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عوامل البيئة المدرسية المؤثرة في دافعية المعلمين نحو 
اإلنجاز من وجهة نظر معلمي التعليم العام في المملكة 

 العربية السعودية
 

 د. خالد بن محسن بن محمد المنصور 
 إدارة التعليم في محافظة الرس

: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف علىى برىرع عمامىل الة اىة اليدرسىية المستخلص
م ثرة فىىي دافةيىىة اليعليىى ا نحىىم ا نجىىاع مىىا ميهىىة نظىىر معليىىي التعلىىيم العىىااليىى  

في الييلكة العربية السعمدية مذلك ما خالل دراسة الماقع الحىالي لعمامىل الة اىة 
رهىىا فىىي دافةيىىة ا نجىىىاع اليدرسىىية ممعرفىىة ال ىىرمآ رىى ا عراي اليعليىى ا  ىىمل ت ث 

لجىىى ال الير لىىىة الدراسىىىية التىىىي مالتىىىي تعىىى ا إلىىىى اليتس ىىىراآل اليسىىىت لة ا تيىىىة  ا
 ت ع ف ها اليدرسة(.  يدرسها اليعلمل الي ط ة التعلييية التي

معلًيا ممعليىة  702اتبعت الدراسة الي هج المص ي لليسح. متكمنت ع  تها ما 
سطي يسرافية الييلكة العربية السىعمدية تم اختيارهم عشمائًيا ما خيا م اطق ت

 لشيال مالج مبية(. الشرقية مالسربية مالمسطى ما
ا لىىرب   بهىىم ال تىىائج: ب هىىرآل نتىىائج الدراسىىة بر بعلىىى ربىىارت ا تىىمافًرا مف ىىً
اليعليىىى ا ربىىىارة  تحتسىىى  الىىىمعارة سىىىاعاآل التىىىدرتا مر تحتسىىى  السىىىاعاآل   ىىىر 

لتىمف ر ععىا اليسىتل ماآل اليدرسىية التدرتسية  مربارة   بدفىع مىا مىالي ال ىا  
ي فىىىي صىىى اعة ال ىىىىراراآل اليتعل ىىىة عاليدرسىىىىة   ل مبقلهىىىا تىىىمافًرا ربىىىىارة  يىىىتم إ ىىىىرا 

مسائل التعلييية التي تساعدني لت ىديم بداي بفلىل ل مربارة  تتمفر في مدرستي ال
ا بر الة اىىة اليدرسىىية لليعليىى ا بفلىىل مىىا الة اىىة اليدرسىىية  مب هىىرآل ال تىىائج بيلىىً

 ياآل.لليعل
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اليدرسية   يا ب هرآل الدراسة ميمد فرمآ ذاآل درلة إ صائية في ماقع الة اة 
ة ر ا الي ط ة الشرقية  تع ا ليتس ر الي ط ة التعلييية التي ت ع ف ها اليدرس

 مالي اطق المسطى مالشياليةل متي ل تلك ال رمآ إلى ت ل ل الي ط ة الشرقية.
بهم التمصياآل: ر اي دل ل خا  عح مآ اليعلم ممايباتهل معتادة 

 ي اليرافق اليدرسية.الصيانة ماللماعم اليدرسية لتمف ر خدماآل بفلل ف
: الة اة اليدرسيةل الدعم التعليييل دافةية ا نجاع.المفتاحية الكلمات

  المقدمة:
 د ا عاي ماليربمر بر لليعلم دمر م ثر مباآ في   صية بر ائهمل  يعت

مترا كث ر ما اليهتي ا عالتعليم بر ميمد اليعلم الج د هم الطرتق األنجع لرفع  
التالم ذ مستشهديا على ذلك ر تائج البحمث التتبةية  التحص ل العليي لدا 

ع مرت رع مدراسة  التي ُبيرتت على التحص ل الدراسي للتالم ذ كدراسة ساندر 
رمار مكمرنتي مم لرل مدراسة رت ك ا مهانشمك مك ال مدراسة مك  ر  ملمكممد  

 ,Sanders and Rivers, 1996; Rowan)  مكرت  مهام لتمر 
Correnti, and Miller, 2002;  

Rivkin, Hanushek, and Kain, 2002; McCaffrey, Lockwood, 
Koretz, and Hamilton, 2003).  

لكا اليعلي ا كس رهم ما اليه   ا ي   ا مستما بدائهم ت ثًرا عجمدة  
ر اة العيلل فحجم ال صمل متمفر اليمارد الكافية مميمد المقت الكافي لت طيط  

ا  ا دار  اليتماصل مالتشجيع ماليتاععة اليستيرة م  الدرمس إضافة إلى الدعم
بملياي األممرل مانسجام اليعلي ا مال مالي في العيلل كل ذلك يجعل ر اة العيل 
ميتعة ممثيرة. لذا يرا ععا البا ث ا بر اليعلي ا الذيا لم يجدما الدعم 
مفرًصا للتطمتر اليه يل مارعترافل مالي افسة على األعيال الصةبة  

مالسلطة بقل  ياًسا للقيام  ليت معةل معتادة اليس مليةل ما نجاعل مالتيك ال ما
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ععيل بفلل في ال صمل الدراسيةل مهذا يع ي بر دافةية ا نجاع تكمر لديهم  
بقل. مت كد على ذلك الةياناآل الصادرة عا اليرك  ال ممي   صائياآل التعليم 

مهذا التميه يت ق  (. Perie & Baker,1997  في المرياآل اليتحدة األمرتكية
عظم اليعلي ا في  اية إلى الشعمر عا نجاع  مع بعحاث بخرا في بر م

لتح  ق نتائج بفلل في مه ة التعليمل مبنه ع دما يست دم قادة اليدارس مبشكل 
فعال استراتيجياآل الشرا ة ما دارة التشاركية فإنه ي تد ما نشاط م ياس  

   ا مالمري مت تد ما دافع تهم نحم ا نجاع اليعلي ا مت م   عمرهم عالتيك
 Blase and Blase,1994 كيا يرا كث ر ما الييارس ا لليه ة بر  (ل

مشاركتهم في خطط تحس ا اليدارس ييكا بر ي م  ما ال مالة مإعطاي  
اليعلي ا اررتياح ماليثاررة على تح  ق بهداف تحس ا اليدرسةل مهذا ما بضافه 

ما قةل   ا بمع  نجاح الي ظياآل الياعانية إلى   ( Pascale,1981  عاسكال
 لت ام الكامل لقيم مبهداف الي ظية ما خالل القيادة الديي راطية.  ار

متش ر األدرياآل الساع ة إلى اررتباط اريجاري اليبا ر ر ا ال مالة  
(ل  Johnson, 1986; Glatthorn and Fox, 1996  مفاعلية اليدرسة

في بستراليا  ( Dinham,1992  ئج دراسة دي هاممما يان  عخر ب هرآل نتا
 رع األسباب التي ت د  إلى ترك مه ة التعليم سمي العالقة مع ال مالي.بر بر

لذا ييكا ال مل عار اليعلي ا الي هل ا ت ه اًل ي دا ر ييك هم التدرتا  
ل ر  ع اعلية إذا لم تكا الة اة اليدرسية قد ُه ات ته اة م اسبة؛ ألر التعليم ال عا

ق بيًلا عالة اة اليدرسية مالظرمف يتعلق عيعرفة اليعلم ممهاراته ف ط إنيا يتعل
التي يعيل ف ها. مألر ه اك الكث ر ما العمامل مالظرمف التي تشكل الة اة  
اليدرسية ف د ت املت الدراسة بررع هذه العمامل مفً ا ليا قدمته الدراساآل 

 الساع ة. 
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 :التهامشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤ 
 ا ماليدرب ا تدرت  ي ًدا إر إيجاد العدد الكافي ما اليعلي ا الي هل

  ر كاف للحصمل على نتائج تعلييية مت دمة؛ ألر دراساآل كث رة ب هر بر  
للة اة اليدرسية دمر م ثر في مستما رضا اليعلي ا مبدائهم مانتاي تهم معتادة  

يرافق ف ها م  را مهيا ل راراآل  الدافةية لديهمل كيا بر لجمدة الي ش ة متمفر ال
 ممقعهم الحالي.اليعلي ا على ترك 

مما الماضح بر ه اك ايياع على بر اليدارس الحديثة تساهم في رفع  
التحص ل العليي للتالم ذ ملكا ارختالف في درية اليساهية متحديد ت ث ر  

 ;Earthman & Lemaster, 1998; Hines,1996  نمرية الية ى
Plumley,1978; Edwards, 1991; Cash, 1993مقد كش ت دراسة (ل

 Isaiah, 2013  بر ال صمر في اليباني اليدرسية ي ثر في مستما الرضا )
مترا عا لي   الم ي ي مالذ  ردمره ي ثر في بدائهم مدافع تهم نحم ارنتاج. 

