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 اإلهــــــــــداء
 

 د ا س  ته  بي ا وحبيب ا حمم  إىل... من به اقتدي ا وسران على دربه واقتفي

 ) لى هللا عليه وسلم(

 قيإىل كل من يسعده جناحي وتفو  

 ةً ووفاًء وحمب   اجهدي املتواضع تقديرً مثر   أهدي

 . وأفادىن ولو بكلمةمن دعمين مع وايً  ل ِ ك     إىل

مين له.  ووفاءً  امين بفضله وإخال ً  عوجي احلبيب، عرفاانً  م خبالص شكري إىلأتقد   يطيب يل أن  
 ، من شجعين وساعدين بكل ما أعطاه هللا من قو   ىلهنر العطاء الدائم، وإِ  م بعظيم شكري إىلوأتقد  

والديت احلبيبة، أدام هللا حياهتا  ىلإِ  ن تعجز الكلمات عن شكرهام   ىل، إِ ال يديها دائمً قب  ن أ  م   ىلإِ 
 مين هلا. اهذا العمل، وفاًء وإخال ً  أ هديهاة والعافية اليت ح  ابلص  

أب ائي ملا  ىلإِ وال كر والتقدير  آايت احلب   ىم أبمسأتقد  يسرين أن  ابجلميل  ا وعرفاانً ووفاًء وتقديرً 
 ، فجزاهم هللا عين خ  اجلزاء.واإلعداد هلذا البحث فرت  الدارسة يلة  ط وم قة   لوه معي من تعب  حتم  

  



 ي 

 الشكر والت قدير
 

بن عبد هللا  دم الب رية اخل  حمم  احلات والصال  والسالم على معل  لذي ب عمته تتم الصااحلمد هلل 
 وبعد، اكث ً   اسالم وعلى آله و حبه وسلم تسليمً  لى هللا عليه 

شاء هللا من  و لت إليه من معارف متك ين إنتم به إىل هللا عز  وجل  وأمحده على ما ل شكر أتقد  أو  
العون  يل يد   ن مد  م   ل ِ ال كر وعظيم االمت ان لك   م خبالصكما أتقد    .بلوغ أعلى درجات العلم

أمين عايد  /امل ارك جناع هذه الدراسة وأخص ابل كر والعرفان سعاد  الدكتورإواملساعد  يف سبيل 
ر جهًدا يف سبيل مساعديت مل يدخ   والذي ،على تفضله ابإلشراف على هذه الرسالة، د ممدوححمم  

 ر معلى التساؤاليت املتكرر  على د يف سبيل الر   الثمني وقته  من كثب خملص ا ىضح  ، والذي وتوجيهي
، امل رف املساعد عمران أمحد مصلحاجلزيل للدكتور/  م ابل كرة.كما أتقد  كثر  أعبائه العلمي  من  

العرفان و اجلزيل  م ابل كرأتقد  و ، هذا البحث وقومتهته اخلتامية القيمة، واليت أثرت على توجيها
وال ؤون ، عماد  الدراسات العليا يفاألفاضل  ، أساتذيتالعلم على أيديهم ت  تلقين م   ل ِ ك  إىل  ابجلميل 
يف م ار  العلم والعلماء جامعة ، طرق التدريسامل اهج و  وإىل مجيع احملاضرين يف قسم، ةاألكادميي  

 وا معي خالل هذا أساتذ  التعليم االبتدائي الذين تعاو  ل  ك  كذلك    أشكر .مباليزاي ةاملدي ة العاملي  
 اإلجناع.

 
 ا ألف شكر.م مجيعً هل

  



 ك 

 
 ملخ ص البحث

يف املرحلة  يراسحصيل الد  وعالقتها مبستوى الت  ف إدار  الص   تقوميموضوع  ت اول هذا البحثي
سوعى إلوى أت ويل مفهووم يأمهيته، لكو ه  ا املوضوعكتسوب هوذ، حيث يةدراسة ميدا ي  بليبيا،  ةاالبتدائي  
علم مون عليم والت  فوي تطووير عملييت الت   اجديودً  مودخالً بو ف  لك  ،الد راسي   فإدار  الص   فعالية تقومي

ف علوى حودود لتعور  ا، ثوم فإدار  الص  مفهوم  وز عليهواواملعواي  التوي يرتك ،حيوث حتديوود األسواليب
وة، مون وة بصوفة عام  ير املمارسوة الرتبوي  هذا ال وع مون الفاعلية فوي تطوو  يؤد يه ور الوذي ميكن أن  الود  

تتمث ل يف حماولة اإلجابة عن  م كلة البحث ن  إ. إدارً  فعالةً  فوم فوي إدار  الص  خوالل تطووير أداء املعل  
عالقته مبستوى  و، ةمي املدرسة االبتدائي  ف لدى معل  إدار  الص   فعالية تقوميمدى  ماهذا التساؤل: 

إىل  ىالذي يسع التحليلى   امل هج الو في   ا البحثالباحثة يف هذ وقد اتبعت ؟راسي  حصيل الد  الت  
ب عليها عن طريق  ة حملاولة البحث يف جوا بها للوقوف على أسباهبا وحماولة التغل  و ف ظاهر  معي  

ى امل كالت اليت التعرف عل يان هبدفاستبقياس متمثلًة يف  ب اء أدا  قد ت  و حتليل أسباب امل كلة. 
 ة،ط ب قت على املدارس الليبي   ةيدا ي  املدراسة وال من وجهة  ظر معلمي املرحلة االبتدائية،واجه التالميذ ت

إن  اإلدار  الصفي ة تعد  جزًءا مهم ا من العملي ة  ، واست تج  البحثيف م طقة هون اجلفر  التعليمية
واليت ، وعة من اخلربات واملهاراتل م جممكسب املتعالتعليمي ة، وأن  ما جيري يف الص ف الدراسي ي  

مزيد من جراء إب وأو ت الدراسة تتطلب إجياد بيئة تعليمي ة م اسبة ل جاح عملية التعليم والتعلم.
 .للطلبة يستوى الت حصيلملوعالقتها اب يةدار  الص فاإل  تقوميبالبحوث املتعلقة 
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ABSTRACT 
 

This research has handled the the subject of effective classroom management and its 

relationship to the level of achievement in elementary school, Libya, field study, (In Libyan 

primary schoolin Kuala Lumpur, Malaysia), to where he acquires this topic is important, 

because it seeks to consolidate the concept of effective classroom management as a new 

approach in the development of teaching and learning processes in terms of identification 

methods, and standards based on them, and then after that seeks to identify the boundaries of 

the role they can play this kind of efficiency in the development of educational practice in 

general, through the development of teacher performance in the classroom effective 

management. The research problem is to try to answer this question: What is the effectiveness 

of classroom management at the elementary school teachers, and how his relationship with 

the level of Academic Achievement? The researcher has used in this research descriptive 

analytical approach which seeks to describe a particular phenomenon to try to find the aspects 

to determine the causes and try to overcome them by analyzing the causes of the problem. Has 

been conducting a questionnaire to identify the problems facing the primary stage of basic 

education, to learn about the management of the teacher to separate method to reach the level 

of achievement of good by achieving effective teacher to separate management, and 

concluded that the researcher that classroom management is an important part of the 

educational process, and what is going on in the classroom learner earns a set of experiences 

and skills that require finding suitable for the success of the teaching and learning process of 

learning environment.  
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 البحثمقد مة : لالفصل األو  

 :البحث مقدمة
للطالب يف  امساعدً  دورًا مدور املعل   ا أصبحن  إو ، واملعلومات للطالب، اًل للمعارفم موص  املعل   مل يعد  
م رشاد وتوجيه املعل  بإوذلك  ،هم الطالب يف االستعداد للدروسوالتعليم حيث يس، التعلم عملية

ية حتدث سة وساموظيفته وظيفة مقد   كما أن    ،لثقافة اجملتمع قلاجيال ونلأل م مرب  فاملعل   ،الكفء
 . العصور واألجيال ين والفالسفة على مر  رجال الد  و  ،عنها الرسل واألنبياء

