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 المناخ المدرسي السائد في مدارس دمج ذوي االحتیاجات الخاصة
   بمحافظة المجمعة كما یدركه المعلمون

 *قي محمد عرفة سالمعبدالبا/ د وعبدالعزیز بن عبداهللا آل عثمان/ د
 :المقدمة

المناخ المدرسي له أثره الفعال في نجاح دمج ذوي االحتیاجات الخاصة في 
المدارس العادیة وكیف ال؟ والمناخ المدرسي اإلیجابي من أهم عوامل النجاح في 

وذلك لما یمثله المناخ من ، العملیة التعلیمیة بشكل عام ولیس برامج الدمج فقط
 البناء بین المعلمین العادیین ومعلمي التربیة الخاصة والتعاون المثمر تحقیق التفاعل

والمناخ اإلیجابي یحفز ، بین اإلدارة المدرسیة وبین المعلمین والطالب وأولیاء األمور
أولیاء أمور الطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة وأبنائهم على تحقیق أقصى 

بالمساواة وتكافؤ الفرص وهي مبادئ درجات التقبل والتعاون والتفاعل والشعور 
 ال )٢٠٠٣، الخطیب(أساسیة من مبادئ دمج ذوي االحتیاجات الخاصة مع العادیین 

تتحقق إال في وجود مناخ مدرسي إیجابي محفز على النجاح ومن هنا جاءت أهمیة 
  .المناخ المدرسي وتأثیره في نجاح برامج الدمج المختلفة

نات العملیة التربویة بصفة عامة والتعلیمیة على ویعد المناخ المدرسي أحد مكو
، وجه الخصوص لما لهذا المناخ من آثار على درجة التماسك بین المعلمین

وما من مدرسة سواء أكانت في القطاع الحكومي أم في . والتحصیل الدراسي للطالب
القطاع الخاص إال ویحرص المدیرون فیها على أن تكون المدرسة محققة ألقصى 

ومع ذلك ال یسلم األمر من نقد لهذه ، جات األداء المهني واالنفعالي واالجتماعيدر
ولعل هذا له ما ، ًوقد یكون هذا النقد حادا في كثیر من األحیان، ٕالمدارس وادارتها

ومن جانب ، یبرره من جانب أولیاء األمور الذین ال یقبلون بأقل من التفوق ألبنائهم
  .)Kline, 2011;1(بمن یتواصل معه المجتمع الذي ال یرضى إال 

تأثیر إیجابي على الناس وعلى  تشیر الدراسات إلى أن المناخ المدرسي له
على سبیل المثال یساعد على التقلیل من المشكالت  و،المجاالت األخرى بالمدرسة

ویساعد المناخ المدرسي اإلیجابي . Kuperminc, 1997)(السلوكیة لدى الطلبة 
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 & Welkerصیل الدراسي والتقلیل من السلوك المنحرف لدى الطالب على زیادة التح
McEvoy, 2000) .( وفي دراسة صالح هندي)توصلت الدراسة إلى أهم) ٢٠١١ 

الخصائص اإلیجابیة التي یتصف بها المناخ المدرسي للمدارس األساسیة في 
ائص الخص: محافظة الزرقاء من وجهة نظر المعلمین والطلبة وهي على الترتیب

والعالقة بین الطلبة ، والمعلمین والعالقة بین الطلبة، المتعلقة بالعالقة بین الطلبة
الخصائص السلبیة  أما، والعالقة بین المعلمین واإلدارة المدرسیة، واإلدارة المدرسیة

  .)١ص، ٢٠١١، صالح هندي( للمناخ فتمثلت في وجود مشكالت مدرسیة
عامل مؤثر في نجاح العملیة التعلیمیة في ومن خالل أهمیة المناخ اإلیجابي ك

والمناخ السلبي وأثره في عدم قدرة المدرسة على ، تحقیق األهداف التعلیمیة المختلفة
تعرف مناخ مدارس ع كانت هذه الدراسة التي تحاول تحقیق أهدافها بالشكل المتوق

  .دمج ذوي االحتیاجات الخاصة في محافظة المجمعة
  :مشكلة الدراسة

كان المناخ المدرسي اإلیجابي بمكوناته المادیة والحسیة من أهم عوامل إذا 
فهو أكثر أهمیة في نجاح مدارس الدمج التي تضم في ، النجاح في المدارس العادیة

، برامجها عددا من الطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة مع أقرانهم من العادیین
إیجابیة بین المعلمین والطالب ومكونات المناخ المدرسي من نمط إداري وعالقات 

وكذلك من خالل وجود بیئة مادیة تشمل شكل األبنیة ومدى تهیئتها ، وأولیاء أمور
ومناسبتها من ناحیة األمن والسالمة ومن ناحیة اإلمكانات والتجهیزات التي تناسب 

تعرف رة الدراسة الحالیة التي تحاول حاجات الطالب المختلفة ومن هنا جاءت فك
خ المدرسي في مدارس الدمج في محافظة المجمعة من وجهة نظر معلمي المنا

  :اآلتیةالتربیة الخاصة من خالل التساؤالت 
 ما المناخ المدرسي السائد في مدارس الدمج في محافظة المجمعة؟ -
هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة المناخ المدرسي في مدارس  -

 ن وفقا لمتغیر السن؟الدمج بالمجمعة كما یدركه المعلمو
هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة المناخ المدرسي في مدارس  -

  الدمج بالمجمعة كما یدركه المعلمون وفقا لمتغیر سنوات الخبرة؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة المناخ المدرسي في مدارس  -

 تخصص؟ًتبعا لمتغیر ال والدمج بالمجمعة كما یدركه المعلمون



 ٢٠١٧ینایر / ١جـ/ العدد األول/ العلوم التربویة
 

  

  

٢٢٥

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة المناخ المدرسي في مدارس الدمج  -
ًبالمجمعة كما یدركه المعلمون تبعا لمتغیر نوع البرنامج فصول ملحقة أو دمج 

 كلي؟
  :أهداف البحث

  :أهداف الدراسة الحالیة فیما یلي
عادیین في  المناخ السائد في مدارس دمج ذوي االحتیاجات الخاصة مع التعرف -١

 .محافظة المجمعة
وفقا   الفروق في إدراك المعلمین للمناخ السائد بمدارس الدمج بالمجمعةتعرف  -٢

 .لمتغیر السن
 الفروق في إدراك المعلمین للمناخ السائد بمدارس الدمج بالمجمعة وفقا تعرف -٣

 . لمتغیر سنوات الخبرة
 تغیر التخصص العلمي الفروق في إدراك المعلمین للمناخ السائد وفقا لمتعرف  -٤

 ).المؤهل(
 الفروق الفردیة في إدراك المعلمین للمناخ السائد وفقا لمتغیر نوع تعرف  -٥

  .البرنامج فصول ملحقة أم دمج كلي
   :أهمیة الدراسة

 مناخ مدارس الدمج في تعرفللدراسة الحالیة أهمیة نظریة في محاولة 
انب السلبیة واإلیجابیة في لتحدید الجو محافظة المجمعة من وجهة نظر المعلمین

نمط المناخ المدرسي من ناحیة اإلدارة القائمة على البرنامج ونمطها ومن ناحیة 
عالقة المعلمین ببعضهم البعض وباإلدارة المدرسیة وبالطالب وعالقة الطالب من 

ومن ناحیة ، ذوي االحتیاجات مع أقرانهم وعالقة المعلمین واإلدارة بأولیاء األمور
 . المدرسیة في مدارس الدمجالبیئة

ومحاولة ،  وللدراسة أهمیة تطبیقیة لتحدید المناخ السائد في مدارس الدمج
في المناخ السائد في برامج الدمج  تعزیز الجوانب اإلیجابیة ومواجهة الجوانب السلبیة

ن لم تتم دراسة سابقة على المناخ السائد في یوفي حد علم الباحث، بمحافظة المجمعة
 .س الدمج في محافظة المجمعةمدار

   :فروض الدراسة
  :تفترض الدراسة الحالیة الفروض اآلتیة
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المناخ المدرسي السائد بمدارس الدمج بالمجمعة كما یدركه المعلمون یتصف  -
  .باإلیجاب

ًال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المعلمین بمدارس الدمج بالمجمعة تبعا  -
 .لمتغیر عمر المعلمین

ًد فروق ذات داللة إحصائیة بین المعلمین بمدارس الدمج بالمجمعة تبعا ال توج -
 .لمتغیر سنوات الخبرة