بر سمي ب مال ( Buckley, Schneider, Shang, 2004  م  ايدر م انغ
ف ما التعليم  لصع  على اليعلي ا ت ديم قدر كااليدارس يجعل ما ا

لتالم ذهمل كيا بنها ت ثر بيًلا في صحتهم مت تد ما ا تيال بر يترك 
اليعليمر اليه ةل مبر إن اآ اليال لتحس ا اليرافق سيكمر له بثر ب ةر على 

عتادة األيمر. كيا ب هرآل  العيلية التعلييية معلى رضا اليعلم مار ت اظ عه ما
بر ما بررع بسباب است الة اليعلي ا معاناتهم ما  ( Dinham, 1992  دراسة

ارتجاهاآل السلةية لليجتيع نحم مه ة التدرتا مسمي بخالآ التالم ذ مسمي  
لت كد بر العالقاآل ال  سية ( 1990  العالقة مع ال مالي. ميايآل دراسة رعآ 

اخ ال  سي  علم معمالئه هي ب ثر عمامل الي اريتيارية ماليه ية ر ا الي
عا نهاك ال  سي لليعلمل مبر ت ث رها في اليعلياآل ي مآ  ماريتياعي ارتباطًا 

(ل 2010  ت ث رها في اليعلي ا. مبضافت دراساآل عديدة م ها دراسة يماد 
إلى ذلك كثرة األرباي ( 2000  مدراسة ال حطاني (ل 2006   مدراسة الرفاعي
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ل  التالم ذ داخل ال صمل الدراسية علم كالحصص ال ممية مارت اع عدد اليمكلة للي
مضعف دمر الي  لل مالتحل ر مالتصحيح مإعداد ارختباراآل مت   ذهال مرصد 
الدرياآلل متحل ر ماست دام المسائل التعلييية مبدماآل تك لمييا التعليمل 

دراسية  ماليس ملية عا انلباط التالم ذ داخل اليدرسة مداخل ال صمل ال
مالالصفيةل مما  ية   سحل ماليشاركة في األنشطة الصفما  راف عل هم بث اي ال

يس د إليه ما بعيال إدارتة التي تكل ه رها إدارة اليدرسة مالعلمتة في مجالا  
اليدرسة مالجياعاآل. كيا بر معلم قد يجةر على تدرتا مماد ليست ما 

إلى قصمر في بداي ت صصه  تى يستمفي نصاعهل مهذه العمامل ت د  
 في دافع ته نحم ا نجاع.  اليعلي ا مضعف

مب اي على تلك ال تائجل منظًرا ل لة الدراساآل الساع ة التي ت املت الة اة  
اليدرسية في مدارس التعليم العام في الييلكة العربية السعمدية؛ ف د ررعآل 

درسية مت ث رها  مشكلة الدراسة الحالية سةًيا م ها للتعرف على عمامل الة اة الي
ا ياعة على الس ال الرئيا  ي ا نحم ا نجاعل مذلك ما خالل في دافةية اليعل

 للدراسة:
ما عمامل الة اة اليدرسية الي ثرة في دافةية اليعلي ا نحم ا نجاع ما  

 ميهة نظر معليي التعليم العام في الييلكة العربية السعمدية؟  
 تية: مت ةثق ما الس ال الرئيا األسالة ا 

ة في دافةية  مل الة اة اليدرسية الي ثر الس ال األمل: ما ماقع عما
اليعلي ا نحم ا نجاع ما ميهة نظر معليي التعليم العام في الييلكة العربية  

 السعمدية؟
الس ال الثاني: هل تميد فرمآ ذاآل درلة إ صائية ر ا متمسطاآل   

ية الي ثرة في دافةية ا نجاع  عراي معليي التعليم العام  مل عمامل الة اة اليدرس
اليست لة ا تية  الج ال الير لة الدراسية  دا اليعلي ا تع ا إلى اليتس راآل ل

 التي يدرسها اليعلمل الي ط ة التعلييية التي ت ع ف ها اليدرسة(؟
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  حدود الدراسة:
اة  ت تصر هذه الدراسة في  دها اليمضمعي على المقمف على الة  

العربية السعمدية مدمرها في  اليدرسية مدراسة ماقعها في التعليم العام عالييلكة 
م العام التاعع ا لمعارة التعليم في الييلكة العربية  تع ت  دافةية معليي التعلي 

السعمدية نحم ا نجاع. مر تشيل هذه الدراسة معليي التعليم األهلي بم  
في ال ارجل ممعليي تعليم الكبارل مذلك  األي ةيل بم معليي اليدارس السعمدية

م إر هذه ليم العام هم الشرتحة األ ةر في الي ظممة التعلييية. ث ألر معليي التع
 الشرائح ربيا تتطل  دراساآل مست لة. 

 مصطلحات الدراسة
العمامل الي ثرة في الة اة اليدرسية: هي تلك العمامل اليادية ماليع متة  

عاليباني اليدرسية  ( Kemmerer 1990  مالتي  دد مكمناتها كيرر
د التالم ذ مفاتهم  الدراسية متجه  اتهال إضافة إلى بعدا ممرف اتهال مال صمل

 العيرتة معمالي العيل مالي اخ العام لليدرسة. 
مالرغبة  دافةية ا نجاع: مت صد رها  استعداد ال رد لتحيل اليس مليةل 

اليستيرة في ال جاح مإنجاع األعيال ماليثاررة للتسل  على العقباآل ماليشكالآل 
عةد   اية مالشعمر ع هيية ال ما مالت طيط لليست ةل التي قد تمايهه عك 

 (.407    ل 1991ل ال الق
 مكونات البيئة المدرسية:

تعتةر الة اة اليدرسية اليكار الذ  ُت دم فيه ال دماآل التعلييية في  
بمقاآل عيل مت ق عل ها متتليا الجمان  اليادية لليباني ماليعداآل ماليماردل 

حدد األدمار ممستمتاآل السلطة مالعالقاآل مع  مالهيا ل الت ظييية التي ت 
الت ظييية مفر   ا خرتال ماليالمح اريتيارية ل صائص التالم ذل مالي ايا

اليشاركة في ال راراآلل ماليالمح الث افية الي ثرة في األداي كالقيم ماألعراف  
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دراسة  مالت ال دل إضافة إلى العمامل ال  سية كالت دير مار ترامل متت امل هذه ال
 بررع العمامل الي ثرة في الة اة اليدرسية كيا يلي: 

 :المباني المدرسية ومرافقها
ممف ا   اليدرسية ي يا ر يتج ب ما ال ظام التعليييل تعتةر اليرافق

تتليا اليرافق اليكتبة مالي تةراآل متك ملمييا  (ل Akande, 1985  أل اند 
اماتها عك اية مفاعليةل متشكل  اليعلمماآل مما تمفره ما تجه  اآل كافية ماست د 

تعليم  عيلية الاليرافق عامال استراتيجيا في األداي الت ظييي ملها ت ث ر في 
تحدد اليرافق اليدرسية ارتجاهاآل في األنشطة مالعيلياآل  مالتعلم   ث 

 اليدرسية ميا ي ثر في بداي اليعلم متحص ل التلي ذ.
مبان ها متشارهةل إر   معلى الر م ما بر اليدارس تي ل إلى بر تكمر 

ليرافق تعكا ععا ارختالفاآل ر ا اليدارسل مهذه بر ه اك مجيمعة ما ا
التي صييت عشكل ي د ييكا بر تع ع التدرتا الج دل مقد ر يكمر اليرافق م 

عير الية ى اليدرسي ع در األهيية التي يمل ها اليعليمر لل ظافة مالصيانة ما  
تعتةر الي شاة التي تع ى عالرعاية إ ارة إلى   ميهة نظر اليعلي ا ماليجتيعل م 

ر إهيال الصيانة  ا ترام بملاك الذيا يعيلمر متتعليمر ف ها مهذا يع ي ب
بر  ( Johnson, 1990   مال ظافة قد ي لل ما فاعلية اليدرسةل مترا يمنسمر 

األنظية الكهربائية التي ر تدعم بيه ة الكية متر بم التمص الآل الردياة في 
الدراسيةل ما ضاية اللةي ةل مسمي التك يف ييكا بر ي لل ما فاعلية   ال صمل

مفرته الدراساآل ارست صائية ما معلمماآل   هذا يت ق مع ما بفلل اليعلي ال م 
عش ر بععاد الة ى األساسية التي ت ثر في يمدة ر اة التعلم   ث قام نصف قادة 

ذيا  اركما في دراسة اليدارس اررتدائية في الييلكة العربية السعمدية ال
  2015اتجاهاآل التحص ل في الرتاضياآل مالعلمم على الصع د الدملي عام 

 ;Mullis  ى بر علياآل التةرتد   ر ال عالة تعمآ في التعليم مالتعلمعا  ارة إل
Martin; Foy; & Hooper, 2016 .) 
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 ساعات العمل: "وقت العمل في المدرسة" 
للتدرتا  الحصص ال ممية(  يتليا مقت العيل الساعاآل الي صصة

الذ  يج  بر يكمر اليعلم فيه في اليدرسة لكس  رات  ردمام كاملل   مالمقت 
 ف ا للسياساآل الرسيية ييكا بر يتيثل مقت العيل عيا يلي: مم 

• المقت اليرتبط مبا رة عالتدرتا ماألنشطة الالصفية األخرا للتالم ذل 
 مثل المايباآل مارختباراآل.  

األخرا ذاآل صلة عالتدرتال مثل   صصة لألنشطة • الساعاآل الي
إعداد الدرمسل مت ديم اليشمرة للتالم ذل متصحيح المايباآل مارختباراآلل 

اليم   ال ماليهام   مالتطمتر اليه يل مالل اياآل مع بملياي األممرل مايتياعاآل 
 .(OCED, 2013)  1اليدرسية العامة يدمل 

ما    ا الجدد كج ييل على اليعليععا الدمل ت  ف ع ي الع
الةرامج التعرتفيةل مبعا الدمل بيلا تشجع اليعلي ا كبار السا للب اي في 
مه ة التدرتا ما خالل ت متع مايباتهم مت فيا ساعاآل التدرتا. على سة ل  
 اليثالل ت لل ال منار ما ساعاآل التدرتا مفً ا لعدد س ماآل العيل كيدرس

 OECD, 2013.) 
دقي ة ما رداية   15مام اليعلم قةل سعمدية يةدب د كة العربية المفي الييل

الحصة األملىل مت تهي ععد انصراف التالم ذ ما اليدرسةل مبذلك يكمر 
مجيمع ساعاآل العيل سبع ساعاآل خيسة بيام في األسةمع للير لة اليتمسطة  

اآل  مالثانمتةل مثالثة بيام للص مف العليا في الير لة اررتدائيةل مست ساع
األملية في الير لة اررتدائية  معارة  دقي ة للص مف مخيسة عشر 

 (.هى1437التعليمل 
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 وقت التدريس: 
مالي صمد عه في نظام ا التعلييي الحصة التدرتسية بم نصاب متعرَّف مقت 
التدرتا ع نه: العدد الي رر ما الساعاآل في الس ة لليعلم ردمام كامل مالتي  

ها السياسة   ذ مالتي مضعتفاة ما التالميدرس ما خاللها مجيمعة بم 
 OECD, 2013.) 