زه بالعقل عن سائر خليفته يف األرض ومي   -تعاىل - نسان الذي جعله اهللم اإلل املعل  ميث  
، األو ل للبناءل املصدر م يشك  املعل   ن  إ، ولذلك فل أعباء املسؤوليةلتحم   اعقله مناطً  وجعل، خملوقاته
وتعد رسالة الرتبية والتعليم ، اته يف بناء البشريةمهاسمواالقتصادي لألمم من خالل  ،احلضاريوالعطاء 
  تـزال تـؤمن بأهنـاوال، وهي أنبل وأشرف رسالة عرفتها األمم عرب التاريخ، األنبياء واملرسلني رسالة

 (1)واجملتمعات عن طريق الرتبية الصحيحة لألجيال. فرادضرورة لتحقيق التطور والنماء لأل
الكبري  ظهور االهتمام ،م1370من أهم نتائج النهضة الشاملة يف )ليبيا( بعد عام  ن  إ
يف ربوع  ةحىت املرحلة الثانوي   ةاالبتدائي  مدارس املرحلة من  ى إىل افتتاح عديد  األمر الذي أد  ، بالتعليم

 . ليبيا
طالب املهارات ألهنا هتدف إىل إكساب ال، من أهم مراحل التعليم العام ةاالبتدائي  املرحلة  تعد  

، يف تنفيذ أي برنامج تعليمي   م العنصر املهم  املعل   واحلساب.كما يعد  ، والكتابة، ة كالقراءةاألساسي  
 .هملنشودة من خالل كفايتا وهو الذي يتوىل حتقيق األهداف
املادة ، ماملتعل  ، ماملعل  : ة يف مجيع أطوراها على ثالثة أقطاب رئيسة هيترتكز العملية التعليمي  

التلميذ األستاذ و  نمِ  فكل  ، بالتواصل ىل ما يسم  وهذه األقطاب جمتمعة تشك  ، (ىة )احملتو التعليمي  
أثناء  اإلنسانيةن العالقة ا يكو  مموذلك  ،النشاطاتمعه من خالل املعارف و  ويتواصل باآلخر حيتك  

 الصف الدراسي.

                                                           
 .2ص ، رندة نر دور املعلم املساند يف حتسني العملية التعليمي ة من وجهة نظر املعلمني الدائمني (1)
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العشرين، وقد  ة من ميادين الدراسات احلديثة اليت ظهرت يف مطلـع القـرنميدان اإلدارة الرتبوي   يعد  
 األعمال وإدارة ،ةلم اإلدارة الـصناعي  عـن عِ  مستقالً  بوصفها ِعلًماأخذت اإلدارة الرتبوية دورها 

 حيث بدأت منذ تلك الفتـرة ،م1311منذ عام  اخاص   اكيانً   إلدارة الرتبويةة، وأصبح لواإلدارة العام  
 (.2:  م2002.)أبو حجر، األخرى اإلنسانيةتفرض نفسها على علوم الرتبية والعلوم 

وهي ، هذا اجملتمع إىل جمموعة من عمليات يف ظل   سي  م للفصل الدراملعل  وحتتاج إدارة ا"
وتتم هذه العمليات من خالل  (1)، وتعاون"، وقيادة، وتقييم، حتفيز، تصالا، تنظيم، "ختطيط

ا لتلك العمليات اليت ، تبعً اأو سلبي   اا أن يكون إجيابي  هذا األسلوب إم  ف، و م للص  املعل  أسلوب إدارة 
ة اإلملام املرحلة االبتدائي  م  على معل  وللوصول إىل هذه األهداف الرتبوية يتعني   ،فحتدث داخل الص  

 ف.ومن أهم هذه املهارات مهارة إدارة الص   ،املهارات اليت تساعده على حتقيق األهداف ببعض
اإلدارة الصفية  ة إىل تالميذ كما تعد  م الرتبوي  يصال رسالة املعل  إا يف ف دورًا مهم  إدارة الص   يتؤد  

األهداف  ققيلتح نات املتاحة واجلهود املختلفةاملوقف وتوظيف اإلمكا استثمارعنصرًا من عناصر 
 (.٦: ه٦٢٤١ة. )عطيف، الرتبوية اليت تنشدها املؤسسة التعليمي  

سلوكه  ة مبهامها واجًبا من واجبات املعلم اليومية وجزًءا رئيًسا منل اإلدارة الصفي  تشك  و  
م يف جناح املعل   بدرجة مباشرة مبقدارة بشكل عام يرتبط جناح عملية الرتبية الصفي   ؛ وعليه فإن  الرتبوي  

م مقدار اهتمام املعل   ف علىم يف إدارة الص  عملييت التعليم والتعلم، كما يتوقف جناح املعل   ةإدار 
 (.٦١: م٤٠٠٢، )د(بعناصر اإلدارة الصفية والتزامه بتطبيقها مبهارة وإبداع. )عامر، حمم  

ا ليس له وجود، أي عن البحث عم   عندما يتوقف ةً فعالإدارًة  م للصفإدارة املعل   تعد  
جيب و  ،عن مدى خطورهتا اإلصالحات العاجلة فاحللول طويلة املدى للمشكالت، بصرف النظر

م كيف يالحظ وعندها يتعلم املعل   وذلك لضمان سري العملية التعليمية بنجاح تام، ،(2)"تطويرها
 .(3)يقرتب منهم بثقةث معهم و ق على سلوك األطفال، وكيف يتحد  ويعل  

                                                           
(1)-Whitaker 1998 Managing Schools 1st Edition، Butter Worth، Heinemann، Linacre House ،Jordan HillOxford 

p.190 
 .17ص ، رة التالميذ بدون إكراه(مدرسة اجلودة )فن إداإدارة املدرسة احلديثة،  وليام جالسر(2)

(2)- proctor، A. & et.al. ،Learning to Teach in The Primary Classroom ،First Published ،Routledge، London، 1995 
p.146 
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 احتمً  ر هلذه املكاسب التعليمية سيرتك أثره السلب  يتجاهل التأسيس املبك   إن  التعليم الذي
ل حجر م يشك  ن املعل  أل اونظرً على التنمية الوطنية بكل صورها،  اوسيكون عبئً على أي تعليم الحق، 

 ،كرييب  وقد توصلت دراسة ،كبريًا  اوطني   امطلبً صبح تف وإعداده فاعلية إدارة الص   زاوية التعليم، فإن  
زت على األطفال الذين، يعانون من اضطرابات النشاط الزائد املصاحب، رك   رييب اليتك  (1)،وساندرا 

 هذه ف، وقد ال تكونيف نظام الص   ىمما قد يسببون فوضً ، االنتباهم فقدوا القدرة على هنإف
يستخدمها يف إدارة صفه عندما يواجه مثل لكي  ،للمعلممت اقرتاحات السلوكيات متعمدة، وقد  

 األطفال.  هؤالء
ما جيري يف  وأن   ،ةة التعليمي  من العملي   م هم ا جزًءات عد   ةاإلدارة الصفي   ضح مما سبق أن  ويت  

ة واليت تتطلب إجياد بيئة تعليمي   ،واملهارات ،م جمموعة من اخلرباتيكسب املتعل   الدراسي   فالص  
 . لنجاح عملية التعليم والتعلم مناسبة

فهو  وساط العلمية والعملية األ وله يف هم املفاهيم املتدايعد التحصيل الدراسي من أكما 
هو من  فالتحصيل الدراسيكثر استخداما له وسط الرتبية والتعليم،ال او  حصيلة إدارة الصف اجليدة

،  فهو مؤش ر على مدى حتق ق األهداف التعليمية   أهم املؤشرات اليت تعتمد عليها الن ظ م الرتبوية
حيرزه التلميذ يف جمال لإلشارة إىل درجة أو مستوى النجاح الذي  فهومهذا املي ستخدم كما  والرتبوية،
ليت تلجأ إليها ا إحدى وسائل التقوميتعد   حيثوذلك من خالل االختبارات التحصيلية  دراسته