ًال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المعلمین بمدارس الدمج بالمجمعة تبعا  -
  .)أخرى، توحد، صعوبات، عقلي (لنوع للتخصص المؤهل العلمي

ً بمدارس الدمج بالمجمعة تبعا ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المعلمین -
  .)فصول ملحقة، دمج كلي (لنوع البرنامج التربوي

  :حدود الدراسة
اقتصرت الدراسة على مدارس الدمج بمحافظة المجمعة مدارس البنین وعدد 

     .) معلما٤٨ (المعلمین الذین تم تطبیق االستبیان علیهم
لعام الجامعي أجریت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من ا

  . هـ١٤٣٦/١٤٣٧
   :المناخ المدرسي

بأنه یشتمل على : المناخ المدرسي Hoy & Feldman (1999( عرف
، والتعاون، مجموعة من التصورات القابلة للقیاس في هذه الدراسة من حیث القیادة

بأنه جملة ) ٢٠١٢(وعرفه على شعیب . والتطویر المهني، وظروف العمل
والمعلمین مع بعضهم ، یة واالجتماعیة بین المدیر والمعلمیناالنطباعات االنفعال

بما یؤدي إلى إنشاء بیئة تعلیمیة فاعلة تقود بكل أطرافها ، والمعلمین مع الطالب
ًویتم قیاسه إجرائیا من خالل الدرجة التي یحصل علیها . ألداء ما هو مطلوب منهم

طبیق مقیاس المناخ المدرسي المعلمون العاملون بمدارس التربیة الخاصة من جراء ت
  ).٢٠١٢، شعیب(علیهم 

ویمكن تعریف المناخ في هذه الدراسة بأنه االنطباع العام أو الجو العام الذي 
نمط اإلدارة لبرنامج الدمج وعالقة مجتمع  نتیجة یشعر به المدرس في مدارس الدمج

االحتیاجات المدرسة فیما بینهم وشكل البیئة المدرسیة التي یتم فیها دمج ذوي 
  .الخاصة مع العادیین
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   :مدارس الدمج
هي المدارس العادیة التي یتعلم بها التالمیذ من ذوي االحتیاجات الخاصة مع 
أقرانهم من العادیین سواء فصول ملحقة بالمدرسة العادیة كما في حالة اإلعاقة 

عاف أو دمجا كلیا كما في حالة بعض الطالب من ض، العقلیة واإلعاقة السمعیة
  .صعوبات التعلم والسمع

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة
   :المناخ المدرسي اإلیجابي

توصلت إلى وجود عالقة  هناك عدید من الدراسات األجنبیة والعربیة التي
إیجابیة بین المناخ المدرسي اإلیجابي وبین مجموعة من العوامل والمتغیرات التي 

 & deJungدراسة بإیجابیة المناخ ومنها تؤدي إلى شعور العاملین والطالب
Duckworth, 1986; Purkey & Smith, 1983; Reid, 1982) Rumberger, 

1987; Sommer, 1985 ( التي ربطت بین غیاب الطالب عن الدراسة والشعور
التي توصلت  (Wu, Pink Crain & Moles, 1982)ودراسة ، بالمناخ اإلیجابي

ي من وجهة نظر الطالب مرتبط بمعدل التشویق الذي إلى وجود مناخ مدرسي إیجاب
ومجموعة من األبحاث توصلت إلى أن من أسباب المناخ ، یحصل علیه في المدرسة

اإلیجابي في المدرسة وجود الرعایة الصحیة للطالب وتوفیر وسائل األمن وتوفیر 
برامج تعلیم وتعلم جیدة وتحقیق نوع من المشاركة بین العاملین ومن هذه 

 ,Berkowitz & Bier, 2005; Catalano, Berglund, Ryanالدراسات
Lonczak, & awkins) 2002; Greenberg et al., 2003.(  

ومن المتغیرات التي تعزز المناخ اإلیجابي في المدرسة الثقة المتبادلة بین  
 ;Ghaith, 2003; Finnan, Schnepel & Anderson, 2003(اإلدارة والمعلمین 

Kerr, Ireland, Lopes, Craig & Cleaver, 2004) ( ویرى الباحثون أن المناخ 
ومتانة العالقة ، المدرسي له دور في تنمیة أداء المعلمین وزیادة التحصیل الدراسي

وصحة المعلمین ، بین المدیر والمعلمین وبقیة العاملین بالمدرسة من الطلبة وغیرهم
وتفاعل الطلبة مع ، علمین فیما بینهمعالقة الم، النفسیة واتجاههم نحو المدرسة

وسیادة روح العمل الجماعي وصناعة القرار زیادة الثقة واحترام الرأي ، المعلمین
ٕوابداء حریة التعبیر عن الرأي بین العاملین وسیادة التالحم والروح المعنویة واإلبداع 

العاملین واالستقاللیة والتكیف وكفایة حل المشكالت والعالقات اإلنسانیة بین 
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أن المناخ المدرسي یحدد مستوى ودرجة إنتاجیة المؤسسة والتحصیل ، بالمدرسة
الدراسي للطلبة ونسبة غیاب وحضور وتسرب الطلبة وسلوك الطلبة وحل كثیر من 

  . )٢٠٠٧، العتیبي( المشكالت في المدارس
   :دور المناخ المدرسي اإلیجابي في نجاح برامج الدمج

، لباحثین على استخدام تعریف محدد للمناخ المدرسيال یوجد اتفاق بین ا
فبعض الباحثین ركز على تصور مجتمع المدرسة عن التنظیم اإلداري من ناحیة 

وبعض ،  تیوقراطيأونمط اإلدارة هل هو نمط تعاوني وتشاركي أم نمط فردي 
الدراسات تصورت المناخ المدرسي هو نوع العالقة داخل مجتمع المدرسة وهل هي 

وبعض الدراسات تناولت المناخ المدرسي من منظور ، قة إیجابیة أم عالقة سلبیةعال
البیئة المدرسیة من تجهیزات وأبنیة ووسائل تعلیمیة ونظافة وحجم المدرسة وجودة 
المناهج واألنشطة وغیرها وبعض الدراسات تناولت حالة مشاعر ورضا العاملین عن 

س بالرضا عن الحالة العامة للعمل داخل جو العمل داخل المدرسة أو عدم اإلحسا
 المناخ المدرسي بأنه نوعیة Cohen, 2009)  &(Mccabe كما عرف. المدرسة

والعالقات داخل المدرسة ، وطبیعة الحیاة المدرسیة من حیث السالمة والتعلیم والتعلم
أنماط ویعتمد المناخ المدرسي على ، والهیاكل التنظیمیة واإلداریة، والبیئة المدرسیة

وتجارب العاملین في المدرسة وهناك عدد كبیر للتعریفات عن المناخ المدرسي ومن 
المالحظ أن الدراسات التي تناولت المناخ المدرسي في مدارس التربیة الخاصة أو 

ولتحقیق مناخ مدرسي إیجابي في المدارس بشكل عام ، برامج الدمج فهو محدودة
  .هاالبد من توفیر عدد من العوامل ومن

ٕتقدیر اإلدارة المدرسیة للمعلمین واشعارهم بذاتیتهم ومكانتهم ودورهم في 
تسرب المعلمین في مجال التربیة الخاصة إال هؤالء الذین یشعرون  یحد من المدرسة

فإنهم ال یفكرون في ترك مهنتهم ، أن عملهم محل تقدیر واعتبار من إدارة المدرسة
إن ). Sargent, 2003; 47(ل من المطلوب أو على األقل العمل فیها بمستوى أق

المناخ المدرسي هو كل ما یتصل ببیئة المدرسة من جملة اعتبارات تتمثل في 
والتفاعل اإلیجابي بین ، والتأهیل األكادیمي العالي لمعلمیها، شخصیة قیادتها

والخطط االستراتیجیة ، المعلمین من ناحیة وبینهم وبین المدیر من ناحیة أخرى
لالعتماد  ل بالمدرسة إلى درجات التمیز األكادیمي وفق المعاییر الدولیةللوصو
وحالة الطالب في تفاعلهم مع بعضهم من ناحیة ومع معلمیهم وقیادة ، والجودة

، والمناهج وما هي علیه والخطط الطموحة لتحسینها، المدرسة من ناحیة أخرى
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 األبنیة وما فیها من جوانب وحالة، والتقییم الصحیح لمعدالت التحصیل لدى الطالب
بویة وما واألنشطة التر، ًوالمستلزمات األساسیة لجعل المدرسة فاعلة تعلیمیا، قوة
والتواصل الفعال مع أولیاء األمور والمجتمع ، هم به في بناء شخصیة الطالبتس