مت تلف عدد ساعاآل التدرتا لكل معلم ما رلد إلى عخر لك ه يي ل  
إلى ارن  اض مع ارت اع مستما التعليم   ث ي لي اليعليمر نصف مقتهم  

 (.OECD, 2015  في العيل على األنشطة   ر التعلييية
 صة   24 اليعلم األعلى ل صاب  في الييلكة العربية السعمدية الحد 

 صة تدرتسية س مًتا إذا ما ُاستث  ت بربعة بساريع لالختباراآل. -768 بسةمرًيا. 
 صة كحد بعلى ملم يمضع  د بدنى ل صاب   24 مإذا كار ال صاب الكامل

اليعلمل ملذلك نجد  جم اليدرسة له دمر كة ر في  جم ال صاب األسةمعي  
  .1لليعلم يدمل

 لغير التدريس الوقت المخصص
ععا األنظية التعلييية تحدد مقًتا لكل ما التدرتا  نصاب اليعلم  
ما الحصص الدراسية( ممجيمع ساعاآل العيل مم دار المقت اليتاح لألنشطة  

بر ال سبة  ( OECD, 2013  الس ر تعليييةل مقد ب هر ت رتر التعليم في ليحة
قت يترامح  رلًدا يتم ف ها تحديد الم  22 للمقت الي صص للتدرتا فياليامتة 

في   ٪ 65في الدنيرك ماليجر مبيسل دا مالياعار متركيا  تى  ٪40ما ر ا بقل 
دملةل  13إندمنيسيا في الير لة اررتدائية. مب هرآل ا  صائياآل بيًلا بر 

متة ميا هم  يكمر ف ها المقت الي صص لس ر التدرتا بعلى في الير لة الثان
 عليه في الير لة اررتدائية. 

امت عه م ظية التعامر مالت يية ارقتصادية  اليسح الذ  قمتظهر نتائج 
 ,OECD  تحت مسيى م ظمر دملي  مل التعليم مالتعلم 2013 في عام
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مالذ   يل معليي الير لة اليتمسطة بر عيل اليعلي ا يتليا  (. 2014
تظهر ال تائج بر معدل الحصص التدرتسية   عدًدا مافًرا ما اليس ملياآلل كيا

  15 ساعة في األسةمعل رديا ما 19 مبيتمسط اليهام األخرا  يعتةر بعلى ما
ساعة في   لي. مت لي اليعليمر في الياعار في   27 ساعة في ال رمتج إلى

  48 عة تعلييية ف ط مهي بقل ما متمسط العدد الكلي مالبالغسا 18 اليتمسط
تعل ة  ذا يع ي بنهم ي لمر مقًتا ب ةر على اليهام األخرا الي ساعة بسةمرًيال مه

ج كذلك بر اليعلم ي صص عالتدرتا ب ثر ما مقت التدرتا. كيا كش ت ال تائ 
  5 في اليتمسط سبع ساعاآل بسةمريًا لت ظيم مإعداد الدرمسل تترامح ما

ساعة في كرماتيا. مت لي   10 ساعاآل في ف ل دال إيطاليال همل دال مبمل دال إلى
  إلى مسط لك ها تصل ساعاآل في اليت  خيااليعلم لتصحيح بعيال التالم ذ 

 . 1ساعاآل في الةرتسال مس سافمرة يدمل 10
 1جدول 

عدد أسابيع التدريس، وأيام التدريس وساعات التدريس الصافية، ووقت عمل    
 . 2011المتقدمة خالل العام الدراسي  المعلمين في بعض النظم التعليمية  

عدد بساريع  
 صافي مقت التدرتا عدد بيام التدرتا التدرتا

الساعاآل عدد  
مقت العيل اليطلمب في  
 اليدرسة  عدد الساعاآل(

مجيمع ساعاآل العيل ال ظامي  
  عدد الساعاآل(

 ث م ب ث م ب ث م ب ث م ب ث م ب الدملة 
 A A A 1202 1202 1202 802 811 873 195 196 196 40 40 40 استراليا  

m m m 1680 1680 8016 369 650 650 200 200 200 42 42 42 الدنيارك  
 1265 1265 1265 1235 1235 1235 695 695 684 190 190 190 38 38 38 انجلترا 
 A A 1607 1607 1607 972 648 648 936 ة M 141 36 36 36 فرنسا 
 A A A 1793 1793 1793 715 757 804 193 193 193 40 40 40 اليانيا  
 A A A 1260 1260 1260 864 864 816 180 180 170 36 36 34 السعمدية
 A A A 1833 1833 1833 510 602 731 196 200 200 39 40 40 الياعار 
 A A A 1680 1680 1680 609 621 812 220 220 220 40 40 40  مرتا 
 1688 1688 1688 1150 1225 1300 523 663 741 190 190 190 38 38 38 ال رمتج

متمسط  
OECD 38 38 37 185 185 183 790 709 664 1215 2191  1154 1671 1667 1669 
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 حجم الفصل ونسبة التالميذ للمعلمين: 
ه اك الي تد ما األدلة التي تش ر إلى ميمد عالقة إيجارية ر ا  جم  
ال صل ميمان  ما  رمف منتائج عيل اليعلي ال مثل السياح ليرمنة ب ةر  
  لالرتكار في ال صمل الدراسيةل متحس ا مع متاآل اليعلي ا مالرضا الم ي ي 

 Hattie, 2008 في   لذا ييكا بر يكمر  جم الصف ما العمامل الي ثرة(ل
 عطاي اليعلي ا. 

في دمل م ظية التعامر ارقتصاد  نجد متمسط  جم ال صل في  
مفي اليتمسط عةر دمل م ظية التعامر عدد ل تلي ًذا 21اليدارس اررتدائية 

لي ذيا ما ص مف تالم ذ الص مف في الير لة اررتدائية ب ثر رتلي ذ بم ت
ى اليعلي ا عةر دمل م ظية  الير لة اليتمسطة. متةلغ متمسط نسبة التالم ذ إل

تلي ًذا لكل معلم في الير لة الثانمتة. مفي مسح   14 التعامر ارقتصاد 
ما الدمل مرت عة الدخل في األ ل ل ارتبطت   رلدا 30 ليجيمعة ما  مالي

تلي ًذا في   20 ل صل اليكمر ما تالم ذ لكل معلم مع متمسط  جم ا 10نسبة 
 .(UNESCO, 2016  التعليم اررتدائي

متةلغ متمسط  جم ال صل في مدارس التعليم العام في الييلكة العربية  
  26 مالثانمتة 25 مللير لة اليتمسطة تلي ًذا 20 السعمدية للير لة اررتدائية 

الير لة  كل معلم فيتلي ًذا ل 11تلي ًذا. بما نسبة التالم ذ إلى اليعلي ا فهي 
(.  2017الثانمتة  معارة التعليمل تالم ذ لير لتي اليتمسطة م  اررتدائية معشرة

مررد ما ا  ارة ه ا إلى بر م  ر نسبة التالم ذ إلى اليعلي ا يعاني ما  
اللعف كمنه ر يعكا التمافر الحقي ي لليعلي ا في ال صمل الدراسيةل كيا 

لي ا ب يانًا مرايها بميه ت امآل كة رة يدًا. هذا ت  ي نس  التالم ذ إلى اليع
في ال س  يعكا  البًا ال رمآ اليميمدة ر ا الي اطق الرتفية   الت امآل الكة ر

مالي اطق الحلرتةل متع ع بميه الت امآل في ارنت اع ع دماآل اليعلي ا األ ثر  
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 ,UNESCO) فاعلية كمر اليدر تجذرهم ب ثر ما الهجر مال را ال ائية
2009). 

فصمل   ععا الدمل التي لديها نس  التلي ذ لليعلم قل لة لديها ب جام
ب ةر لكي ي لي معلي هم مقًتا بقل خالل ال مم الدراسي في تدرتا تالم ذهم  
في الص مف. على سة ل اليثال ب جام ال صمل في الياعار ب ةر عكث ر ما  

تلي ذ مت اربة لكا  ب جام ال صمل في الييلكةل على الر م ما بر نسبة اليعلم لل
ام ال صمل كة رة. م ارل بنصبة  سياسة التعليم في الياعار اختارآل بر تكمر ب ج

تدرتسية بقل ل تس ى لليعلم الت طيط للدرس متش يص مشا ل التالم ذ مع 
اليعلي ا ا خرتال مإعطاي التالم ذ اهتياًما ب ةر مم تدً ا ما المقت عشكل 

ب جام ال صمل كة رة يًدا لكا عدد فرد  خارج مقت الحصة. في كمرتا 
ساعة س مًتا. المضع ي تلف في رلدار   600ساعاآل العيل لليعلي ا بقل ما 

بخرا مثل سمتسرا ف جد ف ها بنصبة اليعلي ا كة رة لك ها تمفر ب جام فصمل  
 صس رةل ال يسا مالدنيرك لديها بنصبة بقل مب جام فصمل بصسر. 