 عن مواطن الضعفوالكشف  إليها التالميذ توص لاألنظمة الرتبوية من أجل معرفة املفاهيم اليت 
 .والقوة يف الطرق التدريسية املتبعة

وبذلك جند ان التحصيل وامهيته التتعلق باملؤسسة الرتبوية فحسب بل ترتبط ارتباط وثيق 
ق ق له تقديرًا مهم ا للذات؛ مما ملا هلا من دور يف تقييمه من الناحية االجتمابالتلميذ  عية والعلمية،  وحت 

 .يدفعه للمزيد من املعرفة العلمية اليت ت عد  أساس تقد م األ م م واجملتمعات البشرية

 يستوى الت حصيلاملوعالقتها ب يةفدارة الص  اإل تقوميوبناًء على ذلك فقد اختارت الباحثة موضوع  
لدراسته دراسة علمية ، يف ليبيا معلمي املرحلة االبتدائية من وجهة نظر دراسة ميداني ة ،للطلبة

 .للماجستري للحصول على درجة موضوعية يف دراستها
                                                           

(1) Sandra, B. Outcomes for Students with Behavioral Difficulties Responses to External Vs Self Management 

Classroom Practices, PhD, Purdue University, USA, 1998. 
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إدارة الصف  تقومي سـعى إلـى تأصـيل مفهـوميأمهيته، لكونه  بحثال اكتسـب هـذيمن هنـا 
ـايري التـي واملع ،فـي تطـوير عملييت التعليم والتعلم مـن حيـث حتديــد األسـاليب اجديـدً  مـدخالً بوصفه 

هذا النوع مـن  يؤد يه ور الـذي ميكن أن  سـعى بعـد ذلـك للتعـرف علـى حـدود الـد  سييرتكـز عليهـا، ثـم 
إدارة  فـم فـي إدارة الص  املعل  ـة، مـن خـالل تطـوير أداء ـة بصـفة عام  الفاعلية فـي تطـوير املمارسـة الرتبوي  

 . جيدة
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ة باحدى مدرس حيث اهنا تعمل الحظت الباحثة فقدسبق  ا على ماتأسيسً  :بحثمشكلة ال
يف  واضح   تدن  وجود  من اخلربة يف جمال التعليم سنه 11املدارس االعدادية يف منطقة هون وهلا 

ونظرًا  باملدارس وخاص ًة املدارس الليبي ة، ةاالبتدائي  ف لدى معلمي املرحلة إدارة الص   تقوميمستوى 
إلدارة  مهمةة مقرتحات عد  عن  نتائجها قد أسفرتحول إدارة الصف، بحوث اليت أجريت لل

الوسائل اليت يستخدمها إلثارة دافعية التالميذ، وتعلم ر يطو   أن  ًدا حياول جاه، منها أن املعلم الصف
ل، وما يتبعه املعلم من ة مع بداية العام الدراسي يف اللقاء األو  خاص   لصفقواعد وضوابط نظام ا

أساليب تدريسية يف عملية التعليم، ويشكل املعلم بيئة التعلم وما يتوقعه من تالميذ من إنصات 
التلميذ وإجراءات تضمن املمارسة  تعاونواستماع، لذا التعليم املباشر يتطلب أن توجد قواعد حتكم 

ألن   ة،باملدارس الليبي   مستوى التحصيل الدراسي  مما أث ر يف ، (1)يجيات توزع املشاركةاجليدة واسرتات
 مي إىل حدوث التعل  تؤد  عملية إدارة وتنظيم الص ف والسيطرة عليه من قبل معل م الص ف إدارة جي دة 

عوامل معيقة أو  دون احلاجة إىل التنافس معالناحج، وحتقق األهداف الرتبوي ة يف املدرسة االبتدائي ة 
 تالميذ املرحلة االبتدائي ة ضبط من خالل إدارة املعل م للص ف، وأن   عالقتههذا تظهر و ، غري منتجة

سية األسا التالميذتراعي احتياجات  فهل ة واضحة،تربوي   تتطلب توجهاتعمليات  وإدارة سلوكهم،
ها، ميكن حتديدواليت  املشكلة،تناول هذه يأيت هذا البحث ليلذا ؛ للتعبري عن أنفسهم ومشاكلهم
ة وعالقته مبستوى مي املدرسة االبتدائي  معل  ف لدى إدارة الص   تقومي وتوضيحها من خالل تناول 

هذه رة الصف يف اإد مفهوم هذا البحث سيعاجل ويناقش ن  إ. ووفًقا ملا سبق فالتحصيل الدراسي  
ة إدارة الص ف يف املرحلة الكشف عن عالق، من أجل تهاوأمهيها، وأهدف يبتدائمن التعليم اال املرحلة

ووفقًا ملا سبق فأن  وحماولة عالج املشكالت اليت تعوق هذا االجتاه حصيل الدراسي  بالت   االبتدائي ة
الباحثة سوف تعاجل مشكلة تقومي أداراة الصف لدى معلمي املرحلة االبتدائية واليت سوف تنطلق 

 منها أسئلة البحث.
 

 :بحثالأسئلة 
الصف يف املرحلة وهي الكشف عن عالقة إدارة ،البحثمشكلة تأسيًسا وانطالقًا من 
 االبتدائية بالتحصيل الدراسي؟

                                                           
(1)

        http://www.alukah.net/social/0/38839/#ixzz4DtCk6URb رابط املوضوعانظر:    

http://www.alukah.net/social/0/38839/#ixzz4DtCk6URb
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 تية:اآل سئلةاألالرئيس  لاؤ ستهذا ال ع عنويتفر   
 ؟للطالب ي  حصيل الدراسف بالت  ما مدى عالقة إدارة الص   .1
 حتصيل الطالب ؟ يف ةاالبتدائي   املرحلة يمف لدى معل  إدارة الص   ما أثر .2
  هي الصعوبات اليت تواجه معلمي املرحلة االبتدائية داخل الصف؟ما .3
جه معلمي املرحلة االبتدائية اليت تواو التوصل إيل عالج املشكالت األكثر شيوعاً كيف ميكن  .1

 إدارة الصف؟يف 
 :بحثالأهداف 

 ،يالدراس ستوى الت حصيلف وعالقتها مبإدارة الص   تقوميدراسة موضوع إىل  هدفهذا البحث ي
 يلي:ا مفي هذا البحثوميكن حتديد أهداف ، دراسة ميداني ة

 للطالب. ي  حصيل الدراسة بالت  املدرسة االبتدائي   يمف لدى معل  الكشف عن عالقة إدارة الص   .1
 ي  التحصيل الدراس يفة، وأثرها املدرسة االبتدائي   معلميف لدى معرفة واقع إدارة الص   .2

 للطالب.
 إىل بعضلتوصل ا ،التعرف على الصعوبات اليت تواجه معلمي املرحلة االبتدائية وحماولة  .3

 ب عليها.تغل  ال اليت متكن من املقرتحات
 استخدام الطرق العلمية احلديثة للحد من تلك املشكالت يف إدارة الصف. .1

 
 :بحثالأهمية 

تتعلق بالتعليم العام يف الوقت ة جًدا قضية مهم  ة عاجلهذا البحث من كونه يسعى ملأمهية  نبعت
 هذا ف، وميكن حتديد أمهيةوحتديثها ومنها إدارة الص   ،تطويرهالوإعادة النظر يف نظم التعليم احلاضر، 

  :من خالل ما يلي بحثال
 
 تشمل:أمهية تطبيقية-أ

 .حصيل الدراسي  ف ومستوى الت  إجياد العالقة بني إدارة الص   .1
 بفعالية مرتبط أمر الدراسي   الت حصيل مستوى يف التالميذ ومهارات قدرات تطوير أن   إثبات .2