إن العناصر المكونة . وتخریج الطالب كما یتمناه المستفیدون في المجتمع، الخارجي
ٕاخ المدرسي معقدة بالدرجة التي یصعب جمعها وادراك التأثیر المتبادل بینها للمن

وفي حالة توفیر العوامل السابقة بشكل فعال في مدارس التربیة  ،)٢٠١٢، شعیب(
الخاصة مع وجود إدارة مدرسیة متعاونة لدیها رؤیة ورسالة نحو ذوي االحتیاجات 

ع توفیر عوامل األمن والسالمة للطالب وعالقات إیجابیة بین المعلمین وم، الخاصة 
من ذوي االحتیاجات الخاصة ومع وجود بیئة مدرسیة محفزة على النجاح في برامج 
الدمج من توفیر عوامل مادیة من أبنیة وتجهیزات وفصول مؤسسة ومنظمة وجیدة 
التهویة ومطاعم ومالعب ومن وجود عناصر بشریة تتمیز بالتفاؤل والتعاون 

مع اإلعداد الجیدة في ظل وضوح رؤیة كاملة ألهداف الدمج وفوائده واإلیجابیة 
وأهدافه مع التخصص العلمي والخبرة العملیة ال شك أن هذه المتغیرات عناصر 

  ).٢٠١٦، عرفة(رئیسة في إیجاد مناخ إیجابي للنجاح في برامج الدمج 
   :الدراسات السابقة

م أبعاد المناخ المدرسي في لتقوی )٢٠٠٧(في دراسة لكل من الحجار والحاجز 
هدفت الدراسة إلى تحدید ، التعلیم الحكومي الفلسطیني كمدخل لإلصالح المدرسي

نوع المناخ المدرسي في التعلیم الثانوي الحكومي الفلسطیني بمحافظتي وسط غزة 
وتحدید الفروق في تقدیرات المعلمین ، وخان یونس من وجهة نظر المعلمین فیها

وباستخدام المنهج ، ً تبعا لمتغیرات جنس المدرسة ونظام عملهاللمناخ المدرسي
تم إعدادها من ، فقرة) ٧١(وباالعتماد على استبانة مكونة من ، الوصفي التحلیلي

توصلت الدراسة إلى أن النسبة المئویة لتقدیرات ، أجل قیاس المناخ المدرسي
ً كان إیجابیا بدرجة بمعنى أن المناخ، %)٦٥.٢(المعلمین للمناخ المدرسي تساوي 

ًوأنه ال توجد فروق دالة إحصائیا بین متوسطات تقدیرات المعلمین للمناخ ، متوسطة
فترة أو (ونظام عمل المدرسة ) ذكور أو إناث(المدرسي ترجع لمتغیر جنس المدرسة 

، وقد أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتحدید احتیاجات المدارس وتلبیتها، )فترتین
، الوزارة(من قبل جمیع المستویات ، م ثقافة المدرسة اإلیجابیة اآلمنةوتشجیع ودع

ًواعادة التنظیم اإلداري للمدرسة بحیث یتیح مجاال أوسع من ، )والمدیریات والمدارس ٕ
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ٕواعداد الخطط ورسم ، الحریة في العالقات بین الطلبة والمعلمین واإلدارة المدرسیة
  .لسنوات القادمةالسیاسات لتطویر المناخ المدرسي في ا

المناخ المدرسي ومعوقاته ودوره في أداء المعلمین ) ٢٠٠٧(دراسة العتیبي 
دراسة میدانیة على عینة من المعلمین بالمدارس الحكومیة ، بمراحل التعلیم العام

 طبیعة المناخ المدرسي السائد في مراحل تعرفهدفت الدراسة إلى ، بمدارس الریاض
وتحدید ، الحكومیة بمدینة الریاض من وجهة نظر المعلمینالتعلیم العام بالمدارس 

وتحدید أهم المعوقات التي تحول دون توفیر ، مدى رضا المعلمین عن المناخ السائد 
، مناخ مدرسي مناسب في مراحل التعلیم العام بالمدارس الحكومیة بمدینة الریاض

 إزاء محاور الدراسة معرفة ما إذا كان هناك اختالف في رؤیة أفراد عینة الدراسة
 ٢٦٦وبلغت عینة الدراسة ، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي ، المختلفة

وتوصلت الدراسة إلى أن المعلمین ، من المجتمع األصلي % ١٠معلما یمثلون نسبة 
وال توجد فروقا إحصائیة ، یرون أن البیئة المدرسیة مناسبة للقیام بالمهام التعلیمیة 

، التخصص، المؤهل، د العینة حول محاور الدراسة تعزى إلى اختالف العمربین أفرا
  .وتوجد فروق إحصائیة تعزى لعدد سنوات الخبرة في العمل

واقع المناخ المدرسي في المدارس األساسیة ) ٢٠١١(وفي دراسة صالح هندي 
 في األردن من وجهة نظر معلمي التربیة اإلسالمیة وطلبة الصف العاشر وعالقته

هدفت الدراسة إلى تحدید خصائص المناخ المدرسي في المدارس . ببعض المتغیرات
األساسیة بمحافظة الزرقاء من وجهة نظر معلمي التربیة اإلسالمیة وطلبة الصف 

وتكونت . وحجمها، وجنس المدرسة، العاشر وعالقة ذلك بمتغیرات مدیریة التربیة
ًلبا وطالبة من الصف العاشر  طا٣٢٤ً معلما ومعلمة و٣٦عینة الدراسة من 

وأسفرت النتائج . تم اختیارها بالطریقة العشوائیة،  مدرسة١٨یتوزعون على، األساسي
عن أهم الخصائص اإلیجابیة التي یتصف بها المناخ المدرسي للمدارس األساسیة 

الخصائص : في محافظة الزرقاء من وجهة نظر المعلمین والطلبة هي على الترتیب
والعالقة بین الطلبة ، والعالقة بین الطلبة والمعلمین، العالقة بین الطلبةالمتعلقة ب

أما الخصائص السلبیة . والعالقة بین المعلمین واإلدارة المدرسیة، واإلدارة المدرسیة
ًكما أظهرت النتائج أیضا عدم وجود . للمناخ فتمثلت في وجود مشكالت مدرسیة
یرات المعلمین والطلبة لخصائص مناخ فروق ذات داللة إحصائیة لمتوسطات تقد

في ، وحجمها، وجنسها، مدارسهم تعزى إلى أثر متغیر مدیریة التربیة التي تتبعها
ًحین وجدت فروق دالة إحصائیا عند المستوى نفسه بین متوسطات تقدیرات الطلبة 



 ٢٠١٧ینایر / ١جـ/ العدد األول/ العلوم التربویة
 

  

  

٢٣١

ونوع المدرسة ، لخصائص مناخ مدارسهم تعزى إلى أثر مدیریة التربیة
  .م وجود أثر لمتغیر حجم المدرسة في هذه التقدیراتوعد، )حضر/ریف(

المناخ المدرسي كما یدركه المعلمون بمدارس التربیة ) ٢٠١٢(دراسة شعیب 
 المناخ المدرسي السائد بمدارس تعرفهدفت الدراسة إلى . الخاصة بمدینة نجران

، ه المدارسالتربیة الخاصة بمدینة نجران كما یدركه المعلمون والمعلمات العاملون بهذ
 الفروق بین المعلمین والمعلمات في إدراكهم للمناخ السائد بمدرستهم وفق تعرفو

 ولقد. الخبرة التدریسیة، نوع البرنامج التربوي إلعاقة التلمیذ، )أنثى/ذكر(جنس المعلم 
تعرف المناخ السائد بالمدرسة من خالل عینة تم بناء مقیاس المناخ المدرسي ل

 معلمة من الذین یعملون بإعاقات مختلفة ٣٩، ً معلما٥٧ت من الدراسة التي تكون
ًوأوضحت النتائج أن المناخ السائد كان إیجابیا لدى كل من . بمدارس مدینة نجران
كانت  وأن الفروق بینهما في إدراكهم للمناخ السائد بمدرستهم، المعلمین والمعلمات

ًلمین والمعلمات تبعا لسنوات ًولم تظهر النتائج فروقا بین المع. لصالح المعلمات
  .)٢٠١٢، شعیب(الخبرة التدریسیة أو نوع إعاقة التلمیذ 

  : ومن الدراسات األجنبیة
 ) (Council For Exceptional children, 2008دراسة مجلس الطفولة 