 منهج وإجراءات الدراسة الميدانية 
يت امل هذا ال صل م هج الدراسةل ممصف اليجتيع األصلي للدراسةل 
مإيراياآل اختيار الع  ة مخصائصهال كيا يمضح األدماآل التي است دمت في 
الدراسة مكيفية ر ائها مما تلي ته ما مجارآلل مإيراياآل صدآ األداةل 

    ماختبار ثباتهال إضافة إلى  رح طرت ة ييع الةياناآلل متمضيح األسال 
ا  صائية التي است دمت في تحل ل معلمماآل الدراسةل مطرت ة تحل ل  

 اليعلمماآل  اليعالجاآل ا  صائية(.
 منهج الدراسة: 

اتبعت الدراسة الي هج المص ي اليسحي مذلك ما خالل استجماب 
ع  ة ميثلة لليجتيع األصلي رهدف التعرف على ماقع الة اة اليدرسية في  

الييلكة العربية السعمديةل مقد ييعت رياناتها عاست دام   مدارس التعليم العام في
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عا طرتق استبانة تم تمعتعها على مجتيع   (Quantitative الي هج الكيي 
 الدراسة.

 مجتمع الدراسة وعينتها:
يتكمر مجتيع الدراسة ما يييع معليي ممعلياآل اليدارس الحكممية 

ممعلية في العام الدراسي   ا( معليً 432910في اليرا ل الثالث مالبالغ عددهم  
( ملكمر مجتيع  هى1438 س  إ صائية معارة التعليم   هى 1437-1436

الدراسة كة ًرا تم ت سيم ع  ته على الي اطق الجسرافية ال يسة للييلكة العربية 
مالج مبية( ثم س تم سح  الع  ة  –الشيالية-المسطى–السربية-السعمدية  الشرقية

 معلية( ممف ًا ل سبة تيث لها في اليجتيع األصلي. /مف ًا ليتس ر الج ا معلم
مبعد تحديد  جم اليجتيع األصليل متحديد مستما الث ة ع د  

(  0.05(ل مذلك لكمنه يت اس  مع الدراساآل ا نسانيةل منسبة ال ط   0.95 
( معلًيا ممعليةل مذلك  س  معادلة 384فإر  جم الع  ة اليثالي يسام   

 & Krejcie جم الع  ة لألنشطة البحثية    ريسي مممريار لتحديد 
Morgan, 1970  ل مألر عتادة  جم الع  ة عا الحجم اليثالي يعتةر م لاًل)

م ردة س تم   702ما دامت العشمائية متح  ةل فستكمر ع  ة البحث مكمنة ما 
اختيارهم عشمائًيا عطرت ة الت اس  مهي ب د طرآ اختيار الع  ة العشمائية  

تيت ف ها اختيار الع  ة ما اليعلي ا ماليعلياآل ر سبة تت اس   الطبقية مالتي
 .2 مع  جم بعدادهم في اليجتيع األصلي يدمل

 خصائص عينة الدراسة: 
استيارة تم  ذف ارستياراآل  817ععد استرداد ارستياراآل معددها 

استيارةل مُبخلعت ارستياراآل اليكتيلة للتحل ل   115 الس ر مكتيلة معددها 
 ال الير لة ل صائص اليجتيعل مقد  يلت على اليتس راآل التالية: الجمفً ا 

 الدراسية التي ُيدر ِّسهال الي ط ة الجسرافية التي ت ع ف ها اليدرسة.
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 الجنس:
تكمر مجتيع الدراسة ما معليي ممعلياآل التعليم العام في الييلكة  

لي في التيث لل  السعمديةل متم اختيار الع  ة لتتجانا مع اليجتيع األصالعربية 
 .2. يدمل %46منسبة اليعلي ا   %54مقد رلست نسبة اليعلياآل في الع  ة  

 2جدول 
  .التوزيع الجغرافي لمعلمي ومعلمات التعليم العام في المملكة العربية السعودية   

 المنطقة الجغرافية  الشرقية الوسطى  الغربية الجنوبية الشمالية  المجموع

 إجمالي عدد المعلمين الذكور  26009 50358 56826 44400 21693 199286

 نسبة التمثيل في المنطقة 48.51 42.70 47.18 47.28 46.14 46.03

 حجم العينة الممثلة من المعلمين 42 81 92 73 35 323

 إجمالي عدد المعلمات  27607 67572 63616 49507 25322 233624

 مثيل في المنطقةالت نسبة 51.49 57.30 52.82 52.72 53.86 53.97

 حجم العينة الممثلة من المعلمات  45 110 103 80 41 379

 المجموع الكلي للمعلمين والمعلمات  53616 117930 120442 93907 47015 432910

 نسبة التمثيل في مجتمع الدراسة 12.39 27.24 27.82 21.69 10.86 100

 مات ثلة من المعلمين والمعلإجمالي حجم العينة المم 87 191 195 153 76 702

 المرحلة الدراسية:
بر ب ثر نسبة ما م رداآل الع  ة كانت في فاة  3يتلح ما يدمل 

ل متل ها معليي ممعلياآل %44معليي ممعلياآل الير لة اررتدائية   ث رلست 
. مما  %24ل ثم الير لة اليتمسطة ر سبة %31الير لة الثانمتة ر سبة 

اررتدائية ألنهم   سبة ما معليي ممعلياآل الير لةالطةيعي بر تكمر ب ةر ن 
ما   %50يع األصلي للدراسة نسبة ب ةر   ث ييثلمر يشكلمر في اليجت

 . %24مالثانم   %26اليجتيع األصلي ر  يا ييثل التعليم اليتمسط  
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   3جدول  
 توزيع مفردات العينة وفًقا للمرحلة التي يدرسها كل من المعلمين والمعلمات.   

 النسبة المئوية المجموع معلمات  معلمين الدراسيةالمرحلة 
 %44 306 161 145 ابتدائية
 %26 182 111 71 متوسطة
 %30 214 107 107 ثانوية

 %100 702 338 339 المجموع

 أداة الدراسة:
تم است دام ارستبانة بداة للدراسة؛ مقد تكمنت ما ي بيا:   ث صيم  

ألملية عا مجتيع الدراسة: ما   ث الج ي األمل م هيا لجيع الةياناآل ا
 ع ف ها الج ال مالير لة التعلييية التي يدرسهال مالي ط ة الجسرافية التي ت

 اليدرسة. 
ة مقد تليا مخصص الج ي الثاني م ها لع اصر ارستةيار الرئيس 

خيسة عشر س اًر ُصييت مفق مقياس  ليكرآل( ذ  ال يسة مستمتاآل مهي:  
 قل لة يًدا(.-قل لة -متمسطة - ة رة -  ة رة يًدايت ق مع الماقع ردرية: 

 مقد مر ر اي بداة الدراسة عاليرا ل التالية:  
الير لة األملى: تم الريمع إلى الدراساآل ذاآل الصلة عيمضمع الدراسة الحالية  
ماستطالع عراي ع  ة ما اليهتي ا في هذا اليجالل مما يايآل عه الدراساآل  

مالت ارتر مالي تيراآل الدملية الحديثة في هذا   العلييةل ماألعحاث ا مةرتقيةل
الير لة الثانية: عرض   اليجال. ماست باط م ها ما يت اس  مع الدراسة الحالية.
الي تص ا ما بساتذة ارستبانة في صمرتها األملية على مجيمعة ما 

 الجامعاآل مالكلياآل لتحكييها.
 صدق أداة الدراسة: الصدق الظاهري:

ا اليحكي ا الي تص ا في  اسة على مجيمعة متم عرض بداة الدر 
مجال الت طيط ماقتصادياآل التعليم مفي ا دارة التربمتةل ما دارة العامةل مإدارة 
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هم ستة عشر ُمحكًيا؛ مذلك األعيالل مالتربية معلم ال  ا مالي اييا معدد 
للت  د ما صدآ بداة الدراسة في قياس ما مضعت لقياسهل مقد تلي ت  

األملية ع مار الدراسةل مبهدافهال ممجتيعهال اليتس راآل ال اصة ع فراد  ارستبانة 
ة مطل  البا ث ما اليحكي ا إرداي عرائهمل  مجتيع الدراسةل ممجارآل الدراس

مرد في ارستبانة دمر استث ايل متحديد مدا مضمح  ماقترا اتهم  مل يييع ما 
لألععاد التي ت تيي إل ها  رباراتها في اللسة ماليليمر مالسياآل ممدا ماليمتها 

. مما خالل ما قدممه ما براي مم تر اآل متمي هاآلل قام البا ث رتعديل 
عدد ما الةباراآل التي ات ق عل ها ب ثر ما ثالثة محكي ال مإضافة  صيا ة 

 ف عدد عخرل مقد قام البا ث رته اة األداة تيه دا لتطةي ها م دانيًا. م ذ 
  صدق االتساق الداخلي:

اآ الداخلي لالستبانة إلى بر مجيمع إياعاآل ال رد  ة ارتستش ر طرت 
األسالة بم الةباراآل التي تت امل يمان  م تل ة ليجال ما د تلت ي فييا  على 

ر  ها على تكمتا صمرة متكاملة خالية ما الت اقلاآل الداخلية  
 Anastasi,1982 ملذلك فإنه لتح  ق الي تد ما الصدآ ألداة الدراسة قام .)