 .الص ف إدارة
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 معلمي لدى الصف إدارة فعالية تتحقق لكي الرتبوية؛ املؤسسات دور تنمية يف املسامهة .3
 .ليبيا يف وخاصة الدراسي   الت حصيل مبستوى والنهوض االبتدائي ة املدرسة

 تشمل: أمهية نظرية-ب
 املدرس أو املعل م هبا يتسل ح أن   ينبغي اليت العام ة الصفات معرفة إىل اجملتمع دعوة.1

  
 :بحثمصطلحات ال

 يأيت. ة منها ماة مصطلحات ومفاهيم تربوي  عد  هذا البحث وردت يف لقد  
 أحاط  : الرأي واألمر   ار  د  اآللة: توىل تصريف األمور فيهما. وأ   ار  د  العمل، وأ   ار  د  أ  : لغةا  دارة:اإل
 القيام خبدمة اآلخرين.، واإلدارة  تعين (1)هبما

الصفية واملتعلم  ألدارةاألنشطة املتعلقة با كافة   على توجيه هي املقدرة  " :التعريف اإلجرائي
 ."واملنهـاج مـن أجل حتقيق أهداف العملية التعليمية بشكل فاعل

 يقوم هتنظيم وختطيط ومتابعة وتوجي لة من العمليات والوظائف اليت تتضمنهي مج   :ااصطالحا     
 .ةهبا املدير بغرض حتقيق أهداف املنظمة بأفضل نتائج ممكن              

  (2)د.عملية تستهدف خلق الشروط والظروف اليت حيدث يف إطارها التعلم اجلي   ف:إدارة الص  
املصممة  ةالتنظيمي  م( بأهنا جمموعة من املبادئ واإلجراءات ٦٢٢١ما يعرفها كرمي وآخرون )ك

ة الصفي    وتنسيق معطيات وعوامل التعليم والتعلم بصي  تسهل عملية الرتبيةتنظيم معني   وفق  
 ة واملادية حنو حتقيق أهداف معينة". وتتجه بالطاقات واإلمكانات البشري  

يرى هو كل ما يتحصل عليه الفرد من معرفة ومعلومات داخل املدراسة، كما  :حصيل الدراسي  الت  
ن التحصيل الدراسي يعين املعرفة اليت حيصل عليها الطفل من خالل برنامج مدرسي إ "روفري الفون"

 قصد تكييفه يف الوسط املدرسي.

تعريف صاحل الدين غامل:يعرفه على أنه مقدار استيعاب التامليذ ملا تعلموه من خربات معينة يف مادة 
  .تبارات التحصيليةلالخيذ يف االمها التعلي دراسية مقررة وتقاس بالدرجات اليت حتصل

                                                           
 .312، مادة )د.و.ر (1، القاهرة، جالمعجم الوسيطجممع اللغة العربية، (1)
 .17، صاستراتيجيات معاصرة في إدارة الصف وتنظيمه، العبادي(2)
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ارسي هو مصطلح تربوي وهو مجلة املعارف واملهارات : إن التحصيل الدجرائيإللتعريف اا
 .واملكتسبات اليت يتلقاها التلميذ يف املدرسة يف فرتة تعليمية معينة

 : بحثالمنهج 
نة إىل وصف ظاهرة معي   ىالذي يسع التحليلى   املنهج الوصفي  هذا البحث تستخدم الباحثة يف 

ب عليها عن طريق حتليل أسباب حماولة البحث يف جوانبها للوقوف على أسباهبا وحماولة التغل  و 
 ةف لدى معلمي املدرسة االبتدائي  إدارة الص  ، حيث سوف تتناول بالوصف التحليلي  فعالية املشكلة

 . ي  حصيل الدراستوى الت  وعالقتها مبس منطقة )هون اجلفرة( التعليمية بليبيا
 

 :بحثهيكل ال
 اآليت: ه على النحوهيكلو  هذا البحثة تتكون خط  

 مةالفصل األو ل: المقد   
 البحث مقدمة  

 مشكلة البحث
 أسئلة البحث 

 منهج البحث
 أهداف البحث 

 مصطلحات البحث   
 أمهية البحث    

 هيكل البحث
 السابقةوالدراسات  أدبيات البحث: ثانيالفصل ال
 ل: اإلطار النظري املبحث األو    

 نظريات الفكر اإلداري الرتبوياملبحث الثاين: 
 الدراسات السابقةاملبحث الثالث: 
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 البحث ةنهجي  : مثالثالفصل ال
 ل: تصميم البحث املبحث األو    

 املبحث الثاين: إجراءات البحث
 املبحث الثالث: أدوات البحث 

 
 والمعلومات تحليل البيانات : رابعالفصل ال

 ل: املبحث األو    
 املبحث الثاين: 
  املبحث الثالث:

 ةخاتم: الخامسالفصل ال
 أواًل: مناقشة النتائج   

 ثانًيا: أهم التوصيات
  ثالثًا: أهم املقرتحات

 قائمة المصادر والمراجع 
 المالحق 

 
 

 الفصل الثاني       
 

 المبحث األّول: اإلطار النظري

ليبيا في التعليمي النظام: تمهيد  

الّصف إدارة مفهوم: األّول المطلب  

الّصف إدارة أهداف: الثاني المطلب  

الّصف داخل ودوره المعلّم: الثالث المطلب   

الّصف إدارة في المعلّم تواجه التي المشكالت: الرابع المطلب   

الدراسي التحصيل مفهوم:  الخامس المطلب   

  المبحث الثاني: نظريات الفكر اإلداري التربوي
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النظرية مفهوم: األّول المطلب        

التربوية المنظومة في العمل مقومات:  الثاني المطلب   

التربوي الفكر دراسة طرق: الثالث المطلب   

المدرسية اإلدارة في الحديثة النظريات: الرابع المطلب   

العامة اإلدارة مفهوم:  الخامس المطلب   

  المبحث الثالث: الدراسات السابقة

  توطئة

العربّية الدراسات: أولا    

ا األجنبّية الدراسات:ثانيا   

ا   السابقة الدراسات على التعليق: ثالثا
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 والدراسات السابقة أدبيات  البحث : الفصل الثاني                        
 اإلطار النظري المبحث األو ل:

 

 النظام التعليمي في ليبيا: تمهيد
 :يف ليبيا جبميع مراحله جماين وينقسم إىل قسمني يلتعليمظام االن   من املعلوم أن   
ساسية وتتكون من تسع وينقسم إىل مرحلتني: املرحلة األ جباري(إل وهو التعليم العام)ألو  لقسم اا

 .من ثالث سنوات دراسيةاملرحلة املتوسطة )الثانوية( وهي ختصصية وتتكون و سنوات دراسية. 
 لحصول علىل وهي املرحلة األوىل ،ويتكون من: الدراسة اجلامعيةلثاين وهو التعليم العايل لقسم اا

تليها  مثاملاجستري)العالية(.  مرحلة الدراسات العليا للحصول على درجةمث الليسانس. أو البكالوريوس 
ني ييفاد الطالب الليبإاجلهات التنفيذية للدولة بوتقوم (. الدقيقالتخصص  ) هالدكتورا درجة مرحلة

 .مة الستكمال دراستهم على حساب الدولةللدراسة باخلارج يف الدول املتقد  
على مراحل التعليم  -تقوم مبهام )وزارة التعليم(  -يف ليبيا، وتشرف اللجنة الشعبية العامة للتعليم 

هذا وإن   .العايلاجلامعي و على مراحل التعليم  اللجنة الشعبية العامة للتعليم العايل العام. كما تشرف
 :تعليم إجباري وينقسم إىل يف ليبيا التعليم العام

  وهي فرتة ست سنوات ،بتدائيلتعليم االامرحلة. 
  شهادة العلى  تهاهناييف وحيصل الطالب  ،سنوات 3 ومدهتا: ،التعليم اإلعداديمرحلة

 .اإلعدادية
  وبعد  ،كل املوادلل سنة دراسة عامة سنوات، يف أو   1 ومدهتا: ،التعليم الثانويمرحلة