 التصور المتاح عن مناخ تعرفحیث هدفت الدراسة إلى ، في الوالیات المتحدة
وأكدت ، ن وأثره على النمو الفردي والتحصیل االكادیميالمدرسة اإلیجابي واآلم

الدراسة على أن الطالب یشعرون باألمان والتعلم األفضل عندما تكون للمدرسة 
وعندما ، سیاسات واضحة فیما یتصل بالتصدي للمضایقات والتمییز بین الطالب

 واألعضاء یعمل جمیع العاملین بالمدرسة من المدیرین والمعلمین والطلبة واآلباء
وللتأكید على ذلك دارت ، اآلخرین على حفظ حق كل طالب في بیئة تعلیمیة آمنة

  .ٕسیاسة المجلس على ثمانیة محاور أساسیة إلیجاد مناخ آمن وایجابي للمدرسة
 أثر تعرف وهدفت الدراسة إلى Cohen ,2009 & (Mccabe( دراسة

ناحیة التعلیم والتعلم ومن عوامل المناخ المدرسي من ناحیة السالمة واألمن ومن 
واستخدمت الدراسة المنهج ، ناحیة العالقات االجتماعیة ومن ناحیة البیئة المدرسیة

الوصفي التحلیلي وتوصلت الدراسة إلى أن مراجعة األدبیات یكشف عن وجود 
مجموعة من البحوث التجریبیة تشیر إلى وجود ارتباط إیجابي بین المناخ المدرسي 

، قیق نجاح أكادیمي وتعلیمي ومنع العنف ووجود تنمیة صحیة للطالباإلیجابي وتح
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وأوصت الدراسة بالعمل على سد الفجوة بین توجیهات السیاسات والممارسات لتحقیق 
  .مناخ إیجابي

إذ فحص العالقة بین قیادة ) Show )2009 ومن الدراسات األجنبیة ما قام به
فقد أشار إلى ، ر إلیه األدب السیكولوجيًالمدرسة والمناخ المدرسي منطلقا مما أشا

أن دور كل من مدیر المدرسة والمناخ المدرسي یمثالن عاملین أساسیین في نجاح 
في حین ، ًفالمدیر یتوقع الكثیر من العاملین معه ومن طالبه أیضا، العملیة التعلیمیة

العالقة  تعرفوكان هدف الدراسة هو . ًیتوقع المعلمون والطالب منه أیضا الكثیر
إال أن النتائج أظهرت ، بین نمط اإلدارة لمدیر المدرسة والمناخ المدرسي السائد فیها
ًارتباطا ضعیفا بین نمط اإلدارة المدرسیة والمناخ المدرسي وأن السلوك المباشر ، ً
  .للمدیر في المدرسة كان له تأثیر في خلق بیئة مدرسیة إیجابیة

قة بین نموذجین للمناخ المدرسي  العالReeves )(2010 واختبرت دراسة
وتأثیر كل ، والثاني یقوم على المناخ المؤسسي، أحدهما قائم على التفاؤل التعلیمي

ویمثل النموذج المتفائل البیئة التربویة التي تتكون من . منهما على الفاعلیة التعلیمیة
في حین تكون ، والثقة الجماعیة، والفاعلیة الجماعیة، التمیز األكادیمي:  مكونات٣

، ومهنیة وكفاءة المعلم، نمط قیادة المدیر:  مكونات هي٤النموذج المؤسسي من 
ولقد تم اختبار النموذجین على . وحساسیة المجتمع، والتحصیل الدراسي المتمیز

وأشارت النتائج أن .  األمریكیةAlabamaً معلما من مدارس والیة ٦٧عینة من 
ًكما أن النموذج المؤسسي لم یكن منبئا ، یئة المدرسیةًالنموذجین ارتبطا إیجابیا بالب

  .ًجیدا للفاعلیة المدرسیة
 تناولت هذه الدراسة العالقة بین تصورات )McCarley) 2015دراسة 

وتكونت عینة الدراسة . المعلمین والمدیر لعوامل القیادة التحویلیة والمناخ المدرسي
واستخدمت الدراسة ، ق تكساسیمثلون خمس مدارس في جنوب شر،  معلما٣٩٩من 

المنهج الوصفي وتم بناء استبیان لتقییم المناخ المدرسي من حیث كون القیادة 
المدرسیة داعمة للمناخ المدرسیة من خالل العالقة مع المعلمین أم محبطة له 
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك عالقة بین القیادة المدرسیة والمناخ المدرسي من 

  . مناخا داعما أو سلبیاحیث كونه
 أثر العوامل المادیة تعرف هدفت الدراسة إلى Jain et al., (2015)دراسة 

واالجتماعیة في المناخ المدرسي وأثره على التحصیل الدراسي في كالیفورنیا 
واستخدمت الدراسة المنهج المسحي حیث تم جمع البیانات وتحلیلها عن المدارس في 
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 النائیة من حیث عدد الموظفین والمعلمین واإلمكانات المادیة المدن الكبرى والمناطق
واالجتماعیة وأثر ذلك على التحصیل الدراسي لدى الطالب وتوصلت الدراسة إلى 
عدم المساواة من حیث الخدمات المقدمة والدعم المادي یؤثر على نوعیة المناخ 

مادیة واالجتماعیة المدرسي وتوصلت الدراسة إلى أن المناخ المدرسى والظروف ال
وأوصت الدراسة بتحقیق المساواة ، للبیئة التعلیمة له آثار على التحصیل الدراسي

داخل المدارس في البیئات المختلفة لتحقیق المناخ اإلیجابي وزیادة التحصیل الدراسي 
 .)et al., Jain 2015(لدى الطالب 

   :تعلیق على الدراسات السابقة
كن مالحظة أن الدراسات السابقة تنوعت في من خالل العرض السابق یم

أهدافها وأهمیتها ومناهجها ومن حیث مفهوم المناخ ومن حیث نوعیة المدارس فهناك 
وتنوعت . دراسات تمت في المدارس العادیة وأخرى تمت في مدارس التربیة الخاصة

 نتائج الدراسات السابقة من حیث تنوع المناخ في المدارس تبعا لعدد كبیر من
المتغیرات منها نمط اإلدارة والتفاعل بین المعلمین وعالقة المعلمین بالطالب وأولیاء 

 وأثر القیادة في نوعیة المناخ المدرسي وكذلك أثر الخبرة والمؤهل في نوعیة راألمو
المناخ المدرسي اإلیجابي والسلبي وهناك دراسات تناولت أسباب ترك معلمي التربیة 

والدراسة الحالیة تختلف عن ،  لنوع المناخ الموجود بالمدرسةالخاصة لمدارسهم وفقا
الدراسات السابقة في تناولها لمدارس دمج ذوي االحتیاجات الخاصة في محافظة 
المجمعة وأثر نمط اإلدارة والعالقة بین المعلمین والطالب وأولیاء األمور والبیئة 

ن ال توجد دراسة في ی الباحثفي حد علمالمدرسیة وأثرها في نوعیة المناخ المدرسي و
المنطقة المحددة بحثت المناخ المدرسي لبرامج دمج ذوي االحتیاجات الخاصة 

واستخدمت الدراسة الحالیة المنهج الوصفي ، والعوامل المؤثرة في نوعیة المناخ
 المناخ السائد في مدارس الدمج بمحافظة تعرفوهدفت الدراسة الحالیة إلى . التحلیلي
واستفادت الدراسة الحالیة من ، واشتملت العینة وجهة نظر المعلمین، المجمعة

 أهم أبعاد المناخ تعرفالدراسات السابقة في تحدید مفهوم المناخ المدرسي وفي 
المدرسي والعوامل المختلفة التي تؤثر باإلیجاب أو السلب على عالقة المعلمین 

  . باإلدارة المدرسیة والطالب وأولیاء األمور
  :الدراســة وأدواتهامنهج 

اعتمدت الدراسة الحالیة على المنهج الوصفي التحلیلي لمالئمته لطبیعة 
لتعرف المناخ المدرسي في مدارس الدمج كما یدركه في محاولة ، الدراسة وأهدافها
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حیث یتیح ألفراد العینة ، واستخدم الباحث االستبیان كأداة لجمع البیانات، المعلمون
مع إمكانیة توزیعه على عدد كبیر منهم في أماكن ،  آرائهم بحریةالفرصة للتعبیر عن