  د    للتPerson Correlation ث عاست دام معامل اررتباط ر رسمر   البا
ما صدآ ارتساآ الداخلي لألداةل ممدا تياسك الةباراآل عالدرية الكليةل 

نتائج معامل ارتباط ر رسمر ر ا كل ربارة ما رباراآل الة اة   4متمضح يدمل 
 .  اليجتيعاليدرسية مع درية يييع الةباراآل التي يحتمتها اليجال لكامل 

 4جدول  
بيرسون بين كل عبارة مع درجة جميع العبارات التي يحتويها  قيمة معامل ارتباط   

 المجال لكامل المجتمع. 
 درجة الداللة معامل االرتباط العبارة م
 0.000 **364. يتم إشراكي في صناعة القرارات المتعلقة بالمدرسة  .1
 0.000 **369. ساعدني لتقديم أداء أفضل في مدرستي الوسائل التعليمية التي تتتوفر   .2
 0.000 **534.  تسهم الحوافز المعنوية التي يحصل عليها المعلم في تحسين األداء  .3
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 0.000 **428. تعطيني مهنة التعليم مكانة اجتماعية مميزة  .4
 0.000 **505. حبي لمهنة التعليم أكبر حافز لي على األداء  .5
 0.000 **513. مل فيهاأسكن في نفس المدينة التي أع  .6
 0.000 **433. يواجه المعلم ضغوطات كبيرة ومتزايدة من الوزارة  .7
 0.000 **339. يقدر أولياء أمور التالميذ ما يبذله المعلم من جهود   .8
 0.000 **604. لي مهنة التدريس تكوين صداقات دائمة مع زمالء العملتتيح   .9

 0.000 **442. التدريس يكلفني قائد المدرسة بأعمال إضافية غير  .10
 0.000 **345. تلميذا  25يتجاوز عدد التالميذ في الفصول التي أدرسها   .11
 0.000 **462. في مدرستي جميع المرافق المدرسيةتتوفر   .12
 0.000 **549. تقوم العالقة بيني وبين التالميذ على االحترام المتبادل  .13
 0.000 **429. مدرسية أدفع من مالي الخاص لتوفير بعض المستلزمات ال  .14
 0.000 **316. الوزارة ساعات التدريس وال تحتسب الساعات غير التدريسية تحتسب   .15

 0.01 درلة مستما  ع د   إ صائياً  دال اررتباط معامل قيية بر يع ي  **
 مقياس االستجابة وتحليل المعلومات: 

مفق  ددآل بداة الدراسة استجاعاآل بفراد مجتيع الدراسة على الةباراآل 
ة:   ة رة مقياس  ليكرآل( ذ  ال يسة مستمتاآل مهي: يت ق مع الماقع ردري

 قل لة يًدا(.-قل لة -متمسطة - ة رة -يًدا
مبذلك ف نه ييكا تحديد درياآل التحل ل ا  صائي مال سبة اليامتة  
رستجاعاآل مجتيع الدراسة على بداة الدراسة مف ًا للتدرج اليحدد على ال حم 

 . 5اليمضح في يدمل 
 عرض نتائج الدراسة وتفسيرها

ت امل هذا ال صل عرضَا م صاًل لل تائج اليتصلة عالس ال الرئيا الذ   املت 
ا ياعة ع ه مهم   هل ييكا للة اة اليدرسية بر تع ع ما يهمد الدراسة 

 اليعلي ا متحدث فرًقا في فاعل تهم؟ 
ح لكل ملتح  ق بهداف الدراسة تم تحديد معر لليتمسط  المسط( اليري 

للت رقة ر ا   ربارة ما رباراآل البحث للتعرف على ارتجاه العام مذلك
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ثل   ث تم إعطاي بمعار لكل اختيار  ارتجاهاآل الي تل ة لي رداآل مجتيع البح
 . 5ما ارختياراآل ال يسةل مذلك على ال حم اليمضح في يدمل 

   5جدول  
 فر العبارة والمستوى. قيم المتوسط المرجح لترجيح اإلجابات وفقاً لدرجة توا   

 المستوى  المتوسط المرجح

 

 درجة توافر العبارة المتوسط المرجح

 مرتفع 2.33إلى  1ما 
 درجة كبيرة جًدا 1.79 – 1ما 

 درجة كبيرة 2.59 – 1.80ما 

 متوسط 3.67إلى  2.34ما 
 متوسطة 3,39 – 2.60ما 

 درجة منخفضة 4.19 – 3.40ما 

 درجة منخفضة جًدا 5 – 4.20ما  منخفض 5إلى  3.68

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول: 
ما واقع عوامل البيئة المدرسية المؤثرة في دافعية المعلمين   السؤال األول:

نحو اإلنجاز من وجهة نظر معلمي التعليم العام في المملكة العربية  
 السعودية؟ 

لحسارية  الس ال است دم البا ث اليتمسطاآل املإلياعة عا هذا  
 ية ا اليتمسطاآل الحسارية.   6ل ربارةل يدمل مارنحرافاآل اليةيارتة لك

 6جدول  
واقع البيئة المدرسية في مدارس  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية نحو    

 التعليم العام في المملكة العربية السعودية. 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العبارة م

 1.284 1.81 ت التدريس وال تحتسب الساعات غير التدريسية زارة ساعا تحتسب الو  1
 1.252 1.82 أدفع من مالي الخاص لتوفير بعض المستلزمات المدرسية  2
 1.479 1.88 أسكن في نفس المدينة التي أعمل فيها 3
 1.25 2.01 تقوم العالقة بيني وبين التالميذ على االحترام المتبادل 4
 1.347 2.17 حافز لي على األداء لتعليم أكبرحبي لمهنة ا 5
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 1.584 2.19 تلميذا  25عدد التالميذ في الفصول التي أدرسها يتجاوز  6
 1.53 2.21 يواجه المعلم ضغوطات كبيرة ومتزايدة من الوزارة 7
 1.283 2.24 تتيح لي مهنة التدريس تكوين صداقات دائمة مع زمالء العمل 8
 1.455 2.31 إضافية غير التدريسسة بأعمال قائد المدر يكلفني  9

 1.54 2.51 تسهم الحوافز المعنوية التي يحصل عليها المعلم في تحسين األداء 10
 1.411 3.36 تتوفر في مدرستي جميع المرافق المدرسية 11
 1.391 3.41 تعطيني مهنة التعليم مكانة اجتماعية مميزة 12
 1.233 3.57 يبذله المعلم من جهود  أولياء أمور التالميذ مايقدر  13
 1.324 3.71 يتم إشراكي في صناعة القرارات المتعلقة بالمدرسة 14
 1.303 3.76 تتوفر في مدرستي الوسائل التعليمية التي تساعدني لتقديم أداء أفضل  15

 2.59 متوسط المتوسطات 

  دافةية مبال ظر إلى متمسطاآل  ماقع عمامل الة اة اليدرسية الي ثرة في
اليعلي ا نحم ا نجاع ما ميهة نظر معليي التعليم العام في الييلكة العربية  

مقد رلغ متمسط اليتمسطاآل  1.81-3.76السعمدية  نجد بنها ترام ت ر ا 
مهذه الدرية تمضح م ل اتجاهاآل اليجتيع نحم   2.59الحسارية لهذا اليجال 

تما  متمسط  . متظهر ل ا يدمل  ا ياعة يت ق مع الماقع رى   درية كة رة  ماليس
بر ربارة   تحتس  المعارة ساعاآل التدرتا مر تحتس  الساعاآل   ر   6

مهذا يع ي بر   1.81ل عيتمسط مريح يةلغ التدرتسية  نالت الترت   األم 
اتجاهاآل اليجتيع تي ل نحم درية تمافر هذه الةبارة ردرية كة رة مت تي هذه  

( ما بر بررع  2013اسة الحربيل ماليعثم  ال تيجة مت  ة مع ما ب هرته در 
مشكالآل معليي الرتاضياآلل تيثلت في عتادة الع ي التدرتسي لليعلمل ممفً ا  

( فإر اليعلي ا ردمام كامل  Sellen, 2016لتعليم في ررتطانيا  ليعهد سياسة ا
ساعة في األسةمع عيا ف ها مقت العيل في ال ترة   48.2يعيلمر في اليتمسط 

المصمل بيام نهاية األسةمعل كيا ييثل ع ي العيل عائً ا كة ًرا في اليسائية م 
 إلى التطمتر اليه ي لليعلي ا. 
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في الترت   ما   ث اليتمسط اليريح  ر  يا يايآل الةبارة الثانية 
 بدفع ما مالي ال ا  لتمف ر ععا اليستل ماآل اليدرسية  تمضح م ل   1.82

الماقع ردرية كة رة  مبر اليستما  اتجاهاآل اليجتيع نحم ا ياعة  يت ق مع 
  %13.5 مرت ع. مهذا قد يكمر طةيةًيا مفً ا لليعطياآل الحالية   ث ي صص 

ام لثالثة برماب هي: اليصارتف ا دارتة مالعيمميةل  ما م  انية التعليم الع
( مما ي  ق على الة مد الساع ة  2014مالصيانة مال ظافةل ماليشارتع  السامد ل 

الظرمف ت تد ًيا لتمف ر متطلباآل اليدرسة مال صملل مثل هذه قد ر يكمر كاف
ايآل  ما ا باط اليعلي ا م عمرهم ععدم ال درة على ال جاح مع تالم ذهمل مي

(ل مالع ثام   2015دراساآل عربية مبي ةية ر تائج مشارهة كدراسة سلييار  
 (.Johnson et al., 2004(ل ميمنسا  2014 

 ة التي بعيل  لترت     بسكا في ن ا اليديميايآل الةبارة الثالثة في ا
مهذا يع ي بر اتجاهاآل اليجتيع تي ل نحم   1.88ف ها  عيتمسط مريح يةلغ 

رة   يت ق مع الماقع ردرية كة رة   مبر اليستما مرت عل مهي  تمافر هذه الةبا
نتيجة مت  ة مع ما ب ارآل إليه معارة التعليم ع ر نسبة است رار اليعلي ا  

ر  يا رلست نسبة ما ت دمما  ل% 84.39م ارل طلباآل ال  ل رلست ماليعلياآل 
تعليم   معارة ال .%15.61للحركة ما إييالي بعداد معليي ممعلياآل الييلكة 

 (. 2019ل
ميايآل الةبارة الراععة في الترت    ت مم العالقة ر  ي مب ا التالم ذ  

مهذا يع ي بر اتجاهاآل   2.01على ار ترام اليتبادل  عيتمسط مريح يةلغ 
ليجتيع تي ل نحم تمافر هذه الةبارة   يت ق مع الماقع ردرية كة رة  مبر  ا

ة ا يجارية ر ا اليعلم مالتلي ذ لها  اليستما مرت ع. مهذا بمر إيجاري ألر العالق
بثر كة ر في تح  ق بعلى مستمتاآل ارست ادة ماررت اي عاليستما العليي  

( مت تد دراساآل م تل ة ميمد ارتباط ر ا عالقة  2010للتالم ذ  سلييارل 
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 ,Khamis, dukmak, & Elhowerisاليعلم مالتلي ذ مدافةية التعلم  
2008.) 