يتحصل الطالب بالنهاية مث   التخصص األديب، أو ،ذلك خيتار الطالب التخصص العلمي
 ة.اليت تؤهله للمرحلة اجلامعي   على شهادة الثانوية

 
 إدارة الص فل: مفهوم المطلب األو   

 األمهية(، اخلصائص، األهداف، )املفهوم: يتناول هذا املطلب

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
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لتحقيق أهداف تعليمية إن  إدارة الص ف هي جمموعة من اإلجراءات، واألساليب اليت يقوم هبا املعلم 
وزيادة مطلوبة يعيها كل من املعل م والطلبة، كما أهنا مبثابة خط ة متكاملة لتحسني أداء املتعلمني 

تـ ع د  إدارة . فعاليتهم
إدارة  الص ف نوًعا من أنواع اإلدارة، ولكنها ذات أمهية خاص ة، حيث إن  (1)

من عناصر التعليم، فهي متث ل قلب هذه العملية ومعيار جناحها، وهلذا كانت ا مهم   ارً عنصمثث ل الص ف 
إدارة الص ف جزء من اإلدارة، إذ  ولقد ثبت أن  اإلدارة الصفي ة حمط  اهتمام الرتبويني يف أحناء العامل. 

 اإلدارة عامة تشمل إدارة الصف وغريها، بينما هنا كانت إدارة الص ف يف حقل التعليم فقط.
 

( جزء من اإلدارة املدرسية أو فرع من ٦٦ه:  ٦٢٤٠إدارة الص ف كما أورد  القرشي)إن  
ميدان الرتبية، ة اليت تطب ق مبادئ اإلدارة العام ة يف فروعها، وهي املستوى التنفيذي من اإلدارة الرتبوي  

 . وهي بوصفها مثل غالب املؤسسات تؤث ر يف اجملتمع وتتأثر به
 

 إدارة الص ف:مفهوم 
 لقد ع ر فت إدارة الص ف بتعريفات  عديدة ، ميكن استعراض عدد منها فيما يلي:

هي قدرة املعل م على إدارة كل من الوقت، والفراغ، واملصادر، وسلوك التلميذ خللق  (2)"إدارة الفصل
فتعر ف (3)رك ز تعريف آخر إلدارة الفصل على سلوك التالميذو  ع على التعليم والتعلم".مناخ يشج  

املناسبة السلوكي ة  خدمها املعلم يف تنمية األناطإدارة الفصل على أهنا:"جمموعة من األنشطة اليت يست
اجتماعي   لدى التالميذ، وحذف األناط غري املناسبة، وتنمية العالقات اإلنسانية اجلي دة، وخلق جو  

احملافظة على استمراريته. ولكي يسيطر املعل م على الفصل من املهم  أن فع ال  ومنتج داخل الفصل و 
 م.جي ًدا لتوضيح معىن هذا املفهو يكون مدرًكا هلذا املعىن إدرًكا 
إدارة الص ف، هي جمموعة من النشاطات اليت يؤك د فيها املعل م على  (4)وهناك تعريف يرى أن  

 التفاعل للتالميذ يف غرفة الص ف.إباحة حرية 

                                                           

 . 1، ص1، طتكوين بيئة صفية ناجحةاإلدارة الصفية،، باول. ر. بوردان(1)
(2) Ince, T. January 2000 Classroom Management, ,university of   Istanbul,http://www.engilish.com/classroom_management.html, Retrieved 

18|10|2014. 

 .110ص ، 1، ط التدريس: نماذجه ومهاراته ،يد زيتونكمال عبد احلم(3)
 .2111 :. العددالحوار المتمدن -كيفية إدارة الصف املدراسي،  حسني على احلمداين(4)

http://www.engilish.com/classroom_management.html
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إن اإلدارة الصفي ة ذات أمهية يف العملي ة التعليمي ة، حيث تسعى لتوفري املتطلبات العلمي ة 
حيث أخذت إدارة الص ف مدلوالت ومفاهيم متعددة. فهناك والنفسية حلدوث التعلم بصورة فع الة، 

 يه.من يعرفها بأهنا: جمموعة النشاطات اليت يقوم هبا املعل م لتأمني النظام يف غرفة الص ف واحملافظة عل
اإلدارة الصفي ة، هي جمموعة من النشاطات اليت يؤك د فيها املعلم  أما التعريف اآلخر، فريى أن  

 & Smithيعر ف الباحثان مسيث وريفريا )(1)عل للتالميذ يف غرفة الص ف.إباحة حرية التفا

Rivera1995 عملية الضبط بأهنا: "عملية نظام ما بني الطالب، حيث تؤد ي إىل حدوث التعل م )
عبارة عن نظام مكو ن من  (2)دون احلاجة إىل التنافس مع عوامل معيقة أو غري منتجة. تلك العملية،

 جمموعة قوانني هبدف التحكم والسيطرة على السلوك، واسرتاتيجيات لضمان استمرارية تلك القوانني.
ويتبني  من هذا التعريف أنه يأخذ االجتاه الفوضوي يف اإلدارة الذي يؤمن مبنح التالميذ احلرية 

ة نظر أصحاب املدرسة السلوكي ة يف علم املطلقة يف غرفة الص ف وهو اجتاه متطر ف. أما ِمن وجه
النفس، فإن إدارة الص ف متث ل جمموعة من النشاطات اليت يسعى املعل م من خالهلا إىل تعزيز السلوك 

 املرغوب فيه لدى التالميذ، ويعمل على إلغاء وحذف السلوك غري املرغوب فيه لديهم. 
م يف تنمية األناط السلوكية املناسبة من األنشطة اليت يستخدمها املعل   (3)جمموعة يكذلك ه

لدى التالميذ وحذف األناط غري املناسبة، وتنمية العالقات اإلنسانية اجلي دة، وإجياد جو  اجتماعي  
 فع ال  ومنتج داخل الفصل واحملافظة على استمراريته.

إدارة الص ف على أنه ما يقوم به املعل م داخل غرفة الص ف من أعمال  (4)أيًضا ت  تعريف
حتدث تغيريًا  لفظي ة أو عملي ة من شأهنا أن  ختلق جًوا تربوي ا مناسًبا ومناًخا مالئًما، واليت من شأهنا أن  

م سلوك املتعل م الذي يفيد منه يف حياته عن طريق ما يكتسبه من معارف، ومفاهي حنو األفضل يف
جديدة، ومعلومات، ومهارات، وم ثل، وعادات تعمل على رفع كفايته للخوض يف غمار احلياة، 

 وتنم ي ما عنده من استعدادات وميول وتصقل ما لديه من مواهب وقدرات.

                                                           

 مرجع سابق.، حسني على احلمداين(1)
 .استراتيجيات في إدارة وضبط الصف لمعلمي التربية الخاصة، (مسيث وريفريا2)
 .123ص التدريس نماذجه ومهاراته، زيتون، (3)
 .11، ص علم النفس التربوي نظرة معاصرةعدس، (4) 
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وي عر ف بعض الرتبويني اإلدارة الصفي ة بأهنا: 
"جمموعة من العمليات املتشابكة اليت تتكامل  (1)

هبا أفراد معينون من أجل بلوغ أهداف مرسومة مسبًقا." )جرادات فيما بينها يقوم 
ا متثللإلهناك تعريف ، (31م:1333وآخرون، : "جمموعة من النشاطات اليت (2)دارة الصفي ة: بأهن 

يسعى املعلم من خالهلا إىل خلق وتوفري جو  صفي  تسوده العالقات اإلجيابية بني املعلم وتالميذه 
عر ف بعض الرتبويني إدارة الصف على النحو وقد   أنفسهم داخل غرفة الصف".وبني التالميذ 

اآليت: "العملية اليت هتدف إىل تنظيم اإلمكانات املتاحة لتحقيق الرتبية املتكاملة لشخصية التلميذ 
هذه اإلدارة عدًدا من العمليات املختلفة من ختطيط،  (3)داخل بيئة الص ف مبعناه الواسع، وتتضمن