  . ًعالوة على سهولة تحلیل نتائجه إحصائیا، تواجدهم في وقت واحد
 . بناء االستبیان في صورت األولیة -
االستبیان في صورته األولیة على مجموعة من أساتذة التربیة الخاصة   تم عرض-

للتعرف على مالحظاتهم حول مدى شمول عبارات ، بالجامعة وعلم النفس والتربیة
  .إضافة إلى دقة صیاغة عباراته ووضوحها، االستبیان

وتحدید العبارات المتعلقة بكل مجال ، ء ذلك تم تعدیل عبارات االستبیان في ضو-
وتم ، كما تم صیاغة العبارات بحیث تكون شاملة لكل المجاالت، من المجاالت

  .االستبیان في صورته النهائیةوبذلك تم وضع ، توزیعها
  :عینة الدراسة

عدد المعلمین في مدارس التربیة الخاصة بالمجمعة الذین تم تطبیق االستبیان 
 عدد االستبیانات الصحیحة بعد استبعاد عدد من االستبیانات غیر ، معلما٥٠علیهم 

   .استبیان ٤٨الصحیحة وغیر مكتملة التعبئة 
  لمعلمینعینة الدراسة من ا )١(جدول 

  النسبة  العدد  التخصص  المتغیر
  %٣٥.٤١  ١٧  صعوبات تعلم
  %٥٦.٢٥  ٢٧  إعاقة عقلیة

  %٤.١٦  ٢  توحد
  
  

  المعلمین
  %٤.١٦  ٢  أخرى

   معلم٤٨  اإلجمالي
   :أداة الدراسة

لتحقیق أهداف الدراسة استخدمت الدراسة استبیان الستطالع أراء معلمي 
 وقد ،سي في مدارس الدمج من وجهة نظرهمالتربیة الخاصة لتعرف المناخ المدر

یتم اإلجابة علیها باختیار إجابة واحدة لكل فقرة  عبارة) ٥٦ (شملت االستبانة على
  : إجابات متدرجة على النحو التالي٥من ضمن 

  درجات ٥: أوافق بشدة
  درجات ٤: أوافق
  درجات ٣: محاید

  درجة ٢: ال أوافق
  درجة واحدة ١: ال أوافق بشدة
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 هي درجة المحاید ما یعلوها یكون االتجاه اإلیجابي وما یقل ٣تعتبر الدرجة و
  .عنها یكون باالتجاه السلبي

  : تكونت االستبیان من ثالثة محاور
  .عبارة) ١٩ (المحور األول خاص باإلدارة المدرسیة

 . عبارات) ٨(المحور الثاني خاص بمجتمع المدرسة 
  . عبارة) ١٦( المحور الثالث خاص بالبیئة المدرسیة 

   :صدق األداة
اعتمدت الدراسة صدق األداة على صدق المحكمین حیث تم عرض استمارة 

 محكمین من أعضاء هیئة التدریس بقسم التربیة ٥الدراسة في صورتها األولیة على 
ض وتم تعدیل وتم حذف بعض العبارات غیر المالئمة وتم استبعاد البع، الخاصة

مما یجعل األداة . ٩٣وبلغ صدق المحكمین بنسبة ، عدد من العبارات في االستمارة
  .مناسبة لقیاس ما وضعت من أجله

   :ثبات األداة
استخدمت الدراسة لقیاس ثبات األداة معامل ألفا كرونباخ لفقرات األداة الدرجة 

ع فقرات االستمارة إلى درجة وتشیر الدرجة اإلجمالیة لقیمة ألفا لجمی الكلیة لألداة
كما حصلت معظم محاور االستمارة على درجات عالیة  .٩٢ ثبات عالیة وصلت إلى
  . تشیر إلى ثبات المحاور

   :التحلیل اإلحصائي
 البرنامج اإلحصائي للعلوم spssاستخدمت الدراسة البرنامج اإلحصائي 

لمتغیرات والخاصة باختیار الخاصة با(االجتماعیة حیث تم إدخال البیانات المختلفة 
وتم معالجة البیانات ببعض األسالیب اإلحصائیة المختلفة لإلجابة ) االستبیانعبارات 

عن استفسارات الدراسة المختلفة وتم الحصول على المتوسطات الحسابیة واالنحراف 
  .المعیاري والنسب والتكرارات
  :نتائج الدراسة ومناقشتها

لمناخ المدرسي السائد بمدارس الدمج بمحافظة وینص على أن ا الفرض األول
وتم اختبار صحة الفرض األول ، المجمعة كما یدركه المعلمون یتصف باإلیجابیة

ًإحصائیا باستخدام المتوسط واالنحراف المعیاري والنسب المئویة للتكرارات ویوضح 
رارات ً نتائج اختبار هذا الفرض إحصائیا ومن خالل الحصول على التك)٢ (الجدول
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والمتوسطات الحسابیة لمحاور الدراسة كل محور على حده ومجموع المحاور 
  : مجتمعه كانت نتائج الدراسة ما یلي

حصل البعد األول الخاص بالمناخ المدرسي الخاص باإلدارة المدرسیة على  §
  .)جید جدا ( وهو متوسط حسابي عال٣.٧٩متوسط حسابي 

رسي الخاص بالعالقات االجتماعیة حصل البعد الثاني الخاص بالمناخ المد §
جید ( وهو متوسط حسابي عال ٣.٦٥داخل المدرسة على متوسط حسابي 

 ).جدا
حصل البعد الثالث الخاص بالمناخ المدرسي لدى البیئة المدرسیة لمدارس  §

 ). جید( وهو متوسط حسابي ٣.٢٠الدمج على متوسط حسابي 
 .)جید جدا (وهو متوسط عام ٣.٥٤وكان المتوسط الحسابي العام للدراسة هو  §

 للمناخ الخاص باإلدارة المدرسیة عینة الدراسة تقدیر) ٢(جدول 
دة 

بش
ق 

واف
أ
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١ ٢ ٣ ٤ ٥ 
 عبارات البعد

 % ك  % ك % ك % ك % ك

وع 
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الم
 

سط
متو

ال
یب 

ترت
ال

  

1 
األهداف من دمج ذوي 

خاصة واضحة االحتیاجات ال
 لدى اإلدارة المدرسیة

6 12.524 50.016 33.32 4.2 0 0.0 178 3.71 8 

2 
اإلدارة المدرسیة تعمل على 
تنمیة وتطویر أداء معلمي 

 الدمج
6 12.522 45.811 22.97 14.62 4.2 167 3.48 13 

النمط اإلداري السائد بمدارس  3
 8 3.71 178 2.1 1 2.1 33.31 47.916 14.623 7 الدمج نمط تعاوني 

4 
یتم اتخاذ القرار فیما یخص 
طالب الدمج بعد التشاور مع 

المشرف  ومعلم التربیة الخاصة
  التربوي

10 20.829 60.46 12.52 4.2 1 2.1 189 3.94 2 

5 
تحرص اإلدارة المدرسیة على 
حل المشكالت التي تواجه 

 برنامج الدمج
8 16.720 41.718 37.52 4.2 0 0.0 178 3.71 8 

تعقد إدارة المدرسة اجتماعات  6
 16 3.33 160 8.3 18.84 27.19 22.913 22.911  11 دوریة لحل مشكالت البرنامج 

7 
یفوض المدیر بعض 
صالحیاته فیما یخص برنامج 
الدمج لمعلم التربیة الخاصة أو 

 المشرف الفني
18 37.519 39.610 20.81 2.1 0 0.0 198 4.13 1 
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یب 
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8 
تهتم اإلدارة المدرسیة بالحاجات 
الشخصیة لمعلم التربیة 

تقدیر ، تقدیر الذات (الخاصة
  ....) وغیرها ، األداء الوظیفي

10 20.824 50.07 14.65 10.42 4.2 179 3.73 7 

9 
تتحیز اإلدارة المدرسیة 
للمعلمین العادیین على حساب 

 معلمي التربیة الخاصة 
3 6.3 8 16.712 25.014 29.211 22.9122 2.54 19 

10 
تعمل اإلدارة المدرسیة على 
تقدیم التوجیهات واإلرشادات 
التي تساعد تحقیق الهدف من 
دمج الطالب ذوي االحتیاجات 

  الخاصة
4 8.3 23 47.914 29.25 10.42 4.2 166 3.46 14 

أشعر بمناخ إیجابي في  11
 4 3.88 186 2.1 1 6.3 18.83 47.99 25.023 12 مدرستي 

أشعر بالرضا تجاه إدارة  12
 5 3.83 184 2.1 1 4.2 29.22 37.514 27.118 13 المدرسة لبرنامج الدمج 

