاة

  بنات  اللغات  األقصى  مؤتمر الھواري

المرحومة حمیدة العنیزي   مؤتمر السلماني

  )عروس الجنوب(

  بنات  اللغات

  بنین  اللغات  بنغازي  مؤتمر بنغازي المركز

  بنات  اللغات  الشھیدة خلود  مؤتمر شھداء السالوي

  

  )3(الملحق رقم 

  اتجاھات الطلبة نحو البیئة المدرسیة

  .......أخي الطالب أختي الطالبة

رائك نحو المدرسة، المطلوب منك أن تقرأ كل آفي الصفحات التالیة عدد من العبارات تتعلق ب  

ثم تحدد موقفك منھا، في ورقة اإلجابة المرتفعة، حیث رتبت أرقام  ،عبارة بدقة، وأن تفھمھا جیدًا

) موافق(األولى ضمن العمود الخاص بكلمة  ،ووضعت أمام كل رقم ثالث خانات العبارات أفقیًا

والخانة الثالثة ضمن العمود الخاص بكلمة ) غیر موافق(والثانیة ضمن العمود الخاص بكلمة 

  ).غیر متأكد(

على العبارة التي  ًاإذا كنت موافق) موافق(في خانة العمود ) P(أن تضع عالمة وما علیك إال 
على العبارة التي  ًاإذا كنت معارض) غیر موافق(في خانة العمود ) P(أمامك، وأن تضع عالمة 

إذا كنت ال تستطیع أن تحدد موقفك ) غیر متأكد(في خانة العمود ) P(أمامك، أو أن تضع عالمة 
  .والمعارضة بین الموافقة
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ال تترك عبارة أال تضع إال عالمة واحدة فقط  لكل عبارة، علیك أن تجیب على جمیع العبارات و 
  .واحدة دون إجابة علیھا

ویسرني أن أوضح لكم أنھ لیس ھناك إجابات صحیحة وأخرى خاطئة، و أنما تعتبر كل  
  .تعبر عن حقیقة رأیك أنك طالما  اإلجابات صحیحًة

  

  ولكم جزیل شكري لتعاونكم معي                                             

  ...وتمنیاتي لكم بالتوفیق                                                  

  

  

  

  

  
 