 ظيم، وتوجيه، وتقومي للعمل واألفراد".وتن
من األنشطة اليت يستخدمها املعل م يف تنمية األناط السلوكية  (4)جمموعةإن  إدارة الصف هي 

املناسبة لدى التالميذ وحذف األناط غري املناسبة، وتنمية العالقات اإلنساني ة اجلي دة، وإجياد جو  
ومن التعريفات اليت اهتمت بعملية  .اجتماعي  فع ال ومنتج داخل الفصل واحملافظة على استمراريته

هي تلك العملية اليت هتدف إىل توفري وتنظيم فع ال داخل  (5)يف إدارة الفصل التعريف اآليت:التنظيم 
الص ف، من خالل األعمال اليت يقوم هبا املعل م لتوفري الظروف الالزمة حلدوث التعلم، يف ضوء 

 األهداف التعليمي ة إلحداث تغريات مرغوب فيها يف سلوك املتعلمني.
تلك العملي ة اليت هتدف إىل تنظيم  (6)وم إدارة الص ف على أهناهبذا ميكن حتديد مفه

اإلمكانات املتاحة لتحقيق الرتبية املتكاملة لشخصية التلميذ داخل بيئة الص ف مبعناه الواسع، 
 وتتضمن هذه اإلدارة عدًدا من العمليات املختلفة من ختطيط وتنظيم وتوجيه وتقومي للعمل واألفراد.

على جانب آخر يف  تز رك  قد   تلك الدراسات تعريفات، ندرك أن بعضالل هذه الومن خ
"ما يقوم به املعلم داخل الص ف  (7)إدارة الص ف، وهو أعمال املعلم داخل الصف فتعرف على أهنا:

                                                           

 .31ص ، 1، طالتدريس الفع ال جرادات وآخرون، (1)
، 1، صالحكومية غزة االستراتيجيات األكثر شيوعاا التي يستخدمها المساند في إدارة الصف بالمدارس ،فؤاد على العاجز، وأسعد عطوان (2)

 .20ص
 .3ص، إدارة الفصلحجي، (3)
 .123، صماذجه ومهاراتهنالتدريس  زيتون،(4)
 .3ص، إدارة الفصل(حجي،5)
  .207، صاإلدارة المدرسي ةحممد حسنني، العجمي (6)
 .231ص ،مهارات التدريسخرون،آإمام خمتار محيدة و  (7)
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من أعمال لفظي ة أو عملية من شأهنا أن  ختلق جًوا تربويًا، ومناًخا مالئًما ميكن املعلم والتلميذ مًعا من 
األهداف التعليمية املتوخاة، واليت من شأهنا أن  حتدث تغيريًا حنو األفضل يف سلوك التلميذ، بلوغ 

يستفيد منه يف حياته عن طريق ما يكتسبه من معارف ومفاهيم جديدة ومهارات وقيم واجتاهات 
واهتمامات وعادات صحيحة تعمل على رفع كفايته للخوض يف غمار احلياة، وتنم ى ما عنده من 

 تعدادات وميول، وتصقل ما لديه من مواهب وقدارت.اس
وذلك من ، تلك العملية اليت هتدف إىل توفري تنظيم فع ال: إدارة الصف تعريف يرى أن   وهناك

 (1)خالل توفري مجيع الشروط الالزمة حلدوث التعلم لدى التالميذ بشكل فع ال.
لدى الرتبويني ميث ل نظام إدارة نقل املعرفة من جيل إىل جيل نقاًل  فإدارة الص  مفهوم إن 

م أن يكون على دراية على املعل  ولذا ذا قواعد وأصول، ا علمً  بوصفها فإدارة الص  د  تع جي ًدا، وبذلك
بأهنا : "ةوهنا تعرف الباحثة اإلدارة الصفي   .يف جمال إدارته للفصل ًما ناجًحاعل  هبا حىت يصبح م  

 ."ةة الرتبوي  ة التعليمي  لنجاح العملي   مناسب   م من أجل خلق جو  موعة األنشطة اليت يقوم هبا املعل  جم
األنشطة  يقوم به املعل م داخل غرفة الص ف من وتؤك د الباحثة أن  إدارة الص ف، هي كل ما

 والعالقات اإلنساني ة اجلي دة اليت تساعد على إجياد جو  تعليمي  واجتماعي  فع ال. 
 

 (2):أهداف إدارة الصف: المطلب الثاني
 بعض املختصني يف جمال التعليم إىلهناك جمموعة من األهداف تسعى إدارة الص ف لتحقيقها، ويشري 

 من خالل الرتكيز على نشاط أن  إدارة الص ف هتدف إىل تشجيع التالميذ على ضبط النفس، وذلك
 وسلوك التلميذ اإلجيايب ، داخل غرفة الص ف.

 (3):ميكن توضيح أهداف إدارة الص ف من خالل النقاط اآلتية
 (Orderliness & Disciplineحفظ / مراعاة النظام واالنضباط ) .1
 العاطفي.توفري املناخ  .2
 مالحظة التالميذ ومتابعتهم وتقوميهم. .3
 توفري اخلربات التعليمي ة. .1

                                                           

 .31، ص اإلدارة الصفية،(هارون، 1)
(2) N, L. A. & Iverso,A. M. 13th Edition,Upper Saddle Riv,USA,Prentice – Hall, 1999,p.128(2) There Froye 

 (.113-111)اإلمارات، العدد ،مجلة التربية دراسة يف اإلدارة الصفية،، أمني السيد  املرجيي،(3)
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 تقدمي تقارير عن سري العمل. .1
 اجلماعي. العمل ممارسة .1
 وبني التالميذ.  املعل م التفاهم بني روح إجياد  .7
 املنشودة. األهداف تنفيذ وحتقيق  .3

 
 (1):خصائص إدارة الص ف

من حيث بلوغ أفضل األهداف، والنتائج املمكنة بأقل جهد تتفق أنواع اإلدارة مع إدارة الص ف 
 ووقت مًعا إال أن  هلا عد ة خصائص متي زها عن غريها من اإلدارات أمهها ما يلي:

 اهتمام إدارة الص ف بالعالقات اإلنساني ة واعتبارها عنصرًا تعتمد عليها العناصر األخرى. .1
 من تأهيل علمي  وتربوي .اهتمام إدارة الص ف باملعل م ومبا يتسل ح به  .2
 هي عملية شاملة معق دة وتضم  عد ة عمليات متداخلة.  .3
 تعتمد إدارة الص ف بلوغ أهدافها على أكثر من حص ة وأكثر من صعيد. .1

 
 

 :(2)أهمية اإلدارة الصفي ة
يف أهنا ختلق جو ا ، ومداها يف املمارسة الفصلية للتعليم والتعلم تكمن أمهية إدارة الص ف

أكادميي ا من التفاعل الصفي بني املعل م واملتعلمني، والعمل على ضبط الص ف وتوفري النظام وفق اخلط ة 
 م واستجاب هلا املتعلمون.اليت أعد ها املعل  

 سلوك تغيري بأهداف الرتباطها؛ (3)تعد  إدارة الص ف من أهم كفايات املعلم التدريسي ة
كما أهنا تؤد ي إىل توفري جو  إنساين  اجتماعي  يسوده األمن العلمي،   حتصيلهم مستوى ورفع الطالب

واالرتياح داخل غرفة الص ف وبذلك فإن مهارات إدارة الص ف الدراسي  هي أساس التدريس الفع ال. 
اإلدارة تسهم يف جعل  (4)إن   وهنا جتدر اإلشارة إىل أمهية التدريب أثناء اخلدمة بالنسبة للمعلمني.