سة في الترت     ةي ليه ة التعليم ب ةر  اف  لي  ميايآل الةبارة ال ام
مهذا يع ي بر اتجاهاآل اليجتيع تي ل   2.17على األداي  عيتمسط مريح يةلغ 

ذه الةبارة  يت ق مع الماقع ردرية كة رة  مبر اليستما مرت ع. مهي  نحم تمافر ه
فع  م  ر ي د ألر    اليه ة ي تد ما دافةية اليعلم مالتي ت د  ردمرها إلى ر 

 stella, 2008; Filakيمدة التعليمل متيكا اليعلم ما إنجاع اليهام الصةبة  
& Sheldon, 2003 .) 

ت    تتمفر في مدرستي يييع  ميايآل الةبارة الحادية عشر في التر 
مهذا يع ي بر اتجاهاآل اليجتيع   3.36اليرافق اليدرسية  عيتمسط مريح يةلغ 

الماقع ردرية م   لة  مبر اليستما  تي ل نحم تمافر هذه الةبارة  يت ق مع 
متمسط. مهي رذلك تت ق مع نتائج الدراسة ارستطالرية التي بعدها مرك   

متشكل اليرافق اليدرسية عامال  اسًيا لجذب  (ل 2010اليعلمماآل  الرتاضل 
 UNESCOماستب اي اليعلي ال لذلك قدمت م ظية العيل الدملية / ال منسكم  

and ILO , 2008 يج  بر تكمر   108في اليادة  1966( تمص تها عام  
اليباني اليدرسية عم ة ميذاعة في التصييم العامل مب اة م اسبة لألنشطة  

 Buckley etتيارًيال مما ميهة نظر عا لي معم ليه  الالصفيةل ممرك  اي
al., 2004 بر سمي ب مال اليدارس يجعل ما الصع  على اليعلي ا ت ديم )

قدر كاف ما التعليم ل كيا بنها ت ثر في صحتهم مت تد ما ا تيال بر يترك 
 اليعليمر اليه ة.

مكانة  ميايآل الةبارة الثانية عشر في الترت    تعط  ي مه ة التعليم 
مهذا يع ي بر اتجاهاآل اليجتيع   3.41ايتيارية مي  ة  عيتمسط مريح يةلغ 

تي ل نحم تمافر هذه الةبارة   يت ق مع الماقع ردرية م   لة  مبر اليستما  
 ,OECDمتمسطل مهذه ال تيجة ت سجم مع ال تائج التي ب هرها اليسح الدملي  
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ة معلي ا في م تلف الدمل (. ف ي اليتمسط ب ثر ما اث  ا ما ر ا ثالث2014
التي  يلها اليسح ر يعت دمر ع ر للتعليم قيية في مجتيعاتهم مهذا التصمر  
ييكا بر ي ثر على عدد منمرية الرا ة ا في ارلتحاآ فلاًل عا بدائهم داخل 

ما اليعلي ا يشعرمر عالت دير   %86ال صمل. في الي ارل في س سافمرا  مالي 
 (.  OECD, 2014كمرتا الج مبية  مقرت  ما هذه ال سبة في 

ميايآل الةبارة الثالثة عشر في الترت     ي در بملياي بممر التالم ذ ما  
مهذا يع ي بر اتجاهاآل   3.57يةذله اليعلم ما يهمد   عيتمسط مريح يةلغ 

اليجتيع تي ل نحم تمافر هذه الةبارة  يت ق مع الماقع ردرية م   لة  مبر  
( بر بررع مشكالآل  2013دراسة الحربي ماليعثم   اليستما متمسطل مت ةرنا 

معليي الرتاضياآل قلة متاععة بملياي األممر ألر ائهم دراسيًال متمضح ل ا رعر  
( كيف ييكا بر يكمر ليشاركة المالديا ت ث ر  Rosenholtz, 1980ه لت  

في رضا اليعلي ا مبدائهم مرفع ك ايتهم في بربع طرآ بملها ييكا للمالديا  
اليعلم في تمط د العالقة مع التلي ذ. مثانًيا الشرا ة مع اليعلي ا في  مساعدة 

ر اي الث ة مالت اهم اليشترك الذ  ييكا الطرف ا للعيل مًعا في السةل التي 
تع ع ما قدرة التلي ذ. ثالًثا تح   هذه العالقة التالم ذ ليكمنما ب ثر معرفة 

يجاري الذ  يتل اه اليعلم ما بملياي  ع هيية التعليم. راعًعا ار ترام مارتصال ا  
األممر يساعد على عتادة  عمر اليعلي ا عاررتياح مالرضى عيا ي دممه مكليا 
عاد ارعتراف تتدفق على اليعلم الث ة التي تساعدهم على رذل الي تد ما الجهد  

  مر ذلك ي تد ما  عمرهم عاليس ملية  مل بداي تالم ذهم.
ر في الترت    يتم إ را ي في ص اعة  ميايآل الةبارة الراععة عش 

مهذا يع ي بر اتجاهاآل   3.71ال راراآل اليتعل ة عاليدرسة  عيتمسط مريح يةلغ 
اليجتيع تي ل نحم تمافر هذه الةبارة  يت ق مع الماقع ردرية م   لة  مبر  
اليستما م   ال مهي نتيجة م اربة ليا تمصلت إليه دراسة السفياني  

( مدراسة 2007( إر بر دراسة  رع هللا  هى1422   (ل مدراسة العير 2012 
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( خريت ر تائج بفلل على مستما الت   ذل مربيا يعمد السة   2001األ ه   
 في ذلك اختالف الة اة التعلييية لكل دراسة.  

ميايآل الةبارة ال امسة عشر في الترت     تتمفر في مدرستي المسائل  
مهذا  3.76فلل   عيتمسط مريح يةلغ التعلييية التي تساعدني لت ديم بداي ب

يع ي بر اتجاهاآل اليجتيع تي ل نحم تمافر هذه الةبارة   يت ق مع الماقع ردرية 
 & Earthmanم   لة  مبر اليستما متمسطل مهي رذلك تت ق مع دراسة  

Lemaster, 2009  مالتي تش ر نتائجها رمضمح إلى بر الة اة اليادية ت ثر )
ميا ي ثر ردمره على إنتاي تهم. كيا تت ق مع دراسة   على مماقف اليعلي ال

( مالتي قد كش ت بررع مشكالآل معليي الرتاضياآل  2013الحربي ماليعثم  
اليةتدئ ا اليرتبطة عيجال الة اة اليادية تتيثل في: عدم تمافر معيل خا   
رتدرتا الرتاضياآلل مقلة تمافر المسائل التعلييية الالعمة لتدرتا الرتاضياآل 

ليدرسةل مضعف الصيانة الالعمة لأليه ة مالمسائل ال اصة رتدرتا عا
الرتاضياآلل مضعف ا مكاناآل اليتا ة لتدرتا الرتاضياآل عيرك  مصادر 
التعلمل مقلة ا مكاناآل اليادية اليتا ة لليدرسة. كيا بنها تت ق مع دراسة ياد   

 Gaddy, 2015ليشكالآل ( التي ب ارآل إلى بر قلة اليمارد كانت ما بهم ا
 التي تمايه اليعليمر ع دما ي مممر عاست دام طرائق تدرتا يديدة.

ما خالل ما سةق نجد بر نتائج ماقع عمامل الة اة اليدرسية الي ثرة 
في دافةية اليعلي ا نحم ا نجاع ما ميهة نظر معليي التعليم العام في  

افر اليمارد الييلكة العربية السعمدية تش ر إلى ميمد ضعف ر م بهي تها فتم 
اليالئية في اليدارسل مميمد فصمل دراسية متطمرة عامالر بساسيار لليار  
التعلم. إضافة إلى قيادة مه يةل مرؤتا مبهداف مشتركةل ممعلي ا متعامن ا فييا  
ر  همل مع ضرمرة است دام عيلياآل الرصد مالت  يم رهدف تحس ا األداي. كل ما 

 Creemers etتكمتا اليدارس ال عالة  سةق يعتةر مكمناآل رئيسية تدخل في  
al., 2003 .) 
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 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 
متوسطات آراء المعلمين تعزى إلى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

المتغيرات المستقلة: الجنس، المرحلة الدراسية التي يدرسها المعلم، المنطقة  
 التي تقع فيها المدرسة(؟ 

مآ ذاآل الدرلة ا  صائية ر ا متمسطاآل استجاعة  مللكشف عا ال ر 
مجتيع الدراسة على رباراآل ارستبانة تع ا إلى اليتس راآل الساع ة است دم  

لبا ث اختبار آل ليجيمعت ا مست لت ا متحل ل التبايا األ اد  على ال حم  ا
 التالي: 

 متغير الجنس: 
-independent tاست دمت الدراسة اختبار  آل( ليجيمعت ا مست لت ا  

test 7( مكانت ال تائج كيا في يدمل

 7جدول  
داللة الفروق في اتجاهات معلمي التعليم العام نحو البيئة  نتائج اختبار "ت" ل 

 المدرسية ُتعزى لمتغير الجنس. 
 