 تسعى اإلدارة المدرسیة 13
 6 3.77 181 2.1 1 4.2 29.22 43.814 20.821 10  للتواصل الفعال مع المعلمین

توفر المدرسة الدعم الفني  14
 12 3.54 170 2.1 1 8.3 41.74 29.220 18.814 9 الدمج   برنامجالالزم لتدعیم

15 
تهتم اإلدارة بمتابعة وتقییم 
الطالب ذوي االحتیاجات 

 الخاصة باستمرار 
8 16.713 27.119 39.68 16.70 0.0 165 3.44 15 

تسعى اإلدارة المدرسیة لتخفیف  16
 18 3.29 158 6.3 14.63 39.67 22.919 16.711 8  أعباء العمل عن المعلمین 

أشعر بأن تدریب المعلمین  17
 17 3.31 159 2.1 18.81 35.49 33.317 10.416 5 أثناء الخدمة غیر كافي

الدعم المادي المقدم  أشعر بقلة 18
 3 3.92 188 4.2 2 0.0 27.10 37.513 31.318 15 لبرنامج الدمج

19 
أشعر أن اإلدارة المدرسیة 

جة أكثر للتعرف على بحا
 الدمج برنامج

6 13 21 44 16 33 5 10 0 0 172 3.58 11 

جید  32783.79 3.82 33 9.95 86  38.6624828.70 18.87334 163 متوسط البعد
 ًجدا
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1 
یشعر الطالب من ذوي 
االحتیاجات الخاصة في برامج 

 الدمج بالتقبل من أقرانهم
4 8.3 27 56.3 14 29.2 3 6.3 0 0.0 176 3.67 11 

2 
یعمل المعلمین على تحقیق 

ون بین الطالب من ذوي التعا
  االحتیاجات الخاصة وأقرانهم

5 10.434 70.8 8 16.7 1 2.1 0 0.0 187 3.90  8 

3 
العالقة بین الطالب من ذوي 
االحتیاجات الخاصة وأقرانهم 

 والمعلمین إیجابیة
11 22.923 47.9 13 27.1 1 2.1 0 0.0 188 3.92 7 

4 
یستخدم المعلمون أسالیب 

مناسبة تعدیل السلوك ال
للطالب من ذوي االحتیاجات 

، بعیدا عن العنف (الخاصة 
 ...)العقاب البدني 

17 35.419 39.6 11 22.9 1 2.1 0 0.0 196 4.08 4 

5 
یقبل الطالب من ذوي 

 الخاصة على تیاجاتاالح
 الحضور والتفاعل في المدرسة

14 29.224 50.0 10 20.8 0 0.0 0 0.0 196 4.08 4 

6 
من ذوي یفضل الطالب 

االحتیاجات الخاصة مدارس 
الدمج على مدارس التربیة 

 الخاصة
19 39.621 43.8 5 10.4 3 6.3 0 0.0 200 4.17 3 

7  
التعاون بین  یشیع روح

المعلمین العادیین ومعلموا 
  التربیة الخاصة

11  22.917 35.4 13 27.1 6 12.51 2.1 175 3.65 12 

8 
یساعد المعلمون الطالب من 

الحتیاجات الخاصة على ذوي ا
 حل مشكالتهم

10 20.829 60.4 9 18.8 0 0.0 0 0.0 193 4.02 6 

یفضل معلموا التربیة الخاصة  9
 1 4.42 212 0.0 0 2.1 1 10.4 5 31.3 56.315 27 برامج الدمج على برامج العزل 

 السائد عن التفاعل االنطباع 10
 10 3.75 180 0.0 0 4.2 2 35.4 17 41.7 18.820 9 بین مجتمع المدرسة إیجابي 

11 
في   التربیة الخاصةمعلمویقدم 

برامج الدمج التحفیز والتشجیع 
للطالب من ذوي االحتیاجات 

  الخاصة
18 37.524 50.0 6 12.5 0 0.0 0 0.0 204 4.25 2 

تعقد اجتماعات دوریة بین  12
 15 3.02 145 0.0 1327.10 50.0 24 16.7 8 6.3 3 المعلمین وأولیاء األمور 
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13 
الطالب العادیین لدیهم وعي 
بحاجات وحقوق ومشكالت 

من ذوي االحتیاجات  الطالب
  الخاصة

2 4.2  17 35.4 18 37.5 1122.90 0.0 154 3.21 14 

العالقة بین المعلمین العادیین  14
 8 3.90 187 0.0 0 2.1 1 31.3 15 41.7 25.020 12 وغیر العادیین عالقة إیجابیة 

15 
تشع روح التعاون بین المعلمین 
وأولیاء أمور الطالب من ذوي 

 االحتیاجات الخاصة 
4 8.3 23 47.9 17 35.4 3 6.3 1 2.1 170 3.54 13 

16 
أشعر بتدني مستوى االحترام 
بین المعلمین والطالب من 

  ذوي االحتیاجات الخاصة
2 4.2  3 6.3  4 8.3 2450.015 31.397 2.02 16 

جید  2.3028603.65 32841.8919224.52729.2018 22.09 173  البعدمتوسط
 ًجدا
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البیئة المدرسیة أمنة للطالب  1
 2 3.96 190 0.0 0 2.1 1 22.9 11 52.1 25 22.9 11 .من ذوي االحتیاجات الخاصة

2 
تم تهیئة وتعدیل البیئة المدرسیة 
لتناسب لطالب من ذوي 

، المقاعد (االحتیاجات الخاصة
 .)مدخل المدرسة، الساللم

6 12.5 20 41.7 12 25.0 9 18.8 1 2.1 165 3.44 6 

3 
یوجد غرف مصادر مهیئة 
للطالب من ذوي االحتیاجات 

 الخاصة
12 25.0 8 16.7 7 14.6 8 16.7 13 27.1142 2.96 11 

4 
المدرسة یتوفر بها وسائل 
تعلیمیة وأجهزة مساعدة 
للطالب من ذوي االحتجاجات 

 .الخاصة
6 12.5 9 18.8 16 33.3 14 29.2 3 6.3 145 3.02 10 

5 
الطالب ذوي  شاركی

االحتیاجات الخاصة في 
صفیة في الال واألنشطة الصفیة

 .المدرسة
9 18.8 19 39.6 16 33.3 3 6.3 1 2.1 176 3.67 4 

البیئة المدرسیة منظمة وجیدة  6
 3 3.94 189 0.0 0 4.2 2 18.8 9 56.3 27 20.8 10  .التهویة واإلضاءة
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7 
توفر المدرسة وسائل 

ذوي مواصالت للطالب من 
 . االحتجاجات الخاصة

13 27.1 18 37.5 7 14.6 4 8.3 6 12.5172 3.58 5 

عدد الطالب بالمدرسة یتناسب  8
 1 4.21 202 2.1 1 0.0 0 8.3 4 54.2 26 35.4 17  .مع حجم الفصول الدراسي

9 
تتوفر تجهیزات مناسبة 
لممارسة الطالب من ذوي 

الخاصة األنشطة االحتجاجات 
، فنیة، یةریاض(المدرسیة 

 ....)ترفیهیة 
6 12.5 16 33.3 18 37.5 4 8.3 4 8.3 160 3.33 8 

10 
یوجد بالمدرسة لوحات توعویة 

وق ٕوارشادیة لتوعیة بحق
الطالب ذوي االحتیاجات 

  .الخاصة
6 12.5 16  33.3 19 39.6 5 10.4 2 4.2 163 3.40 7 

11 
المدرسة تهیئ الطالب العادیین 

 من للتعامل الجید مع الطالب
 ذوي االحتیاجات الخاصة

2 4.2 18 37.5 19 39.6 7 14.6 2 4.2 155 3.23 9 

12 
توفر المدرسة حدیقة ومطعم 
وصاالت مجهزة لقضاء أوقات 

  .الفسح والفراغ
2 4.2 5 10.4 12 25.0 14 29.2 15 31.3109 2.27 13 

13 
توفر المدرسة بیئة صحیة 
للطالب من حیث وجود عیادة 

 أولیه ودورات طبیة واسعافات
  .میاه نظیفة ومجهزة

1 2.1 1 2.1 15 31.3 18 37.5 13 27.1103 2.15 14 

14 
الفصول الدراسیة ال تالئم 
احتیاجات الطالب ذوي 

 .الحاجات الخاصة
4 8.3 5 10.4 16 33.3 18 37.5 5 10.4129 2.69 12 

 جید 9.7522003.20 11016.0121731.5918426.7810915.8767 متوسط البعد
ن المناخ السائد بمدارس الدمج إالل النتائج السابقة یمكن القول ومن خ