                                                           

 .13. صللبنين بمدينة الرياض ةكفايات اإلدارة الصفية لدى المعلمين بالمدارس المتوسطة الحكومي،(النويصر 1)
 .10ص ،اإلدارة الصفية واإلدارة المدرسية ، شفيق(2)
 .٤٦٠، ص1ط. أفضل.نحو إشراف تربوي ، املغيدي(3)
 .13، صالتعلم والتعليم الصفي، الزيود وآخرون (4)
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على تنويع نشاطه ومراعاة الفروق الفردي ة بني املتعلمني وحماولة توفري الفرص لتعديل املعلم قادرًا 
ويربز قدرته على  ،السلوكيات غري املرغوب فيها لدى بعض املتعلمني. األمر الذي حيقق ذات املعل م

إىل والوصول  تساعده يف حتقيق الفعالية املنشودة يات مهني ة، واجتماعي ة، وشخصي ةامتالك كفا
املخرجات التعليمي ة املطلوبة، كما تساعده يف تشجيع التالميذ على اإلبداع والقدرة على التفكري 

 الناقد وحل املشكالت اليت تواجههم مستقبالً إعماالً لنظريات اإلدارة الرتبوية احلديثة.
 

 أنماط اإلدارة الصفي ة:
اإلدارة الصفي ة داخل الص ف، ومن هذه  من الثابت أن  بعض املعلمني ميارسون أناطًا خمتلفًة من

 األناط ما يأيت:
 
 :(1)( الن مط الديكتاتوري  8)

 يف هذا الن مط حياول املعل م استخدام أساليب القهر واإلرهاب، واستغالل سلطة وظيفته، كما يقوم
تعدي ا على سلطته  باحملافظة على الوضع التعليمي  املتعارف عليه، ويقاوم أي حماولة للتغيري، ويعتربها

ونفوذه، لذا يقوم املعل م مبمارسات تتسم باالستبداد بالرأي، وعدم السماح للطالب بالتعبري عن 
يفعلوه  آرائهم، وعدم السماح بالنقاش أو االعرتاض، كما يفرض على الطالب ما جيب عليهم أن  

شاكلهم، وال يؤمن بالعالقات وكيف يفعلونه ومىت وأين؟ ينعزل عن الطالب، وال يبذل جهًدا ملعرفة م
 اإلنساني ة بينه وبينهم، ومينح القليل من الثناء العتقاده أن ذلك يفسد الطالب، كما أنه يعتقد أن  

جيعل الطالب يعتمدون عليه شخصي ا وكلي ا، ويأخذون بقوله  الطالب ال يوثق هبم، ولذلك حياول أن  
كمه الشخصي  يف ذلك، وهو الذي يضع أهداف ويتبعون كل أوامره، ويقرر مىت يعزز ويستخدم ح

 التعلم واسرتاتيجيات التعليم وال يثق بقدرات الطالب.
 

 لديكتاتوري  في الطالب:اأثر النمط 
كتاتوري  يف سلوكيات وقدرات واجتاهات الطالب تأثريًا مباشرًا بشكل مباشر، وقد ييؤثر النمط الد

 :(1)يظهر ذلك يف إحدى الصور اآلتية
                                                           

 .133ص  تواجه معلمي المرحلة االبتدائية، يمشكالت اإلدارة الصفية الت  زيتون، (1)
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 الطالب األمن والطمأنينة، وجيعله يعيش يف جو قلق وخوف.فقدان  .1
على حتمل املسؤولية مما يدفعه للغيبة، والنميمة،  إضعاف ثقة الطالب بنفسه، وقدرته .2

 والوشاية، ويقل عطاء التالميذ ويزداد بغياب املعلم.
 (2).ما يلي كما ويذكر تربويون آخرون آثارًا سلبي ًة أخرى هلذا الن مط منها

 يقتل طموح الطالب وحيد  من آماله، ويفقده القدرة على التعاون. (1
 ة، واالعتماد على النفس، والقدرة على التحصيل.الطالب روح االستقاللي   د  فقِ ي   (2
 يستجيب الطالب للمعلم خوفًا من العقاب، ال عن قناعة ورضا. (3
 يرتك يف الطالب عدم الرغبة يف اكتساب املعرفة والتحصيل. (1
 .روح الغش يف االمتحانات، وكراهية املدرسة، واهلروب منها، والتسرب الطاليبيول د فيه  (1
 اخلنوع الذي قد تليه ثورة وشيكة على املعل م؛ مما يتسبب يف حدوث مشكالت صفي ة. (1
 عدم تنمية اجتاهات إجيابي ة لدى الطالب كضبط النفس. (7
 .حدوث الفوضى والتسيب يف حالة غياب املعل م أو عدم وجوده)3

طالبنا حيتاجون  ب مثل هذا النمط يف عملية التعليم، انطالقًا من أن  على املعل م جتن   وترى الباحثة أن  
 إجيابية.    إىل من يفهمهم ويتفهم حاجاهتم، ويبين فيهم الثقة بالنفس ويغرس فيهم اجتاهات

 
 (3)( الن مط الت قليدي :7)

قبل التالميذ، باعتبار املعل م أكرب سًنا، وأفصح  كبار السن من هذا النمط يعتمد على تقدير واحرتام
الشخصي  له، وكأنه  والوالء منهم بيانًا، وأكثرهم حكمًة، وخربًة، وجتربًة، ولذا يتوقع من الطلبة طاعته

إنه جيب  ، وما عليهم إال الطاعة.يقوم مقام األب، من حق ه رعايتهم، والقيام بكل ما فيه مصلحتهم
لقدمه، فسلوكه ونظامه داخل الفصل امتداٌد ملا كان سائًدا يف السابق، يف الزمن احلِفاظ على القدمي 

أي حماولة من هذا القبيل هي  الذي تعل م فيه هو، وال حياول التجديد أو التغيري أو التبديل، وأن  

                                                                                                                                                                                     

 .11صدارة الصفوف، إ(منسي، 1)
 .12،ص 3، ط اإلدارة الصفية بين النظرية والتطبيق فواد على العاجز، (2)
 .17، ص علم النفس التربوي نظرة معاصرةعبد الرحيم،  دعدس، حمم  (3)
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حق ه، وتعديًا على حقوقه، ويف مثل هذا النمط ال حيرتم كيان  ىدخل يف شؤونه، وتعترب طغيانًا علت
 الطالب، وال يعمل على صقل شخصيته أو تنمية مواهبه.

ض هلا  جمتمع واحد، وبطبيعة التنشئة اليت يتعر   (1) من املعل م واملتعلم نتاجويرى السعيد أن  كال  
تكون أشكال التفاعل اإلنساين الصفي كالمها، وأناط التفاعل اإلنساين السائد يف ذلك اجملتمع، 

 (2)بينهما.
إىل التسيب  ويرى منسي أن هذا النمط يقوم مبتابعة تالميذه بنوع من البساطة أقرب

 كما أنه ال يراعي خصائص التالميذ وفرديتهم يف مجيع املواقف.ى،  والفوضى
 
 (3):( الن مط الديمقراطي  4)
معينة، تعرب عن إدارته وتعامله مع طالبه وفًقا هلذا النمط، وهذا هذا النمط يقوم املعل م مبمارسات  يف

من احلكم على دميقراطيته من خالل املمارسة  د  إن هذا املعل م دميقراطي، بل ال ب   (4)ال يكفي القول
 ة، واملرونة، والتعلم وينتظر من القيادة الدميقراطية توفري مساحة واسعة من احلري(5)العملية هلذا النمط. 

ممارسات املعل م يف هذا النمط: إتاحة فرص متكافئة أمام الطالب (6)من أبرز  القائد.باقتداًء 
ورسم اخلطط  واملمارسة الفعلية لذلك، واشرتاك الطالب يف املناقشة وتبادل الرأي، ووضع األهداف

 الطالب واألساليب، واختاذ القرارات، كما أنه يعمل على تنسيق العمل بينه وبني الطالب، وبني
 أنفسهم.