 مستوى الداللة* قيمة )ت( االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  الجنس المجال

 المدرسية البيئة
 6.955 26.39 379 معلمة

3.624 .000 
 7.472 28.73 323 معلم

 
  ميمد فرمآ ذاآل درلة إ صائية ر ا متمسط  7يتلح ما يدمل 

استجاعاآل ع  ة الدراسة في ماقع ر اة العيل تع ا ليتس ر الج ا  معلمل  
مع د   26.39معلية(ل   ث رلغ اليتمسط الحساري رستجاعاآل اليعلياآل 

 28.73اليعلي ا 
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فإنه دال نظرًا   .000  يسام  بنه عال ظر إلى مستما الدرلة الذ  يا  
معليه تميد  0.05ألنه بصسر ما مستما الدرلة اليحدد في هذه الدراسة مهم 

اليعلي ال مب ا متمسط اليعلياآلل مهذا يش ر فرمآ دالة إ صائيًا ر ا متمسط 
لياآل مربيا يعمد إلى بر ر اة العيل بفلل عال سبة لليعلي ا م ها عال سبة لليع

السة  في ذلك إلى بر نسبة اليباني الحكممية اليدرسية اليست يرة في تعليم  
الة اآل ب ةر م ها في تعليم الة  ا ر م بر هذه الدراسة لم ت ف على ا صاياآل 

(  1990عتيدة  مل ذلكل مقد تت ق هذه الدراسة مع ما يايآل عه دراسة رعآ  م
ال  سية ماريتيارية ماليه ية في اليعلياآل    ث ب ارآل إلى بر ت ث ر العالقاآل 

ي مآ ت ث رها في اليعلي ا. مما يان  القيادة اليدرسية مالتي لها بثر كة ر في  
تي يحيلا م هالآل دمر البكالمرتمس الة اة التعلييية نجد بر عدد ال ائداآل اللما

بقل  بلف معلية م هالتها دمر الجامعي ر  يا  60ب ثر ما ال ادةل مبر  مالي 
(ل مهذا قد يحس   2016بلف ع د اليعلي ا  ال دمة اليدنية عاألرقامل  16ما 

لليعلي ا كذلك. مب اي على ما سةق ييكا ال مل ع ر لهذه ال تيجة ما يةررها ما  
نسبة اليباني الحكممية اليست يرة في تعليم الة اآل ب ةر م ها في تعليم  عدة بميه هي:

 اخ ال  سي ماريتياعي في اليعلياآل ي مآ ت ث رها في الة  ال كيا بر ت ث ر عمامل الي
اليعلي ا. مبر عدًدا ب ةر ما قائداآل اليدارس في تعليم الة اآل يحيلا م هاًل دمر 

في إيجاد ر اة داعية ممح  ة خاصة    يا يكمر البكالمرتمس مهذا قد يكمر له بثر 
اآل في ن ا اليدرسة مهذا اليستما التعلييي لل ائدة بقل ما اليستما التعلييي لليعلي

(    يا ذكر بر مشكلة الت متم ب ةر لدا اليعلياآل 2019ما ب ار إليه الي صمر  
  ما اليعلياآل. م ها لدا اليعلي ا؛ ألنه في السال  قائداآل مدارس الة اآل بقل م هاًل 

 المرحلة الدراسية التي يدرسها المعلم: 
(. مكانت ال تائج One Way Anovaاست دمت الدراسة تحل ل التبايا األ اد   

 9ل 8 يا في يدملي 
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 8جدول  
 لمتغير المرحلة الدراسية التي يدرسها المعلم. المتوسطات الحسابية تبعاً    

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  المرحلة الدراسية التي يدرسها المعلم  المجال

  البيئة المدرسية

 7.334 27.91 306 ابتدائية

 7.506 27.40 182 متوسطة

 6.864 26.36 214 ثانوية

 7.259 27.30 702 المجموع

 9جدول  
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة فروق المتوسطات في اتجاهات معلمي التعليم    

 العام ُتعزى لمتغير المرحلة الدراسية التي يدرسها المعلم. 
مجموع مربعات  مصدر التباين المجال

 االنحراف
درجات 
 الحرية

متوسط 
 االنحراف

 مستوى الداللة* "ف" المحسوبة

  المدرسية البيئة

 2 302.915 بين المجموعات 
151.45

7 
 52.416 699 36639.063 داخل المجموعات  056. 2.890

  701 36941.977 المجموع

ر ا   عدم ميمد فرمآ ذاآل درلة إ صائية 9ل 8يتلح ما يدملي 
ي ا ماليعلياآل نحم ر اة العيل تع ا ليتس ر الير لة  متمسط اتجاهاآل اليعل

الدراسية التي يدرسها اليعلمل مهذا يش ر إلى بر اليعلي ا عي تلف مرا لهم  
التعلييية التي يدرسمنها يمايهمر ن ا الماقع مبر الير لة   ر م ثرة كمر  

الة اةل مر تميد فرمآ  اليعلي ا في يييع اليرا ل التعلييية يحلمر ر  ا
يمهرتة في سياساآل التعليم تدعم ر اة تعلييية في مر لة دمر   رها عالر م ما  
بر العائداآل ال اصة للتعليم بعلى عال سبة للتعليم اررتدائي م ها عال سبة للتعليم 

 ,Krueger & Lindahl) الثانم  مالجامعي في معظم الي اطق ال امية
 ها بفللية نسةية في اليماردل ما ال ظم التعلييية تعط  ل لذا نجد العديد (2001

 ماستثياًرا بعلى نظًرا ررت اع العائداآل م ها. 
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  :المنطقة التعليمية التي تقع فيها المدرسة
(. مكانت  One Way Anovaاست دمت الدراسة تحل ل التبايا األ اد   

 .10ل 11ال تائج كيا في يدمل 
 10جدول  

 لتعليمية التي تقع فيها المدرسة. المتوسطات الحسابية تبعاً لمتغير المنطقة ا   
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  المنطقة التعليمية المجال

  بيئة العمل 

 8.133 29.39 87 الشرقية

 6.801 26.47 191 الوسطى 

 6.498 26.99 195 الغربية

 7.545 25.49 76 الجنوبية

 7.704 28.45 153 الشمالية 

 7.259 27.30 702 المجموع

 
 11جدول  

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق متوسطات في اتجاهات معلمي التعليم    
المدرسية تُعزى لمتغير المنطقة التعليمية التي تقع فيها  العام نحو واقع البيئة  

 المدرسة. 
مجموع مربعات  مصدر التباين المجال

"ف"   متوسط االنحراف درجات الحرية االنحراف
 مستوى الداللة* حسوبةالم

 بيئة العمل 

 245.968 4 983.872 بين المجموعات 
4.768 

 
.001 
 51.590 697 35958.106 داخل المجموعات  

  701 36941.977 المجموع

 
ميمد فرمآ دالة إ صائًيا ر ا متمسط   11ل 10يتلح ما يدملي 

الي ط ة  تع ا ليتس ر اتجاهاآل اليعلي ا ماليعلياآل نحم ماقع الة اة اليدرسية 
التعلييية التي ت ع ف ها اليدرسةل مليعرفة ال رمآ لصالح ب  م ط ة تعلييية؛ تم  
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( للي ارناآل البعديةل كيا هم مة ا في يدمل Scheffeاست دام اختبار  يفيه  
12.  
 12جدول  

لمنطقة  المقارنات البعدية آلراء المعلمين في مجال بيئة العمل تبعًا لمتغير ا   
 عليمية التي تقع فيها المدرسة. الت 

 الشيالية الج مبية السربية  المسطى  الشرقية  الي ط ة التعلييية 
 018. 917. 154. 043.  الشرقية 
 908. 167. 971.  043. المسطى 
 661. 475.  971. 154. السربية 
 072.  475. 167. 917. الج مبية
  072. 661. 908. 018. الشيالية

 
  بر ال رمآ ر ا متمسطاآل استجاعة بفراد ع  ة الدراسة  12يتلح ما يدمل 

ر ا الي ط ة  تبًعا ليتس ر الي ط ة التعلييية التي ت ع ف ها اليدرسة دالة إ صائًيا 
الشرقية مالي ط ة المسطى مالشياليةل مكانت ال رمآ تي ل لصالح الي ط ة  

لحساري  . ر  يا ياي اليتمسط ا29.39 الشرقية   ث ياي اليتمسط الحساري 
. مقد يكمر سة  ذلك بر ه اك  26.47ل مالمسطى 28.45للي ط ة الشيالية 

الشرقية مدارس متي  ة في ر ائهال مت ث ثهال مصيانتها  مدرسة في الي ط ة  141
يييع تكاليف ا نشايل - س  ارت اقية اليةرمة –متتحيل ف ها  ركة برامكم 

ألدماآل اليدرسية ميييع ما يلي ذلك ما مصرمفاآل الصيانة متكاليف ا
مالمسائل التعلييية مما  ارههال مهذه ال اصية التي تحظى رها الي ط ة الشرقية  

تكمر سةًبا في ميمد هذه ال رمآ. ما يان  عخر ييكا مال ظة بر الهجر  قد 
مال را ال ائية تكثر في الي ط ة المسطى مالشيالية مت ل كث ًرا في الي ط ة  

ي األداي خصمًصا لدا اليعلياآل مهذا الرب  يت ق  الشرقية مهذا قد يحدث فرًقا ف
بر ال را مالهجر ( في 2016مع ما يايآل عه دراسة ال حطاني مالشرتف  
 هذه مبهم لليعلياآلل األساسية ال ائية في الي ط ة الشيالية ر تلةي ار تياياآل 
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الطةية   مالرعاية األط الل لرعاية الحلاناآل  :هي الترت    على ار تياياآل 
 قصمر الدراسة ميمد بثةتت   يا .اليالئم ا م ةل السكا اليماصالآل  مةلالالع 
 ماليكافآآل    ث الةدرآل  ما اليعلياآل  ما اةال  لهذه الي دمة الحماف  في

مالتعمتلاآل ليا ت ت ر إليه ال را مالهجر ال ائية ما يهة مليش ة المصمل لها 
 مبعدها عا السكا ما يهة بخرا.  