بمحافظة المجمعة هو مناخ إیجابي من ناحیة نمط اإلدارة المدرسیة للبرنامج ومن 
، ناحیة العالقات االجتماعیة بین مجتمع المدرسة من طالب ومعلمین وأولیاء أمور

ٕة المدرسیة وان كان محور البیئة المدرسیة هو أقل ومناخ إیجابي من ناحیة البیئ
 وهو متوسط ،٣.٢٠محاور الدراسة من حیث المتوسط حیث حصل على متوسط 

 وهو ٣.٥٤جید ومن خالل حساب المتوسط العام للدراسة نجد المتوسط العام 
وتتفق نتاج الدراسة . متوسط عام إیجابي یدل على صحة الفرض األول للدراسة

والتي توصلت إلى وجود مناخ إیجابي ) ٢٠١١، هندي( نتائج دراسة الحالیة مع
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٢٤١

داخل مدارس التعلیم األساسي باألردن في محور عالقة الطالب بالمعلمین وعالقة 
وتتفق نتیجة . المعلمین مع بعضهم البعض وعالقة اإلدارة المدرسیة بالمعلمین

سائد بمدارس التربیة ن المناخ الإحالیة مع دراسة على شعیب من حیث الدراسة ال
  . الخاصة بمحافظة نجران مناخ إیجابي

والتي ) ٢٠٠٧(دراسة الحجار والحاجز تتفق نتیجة الدراسة الحالیة مع كما 
كما تتفق ، توصلت إلى أن المناخ السائد بالمدارس الحكومیة بفلسطین مناخ إیجابي

المناخ السائد والتي توصلت إلى أن ) ٢٠٠٢ (الدراسة الحالیة مع دراسة العجمي
ویمكن تفسیر أن المناخ ، بمدارس محافظة الخرج في المرحلة الثانویة مناخ إیجابي

العام لمدارس الدمج مناخ إیجابیا من خالل شعور المعلمین بالرضا وشعورهم بأن 
إدارة المدرسة تراعي معلم التربیة الخاصة من ناحیة المشورة والتفویض فیما یخص 

لت عبارة یفوض المدیر بعض صالحیاته فیما یخص برنامج الدمج حیث حص
برنامج الدمج لمعلم التربیة الخاصة أو المشرف الفني على أعلى ترتیب في محور 
نمط اإلدارة لبرنامج الدمج بمتوسط من حیث المتوسط حیث حصلت على متوسط 

 وهو متوسط حسابي إیجابي یعول علیه ویدل على شعور معلمي التربیة ٤.١٣
وجاء في الترتیب الثاني في أعلى ، بأهمیتهم ودورهم في برامج الدمجالخاصة 

یتم اتخاذ القرار فیما یخص طالب الدمج بعد " العبارات من حیث الترتیب عبارة
 وهو ٣.٩٤بمتوسط حسابي " المشرف التربوي والتشاور مع معلم التربیة الخاصة

دارة التشاوري متوسط حسابي عال یعول علیه وهذا یدل على طبیعة نمط اإل
  . والتعاوني وعالقته بمعلمي التربیة الخاصة في اتخاذ القرارات داخل البرنامج

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المعلمین بمدارس :الفرض الثاني
ًوقد تم اختبار صحة هذا الفرض إحصائیا . ًالدمج بالمجمعة تبعا لمتغیر السن

 A(ألحادي لداللة الفروق بین المجموعات اختبار باستخدام اختبار تحلیل التباین ا
nova( ، وكانت نتیجة الدراسة تتفق مع فرض الدراسة بأنه ال توجد داللة إحصائیة

  .تبعا لمتغیر السن
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٢٤٢

   فروق الدالة وفقا لمتغیر السن)٥ (جدول
االنحراف   المتوسط  ن  المجموعات  اإلبعاد

  المعیاري
  مستوى  Fقیمة 

  الداللة
  ١٠.٧  ٧١.٣  ٩  ٣٠أقل من 

٩.٧  ٦٧.٤  ٣٤  ٤٠ - ٣١  
٦,٢  ٦٧.٨  ٤  ٥٠- ٤١  

  اإلدارةعالقة  محور
  

  -  ٧٣.٠  ١   فأكثر٥١

٧٠١  ٠,٤٧٥.  
  غیر دالة

  ٨.١  ٦١.٤  ٩  ٣٠أقل من 
  ٥.٩  ٥٩.٢  ٣٤  ٤٠ -٣١من 

٢.٥  ٥٦.٣  ٤  ٥٠ - ٤١  

  محور مجتمع المدرسة

    ٦٦  ١  فأكثر- ٥١

٣١٥.    

  ٩.٥  ٤٩.٩  ٩  ٣٠ من أقل
٦.٤  ٤٤.٧  ٣٤  ٤٠- ٣١  
٦.٣  ٤٤.٧  ٤  ٥٠- ٤١  

  محور البیئة المدرسیة

    ٥٣  ١   فأكثر٥١

١٩٠.    

    .٣٠١  ١٩.٧  ١٧٣.٧  ٤٨    المجموع
ومن خالل الجدول السابق یتضح أنه ال توجد فروق دالة إحصائیة وفق 

ودراسة شعیب ) ٢٠٠٧(لمتغیر السن وتتفق نتیجة الدراسة الحالیة مع دراسة العتیبي 
في عدم وجود فروق دالة إحصائیة للمناخ السائد في مدارس مدینة الریاض ) ٢٠١٢(

ومن خالل النتیجة السابقة ، ومدارس التربیة الخاصة بنجران یعزى لمتغیر السن
یمكن تفسیر عدم وجود فروق داللة إحصائیة وفق لمتغیر السن لعدم شعور المعلمین 

لسن ویؤكد ذلك حصول عبارة أشعر بفروق واضحة في المعاملة نتیجة اختالف ا
أشعر   وكذلك حصول عبارة،)٣.٨٨ (بمناخ إیجابي بالمدرسة على متوسط عال

وهو متوسط عال یدل على المناخ اإلیجابي ) ٣.٨٣(بالرضا تجاه المدرسة بمتوسط 
فروق في المعاملة نتیجة   وجودوحسن العالقة بین المعلمین بعضهم البعض وعدم

  . األكبر في مدارس الدمج من المعلمین صغار السنالسن رغم أن العدد
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المعلمین بمدارس الدمج : الفرض الثالث

ًوقد تم اختبار صحة هذا الفرض إحصائیا . ًتبعا لمتغیر سنوات الخبرة بالمجمعة
، )A nova(اختبار تحلیل التباین األحادي لداللة الفروق بین المجموعات اختبار 

وكانت نتیجة الدراسة تتفق مع فرض الدراسة بأنه ال توجد داللة إحصائیة تبعا 
  .لمتغیر سنوات الخبرة
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   فروق الدالة وفقا لمتغیر سنوات الخبرة)٦ (جدول

  المتوسط  ن  المجموعات  اإلبعاد
االنحراف 
مستوى  Fقیمة   المعیاري

  الداللة
  ٧  ٧٤.١  ٨  ٥أقل من 

  ١٠.٧٧  ٦٦  ٦  ١٠ - ٦من 
  ١٠.٢  ٦٦.١  ٢٢  ١٥ – ١١من 

عالقة  محور
  اإلدارة
  ٧.٨  ٦٩.٣  ١٢  ٢٠- ١٦من   

غیر .٢٠٩  ١.٥
  دالة

  ٨.٦  ٦٢.١  ٨  ٥أقل من 
  ٢  ٦١.١  ٦  ١٠ - ٦من 
  ٦.٨  ٥٨.٧  ٢٢  ١٥ – ١١من 

محور مجتمع 
  المدرسة

  ٤.٥  ٥٨.٥  ١٢  ٢٠- ١٦من 
٧٩٣.  

  
  ٩.٥  ٥١  ٨  ٥أقل من 

  ٦.٤  ٤٤.٥  ٦  ١٠ - ٦من 
  ٦.٣  ٤٥.٥  ٢٢  ١٥ – ١١من 

محور البیئة 
  المدرسیة

  ١٢  ٤٣  ١٢  ٢٠- ١٦من 
١.٩١  

  
    ١.٥٩  ١٩.٩  ١٧٣.٧  ٤٨    المجموع

في وجود فروق ) ٢٠٠٧، العتیبي( وتختلف نتیجة الدراسة الحالیة مع دراسة
دالة إحصائیة للمناخ السائد في مدارس مدینة الریاض یعزى لمتغیر سنوات الخبرة 

 من حیث ال توجد فروق دالة )٢٠١٢، شعیب(نتیجة الدراسة مع دراسة وتتفق 
ویؤكد ذلك أن العالقة بین المعلمین داخل ، إحصائیة وفق لمتغیر سنوات الخبرة
 وال یوجد فروق في المعاملة من قبل اإلدارة ،المدرسة ال تتأثر بعدد سنوات الخبرة

لى حقة كامال وفق اللوائح نظرا لقلة أو زیادة سنوات الخبرة والجمیع یحصل ع
  .واألنظمة المعمول بها في برامج الدمج

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المعلمین بمدارس :الفرض الرابع
ًوقد تم اختبار صحة هذا الفرض إحصائیا . ًتبعا لمتغیر التخصص الدمج بالمجمعة

 A(المجموعات اختبار باستخدام اختبار تحلیل التباین األحادي لداللة الفروق بین 
nova( ، وكانت نتیجة الدراسة تتفق مع فرض الدراسة بأنه ال توجد داللة إحصائیة

  .تبعا لمتغیر التخصص
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٢٤٤

   فروق الدالة وفقا لمتغیر التخصص)٧ (جدول
االنحراف   المتوسط  ن  المجموعات  اإلبعاد

  المعیاري
قیمة 

F 
مستوى 
  الداللة

  ٩.١  ٦٧.٨  ٢٦  التخلف العقلي
  ١١.١٥  ٥٣.٣  ٣  التوحد

  ٧.٨  ٧١.٨  ١٧  صعوبات التعلم
محور عالقة 

  اإلدارة
  ٢.١٢  ٦٦.٢  ٢  أخرى

٠١٤  ٣.٩.  
  دالة

  ٧.٥  ٥٩.٢  ٢٦  التخلف العقلي
  ٤  ٥٦  ٣  التوحد

  ٤  ٦٠.٩  ١٧  صعوبات التعلم
محور مجتمع 

  المدرسة
  ٢.٨  ٥٨  ٢  أخرى

٦٥٩.    

  ٧.٣٤  ٤٦.١  ٢٦  التخلف العقلي
  .٥٦  ٤٠.٦  ٣  التوحد

  ٦.٨  ٤٧.١  ١٧  صعوبات التعلم
محور البیئة 

  المدرسیة
  ١١.٣  ٣٨  ٢  أخرى

  
١.٥٦    

      ١٩.٦  ١٧٣.٧  ٤٨  المجموع
في وجود فروق دالة ) ٢٠٠٧، العتیبي( وتتفق نتیجة الدراسة الحالیة مع دراسة

ویالحظ ، إحصائیة للمناخ السائد في مدارس مدینة الریاض یعزى لمتغیر التخصص
المعلمین وفقا للتخصص فالجمیع  أن إدارة مدارس الدمج ال تفرق في التعامل بین

یتعامل بنمط تعاوني ومما یؤكد ذلك وفقا لعبارات الدراسة حصول عبارة تتحیز 
اإلدارة المدرسیة للمعلمین العادیین على حساب معلمي التربیة الخاصة على متوسط 

ول علیه ویدل على عدم تفرقة إدارة  وهو متوسط حسابي ضعیف ال یع٢.٢٩حسابي 
  .المدرسة بین المعلمین وفق للتخصص

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المعلمین بمدارس :الفرض الخامس
ًوقد تم اختبار صحة هذا الفرض إحصائیا . ًتبعا لنوع البرنامج الدمج بالمجمعة

للتحقق من الفروق بین  لداللة الفروق بین العینتین )t test(باستخدام اختبار 
نه یوجد داللة إاسة ال تتفق مع فرض الدراسة حیث وكانت نتیجة الدر، المعلمین

لصالح برامج الدمج الكلي وتمثلها برامج صعوبات ، إحصائیة تبعا لنوع البرنامج
  .التعلم
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  فروق الدالة وفقا لنوع البرنامج)٨ (جدول
االنحراف   المتوسط  ن  المجموعات  اإلبعاد

  مستوى الداللة Tقیمة   یاريالمع
  محور  غیر دالة. ٠٥٥  ١.٩٦  ٩.٨٨  ٦٦.٣٥  ٣١  فصول ملحقة

  غیر دال. ٠٤١  ٢.١٠٧  ٧.٨٠  ٧١.٨  ١٧  دمج كلي  عالقة اإلدارة
محور   غیر دالة. ٢٦٧  ١.٢٧  ٧.٠٩  ٥٨.٨٣  ٣١  فصول ملحقة

مجتمع 
  المدرسة

  غیر دالة. ١٩٧  ١.٣١١  ٤.٠٢  ٦٠.٩  ١٧  دمج كلي
محور البیئة   غیر دالة. ٣٤٦  .٩٥٢  ٢١.٣  ١٧٠.٣  ٣١  فصول ملحقة

  غیردالة. ٣٣٥  .٩٧٧  ١٤.٧٤  ١٧٩.٩  ١٧  دمج كلي  درسیةالم
ورغم أن المحور الخاص بالبیئة المدرسیة هو أقل المحاور من حیث 

ویدل على أن البیئة المدرسیة لمدارس الدمج بحاجة إلى ) ٣.٢٣(المتوسط العام 
 حیث توفیر غرف مصادر للطالب ومن حیث توفیر زیادة االهتمام والعنایة بها من

خدمات مساندة للطالب في برامج الدمج إال أن الزیارات التي تتم لبرامج صعوبات 
، التعلم توضح وجود الخدمات المساندة وغرف المصادر داخل برامج الدمج الكلي

ن عدد غیر قلیل من المعلمین صرح إ یقل في مدارس الدمج الجزئي حیث وهو ما
بحاجة برامج الدمج الجزئي إلى توفیر وسائل مساعدة بالمدرسة وخدمات مساندة 
حیث جاءت عبارة المدرسة یتوفر بها وسائل تعلیمیة وأجهزة مساعدة للطالب من 

 وهو متوسط حسابي أقل من ٣.٠٢ذوي االحتجاجات الخاصة بمتوسط حسابي 
 عن مدارس التربیة وتختلف هذه النتیجة مع نتیجة دراسة على شعیب. المتوسط

الخاصة في نجران حیث أشار أن ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة وفقا لمتغیر 
البرنامج وأرجع ذلك إلى أن المناخ المدرسي السائد بمدارس التربیة الخاصة بمدینة 

وقد یعود ، نجران قد ال یتأثر بنوع البرنامج التربوي الذي یعمل فیه هؤالء المعلمون
ًعة بناء هذه المدارس في صورة مراكز تشمل أنواعا مختلفة من اإلعاقات هذا إلى طبی

. ًفالبیئة المدرسیة ال تختلف جوهریا إال في األمور الفنیة لكل إعاقة، في مكان واحد
وتشیر النتائج إلى أن العاملین بمدارس التربیة الخاصة بمدینة نجران یحكمهم تفاعل 

  .إیجابي رغم تباین اإلعاقات
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٢٤٦

   :وصیاتالت
إجراء المزید من الدراسات حول المناخ المدرسي السائد بمدارس الدمج ومدارس  -

 .التربیة الخاصة بمحافظة المجمعة وخاصة مدارس الطالبات
تدعیم المناخ اإلیجابي السائد في مدارس الدمج من خالل التعاون بین جامعة  -

ث التي تدعم المناخ ٕالمجمعة وادارة التربیة الخاصة بمزید من التصورات والبحو
 .اإلیجابي

العمل على تهیئة البیئة المدرسیة وفق أحدث النظم في مدارس الدمج لتوفیر  -
 . بیئة تعلیمة داعمة للمناخ اإلیجابي في مدارس الدمج

ٕتفعیل دور مشرف التربیة الخاصة وادارة التربیة الخاصة في دعم المناخ  -
 .اإلیجابي بمدارس الدمج

مناخ إیجابي في مدارس الدمج والعمل على إزالتها من تحدید معوقات وجود  -
 .خالل البحوث التطبیقیة والعمل المیداني
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٢٤٧

  المراجــــــــــع
ًأوال- المراجع العربیة:  

المناخ المدرسي ومعوقاته ودوره في أداء . ٢٠٠٧. عبدالمحسن، محمد، العتیبي
ة من المعلمین دراسة میدانیة على عین، المعلمین بمراحل التعلیم العام
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