 ملخص النتائج: 
ماقع ر اة العيل ث رباراآل تمافًرا ما م ظمر اليعلي ا في بعلى ثال ●

يايآل درية تماف ها مع الماقع ردرية كة رة ربارة   تحتس  المعارة ساعاآل  
التدرتا مر تحتس  الساعاآل   ر التدرتسية  مربارة  بدفع ما مالي ال ا  

بعيل لتمف ر ععا اليستل ماآل اليدرسية  مربارة  بسكا في ن ا اليدي ة التي 
 ف ها .
بقل ثالث رباراآل تمافًرا ما م ظمر اليعلي ا في ماقع عمامل ر اة   ●

العيل مالتي يايآل درية تماف ها مع الماقع م   لة ربارة  ي در بملياي بممر  
التالم ذ ما يةذله اليعلم ما يهمد  مربارة  يتم إ را ي في ص اعة ال راراآل 

لتعلييية التي  تي المسائل االيتعل ة عاليدرسة  مربارة   تتمفر في مدرس
 تساعدني لت ديم بداي بفلل .

( ر ا متمسط  0,05تميد فرمآ ذاآل درلة إ صائية ع د مستما    ●
اليعلي ال مب ا متمسط اليعلياآلل مبر هذه ال رمآ ر ا اليتمسطاآل كانت 
ذاآل درلة مهذا يش ر إلى بر ر اة العيل بفلل عال سبة لليعلي ا م ها عال سبة  

 لليعلياآل.
ر ا متمسط   (0,05)آل درلة إ صائية ع د مستما ميمد فرمآ ذا ●

اتجاهاآل اليعلي ا ماليعلياآل نحم ماقع ر اة العيل تبًعا ليتس ر الي ط ة  
التعلييية التي ت ع ف ها اليدرسة كانت دالة إ صائًيا ر ا الي ط ة الشرقية مكل 

  ة الشرقية. ما الي ط ة المسطى مالشياليةل مكانت ال رمآ تي ل لصالح الي ط
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 التوصيات:
 في ضمي نتائج الدراسة يمصي البا ث عيا يلي: 

رة اي دل ل لليعلم ي لم متمضح اليهام عشكل ر ي ةل الت متل مذلك لتعي ق  
 الشعمر عالعدالة ماليمضمرية رهدف تحس ا األداي. 

 رفع م صصاآل الصيانة مالتجه  اآل اليدرسية لت ديم خدماآل بفلل.
 المقترحات:

دراسة الحاليةل مال تائج مت س راتها ي ترح البا ث عدًدا ما إلى  دمد ال است اًدا
 الدراساآل اليست ةلية:  

 تهتم ردافةية اليعلي ا مسةل تع ت ها.  دراساآل إيراي  ●
 تت امل الحماف  اليع متة لليعلي ا.  دراساآل ايراي  ●
 مدمرها في ر اة العيل.  اليدرسيةالقيادة  ●
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 المراجع:
درجة مشاركة أعضاء الهيئات التدريـسية فـي مـدارس    .(2011)لاأل ه ل عائده كام

ل  رسالة مايست ر   ر  القدس في اتخاذ القرار وعالقته في االنتماء لمهنة التعليم
 م ىشمرة(ل يامعة ال دس: ال دس. 

. دار  امد لل شر  عمالالسلوك التنظيمي في منظمات األ (. 2010يمادل  مقي نايي   
 ردر. مالتمع : عيارل األ

(. مشكالآل معليي الرتاضياآل 2013الحربيل محيد را ص ت؛ ماليعثمل خالد را عةد هللا  
مجلة اليةتدئ ا في الييلكة العربية السعمدية ما ميهة نظر مشرف هم التربمت ا. 

 .301-263 .   25( 2  العلوم التربوية
ي اتخاذ مدى مشاركة معلمي المدارس الثانوية ف  (.2007 رع هللال ب رف رتاض  

.  رسالة مايست ر   ر م شمرة(ل الجامعة القرارات وعالقته برضاهم الوظيفي
 ا سالمية: كلية التربية.
اإلنهاك النفسي للمعلم وعالقتـه بالمنـاخ النفـسي  (.1990رعآل عةد السييع محيد  
 . رسالة مايست رل يامعة الي صمرة: كلية التربية.االجتماعي المدرسي

رجة الروح المعنوية لدى معلمي مبحث التربية اإلسالمية  د  (.2006نماف  الرفاعيل مراد
لة مايست ر .  رسافي المدارس الثانوية العامة وعالقتها بتحصيل طلبتهم في األردن

   ر م شمرة(ل يامعة عيار العربية: عيارل األردر. 
سية دراسة  درجة مشاركة المعلمين في اتخاذ القرارات المدر  (.2012السفيانيل مايد  

.  رسالة مايست ر ميدانية من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية بمحافظة الطائف
   ر م شمرة(ل يامعة بم ال را: كلية التربية.

أثر تدريس وحدة الهندسة باستخدام معمل الرياضيات في  (. 2015ارل بماني عدنار  سليي
السادس في مدارس   التحصيل والدافعية نحو تعليم الرياضيات لدى طلبة الصف

.  رسالة مايست ر   ر م شمرة(ل يامعة ال جاح المط يةل نارلال محافظة طولكرم
 فلسط ا.

 . ال اهرة: عالم الكت . قراءات في علم النفس المدرسي (. 2010سلييارل س اي محيد  
. 3. دار اليعرفة الجامةية طأسس علم النفس(. 1991عةد ال القل ب يد محيد  

 ا سك درتة.
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تحديد واقع مشاركة معلمي المرحلة الثانوية بمدينة   هى(.1422العير ل ناعم ب يد سلطار  
 رسالة مايست ر   ر م شىمرة(ل يامعة ل الرياض في عملية اتخاذ القرارات المدرسية

 اليلك سعمدل الرتاضل الييلكة العربية السعمدية.
لرياضيات في مهارات التفكير استخدام معمل ابثر  (.2014الع ثام ل م تهى صةر علمار   

.  رسالة  الرياضي والتحصيل لدى طالبات الصف األول المتوسط في بغداد/العراق
 ة الشرآ األمسطل عيارل األردر. مايست ر   ر م شمرة(ل يامع

ما م  انية التعليم العام للرمات  مر م صصاآل   86.5% ( 2014السامد ل عةد هللا عة د  
 :هى5/8/1438استريعت رتارتخ  14/1/2014 .عكاظللت م ا الطةي. 

 894367http://www.okaz.com.sa/article/ 
 ماف الح نظام ر ا (. العالقة2016  يح ى ر ت علي؛ مالشرتفل رياي ر ت ال حطانيل بمل
 ال را  اليع  اآل في اليعلياآل على دراسة تطةيقية :العام ال طاع معلياآل مانتايية

-91(ل     1  2ل مجلة جامعة الجوف للعلوم االجتماعيةال ائية.  مالي اطق
123 

(. العمامل اليدرسية الي دية إلى قصمر بداي اليعلي ا في  2000ال حطانيل مهف را علي  
العربي لدمل   رسالة الخليج العربي، مكتب التربيةة الرتاضل اليدارس اررتدائية عيدي 

 . 250-245.     21ل الس ة  77ال ليجل  
منظومة مقترحة لبناء حوافز للمعلمين في المملكة ( 2019ل خالد محسا  الي صمر

.  رسالة دكتمراه   ر م شمرة( السعودية في ضوء التجارب العالمية الرائدة العربية
 ي ة الي مرةل الييلكة العربية السعمدية. يامعة ط بةل اليد

. استريعت رتارتخ إحصائية عن التعليم العامخدمة توفير معلومات (. 2017معارة التعليم  
20/02/2017: 

http://www.moe.gov.sa/ar/Pages/StatisticalInformation.aspx 
التقرير .  .(2009) ل(UNESCOم ظية األمم اليتحدة للتربية مالعلم مالث افةل ال منسكم  

واة في : أهمية الحوكمة في تحقيق المسا2010العالمي لرصد التعليم للجميع 
 . عارتال ال منيسكم.التعليم

التقرير .  .(2016) ل(UNESCOم ظية األمم اليتحدة للتربية مالعلم مالث افةل ال منسكم  
كب بناء مستقبل : التعليم من أجل البشر والكو 2016العالمي لرصد التعليم للجميع 

 (ل عارتال ال منيسكم.2.  طمستدام للجميع
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Factors of the school environment affecting teachers' motivation 
towards achievement 

From the point of view of general education teachers in Saudi Arabia 
 

Dr.Almansour Khalid Mohsen M 
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Abstract:  
This study aims to identify the most important factors of the school 
environment affecting the motivation of teachers towards achievement from 
the point of view of teachers of general education in Saudi Arabia through 
the study of the current reality of the school environment factors and to 
know the differences between the views of teachers about their affections in 
the achievement motivation and this because the the following independent 
changes: (Gender, The stage of study taught by the teacher, The school 
district where the school is located). 
The study followed descriptive approach survey methodology. The sample 
consisted of 702 teachers selected randomly from five regions covering the 
geography of the Kingdom of Saudi Arabia (Eastern, Western, Central, North 
and South).  
The most important results: The results of the study showed that the highest 
two periods according to the opinion of the teachers: "The Ministry counts 
teaching hours and does not count non-teaching hours". In addition "I pay 
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from my own money to provide some school supplies", the least of all is the 
phrase "I am participant in making decisions concerning with the school". In 
addition "My school has the means of education that help me to perform 
better", the results also showed that the school environment was better for 
male teachers than female teachers were. 
There are significant numeration differences in the case of the school 
environment according to variable of the educational area the school that is 
located between the eastern region, d the central and northern regions, and 
the differences trend to prefer the eastern region. 
The most important recommendations: Create a guide to clarify the rights 
and duties of the teachers, increase maintenance, and the school supplies 
to provide better services. 
 
Keywords: School Environment, Educational Support, Achievement 
Motivation. 

 

 