 
إن  املعل م يف هذا النمط يشج ع الطالب لبذل أقصى جهد مستطاع يف سبيل إقباهلم على 
التعليم والتعلم، والكشف عن مواهبهم وقدراهتم االبتكاري ة بالثناء والتقدير، وحيرتم فيه الطالب، 
، مع عدم  ويقدر مشاعرهم، هذا مع عدم إشعار الطالب بالتعايل عليهم بسبب املركز الوظيفي 

                                                           
 .11، ص إدارة الصفوف تعيين دراسي معهد التربيةالسعيد،  (1)
 .11ص  ، السعيد، املرجع السابق(2)
 . 30منسي، مرجع سابق ص (3)
 .13، ص 3، ط اإلدارة الصفية بين النظرية والتطبيقالعاجز، (4)
 .21، صالمعاصرةاإلدارة التربوية   عريفج،(5)
 .30منسي، مرجع سابق، ص  (6)
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لتساهل معهم، واالنفتاح عليهم بشكل يؤد ي إىل فقدان املعل م الحرتامهم وتقديرهم له، مع إتاحة ا
احلري ة الفكري ة لكل الطالب، والثقة هبم، ويف قدراهتم، والرغبة يف التعامل معهم، كما أنه ال يتعص ب 

عمل على ياجات الطالب، و النفس، ويستثري ح لرأيه باعتباره م عل ما، ويعمل على تنمية االعتماد على
 (1).حتقيق النواتج التعليمي ة املرغوبة

 
 أثر الن مط الد يمقراطي  في الطالب:

 :(2)يؤثر هذا النمط يف سلوكيات، واجتاهات، وميول الطالب، ويظهر هذا األثر يف عد ة أمور منها
 صادقة.التالميذ على املعل م واألنشطة املدرسي ة برغبة   يقبل يف ظل هذا الن مط .1
 تزداد روح التفاعل بني الطالب داخل وخارج غرفة الص ف. .2
 إدراك الطالب أمهية الواجبات والعمل على إجنازها.  .3
أم كان غائًبا عنهم والعمل والتعاون  ،اإلحساس باملسؤولية سواء أكان املعل م حاضرًا أمامهم .1

 فيما بينهم إلجناز األفضل.
 

 :(3)(الن مط الفوضوي  )المتسيب(3)
يسود هذا الن مط الفوضى  وعدم النظام، وذلك باالعتماد على الطالب، فهم الذين يقومون بالنشاط 
وميارسونه بدون توجيه، فليس هناك ختطيط من املعل م يسري عليه التالميذ يف عمله، كما إنه حيافظ 

هزوزة، على إقامة عالقات صداقة مع الطالب بدون حدود ومعايري، مما جيعل شخصيته ضعيفة وم
سلب  الد ور، يرتك احلري ة كاملة للطالب يف اختاذ القرارات حول األنشطة الفردي ة  وذلك ألنه

واجلماعي ة، واليستطيع أن  حيافظ على اهلدوء والنظام يف صفه، وليس لديه أهداف واضحة وحمددة 
 يعمل على حتقيقها.

                                                           

 .13، ص 3، ط اإلدارة الصفية بين النظرية والتطبيق، فؤاد على العاجز(1)
 .233ص، التدريس مهارات، محيدة وآخرون(2)
 233محيدة وآخرون. مصدر سابق، ص(3)
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بطة. والتعليمات تتعطل بصفتها قواعد أن  مجيع القوانني والنظم: سلوكية ضا (1)يرى عبود وآخرون
عامة حتل حملها الرغبات والنزوات دون متييز، وتتحطم احلدود واحلواجز بني النجاح والفشل، والسلبي ة 

 واإلجيابي ة، ويصبح ك ل  شيء  يف حالة عدم توازن، فال فلسفة  وال مسئوولية  وال رقابة .
 

 الب:في الط (2)أثر الن مط الفوضوي  )المتسيب(
 يرتك أثرًا يف بناء شخصياهتم، ومن هذه األمور: يؤثر هذا النمط يف سلوكيات وقدرات الطالب مما

 التعليمي  للطالب. ستوىاملتدين  .1
 ر الوقت يف األسئلة واملعلومات.اهدإ .2
 .تهم عليهاوذلك لعدم حماسب ؛إمهال الطالب للواجبات .3
 تركيز التالميذ على حفظ املادة دون فهم ووعي. .1

عدم اكتساب الطالب لالجتاهات املرغوبة فيها كضبط النفس، وحتم ل  وترى الباحثة أن  
املسؤولية، وعدم مباالة الطالب يف املواقف التعليمي ة، وعدم اجلدي ة يف التفاعل الصفي  هي حمصلة 

م ال طبيعية لنتائج وآثار هذا الن مط، كذلك، إن  شعور الطالب بالقلق، وعدم الثقة بالنفس، ألهن
يوجهون حنو األهداف بصورة واضحة، ويبث  الضعف يف قدرة الطالب على القيام باألعمال املطلوبة 

 منهم، هو نتائج متوقع نتيجة ممارسة عملية تعليمية بدون توجيه أو متابعة.
 

 صعوبات إدارة الص ف وأسبابها:
العملي ة التعليمي ة، إال أهنا تعرتيها بعض على الرغم من أمهية الدور الذي تقوم به إدارة الص ف يف جناح 

الصعوبات املتعلقة بالطالب واملعل م، وكذلك الظروف التنظيمي ة واإلداري ة اليت متليها سياسة املنهاج، 
)مسيث وريفريا( يعددان بعض  هذه األسباب على النحو  وعديد من املعيقات األخرى املتشعبة. وأن  

 اآليت:

                                                           

 .21، صفلسفة التعليم االبتدائي وتطبيقاته(عبود وآخرون، 1)
 .23سابق، ص منسي، مصدر (2)
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الدول، يؤد ي إىل فتور املعل مون يف عديد من  ملعاش الذي يتقاضاها /الشهري ضعف الراتب .1
بيئة عمله، وبناًء على ذلك  وظيفته، حيث ال يشعر بانتمائه إىلأداء  وتقاعسه عن املعلم 

 يكون أقل اندماًجا وأشد  قلًقا عند التعامل مع حل مشاكل طالبه. 
املعل م لدى ى الكادح خيلق فجوة كرب عدم مقدرة األهل على دعم ومساعدة املعل م الرتبوي   .2

 على معاجلة املشاكل السلوكي ة كما جيب وينبغي.  تهقدر  وبني نفسه، حتول بينه
وإدارة  ،انتشار التصرفات غري املرغوبة بني الطالب، مثل قلة احرتام السلطة املتمثلة يف املعل م .3

ني املدرسي ة والتشويش على أو املدرسة، وذلك من خالل اإلخالل باألنظمة والقوان ،املؤسسة
 مسار الدرس بشكل دائم. 

(، وكذلك الذين Behavior Disordersوجود الطالب الذين يعانون من اضطرابات سلوكي ة ) .1
( يف داخل الصف دون االهتمام Learning Disabilitiesيعانون من الصعوبات التعلمي ة )

لصف، وكذلك إىل وجود الصعوبات اببناء برامج خاص ة هبم، يؤد ي إىل إثارة الفوضى يف 
 املعل م يف عملية ضبط الطالب.  ىلد

، ويف طرق معاجلته للفوضى دور يسهم يف  .1 عدم قدرة املعل م على إدارة وضبط السلوك الصفي 
 وهذه املشكالت اليت يعاين منها معلم الصف يف املدارس الليبية.  تفاقم املشكلة.

 
 :(1)الص ف لمعل م ودوره داخللمطلب الثالث: اا

لنجاح إدارة الص ف، لقد اعترب أفالطون املعل م بالنسبة للتلميذ القدوة  ايعد  املعل م عاماًل رئيسً 
قبة سلوكهم وتوجيههم وإرشادهم هبا، واملعل م ال يقوم فقط بعملية التدريس، بل كذلك مبرا يقتداليت ي
 ما فيه اخلري والصالح. إىل

املعل م استخدام طرق جديدة وحديثة للتدريس تناسب التالميذ. كذلك على املعل م  (2)على
وأ ال يقف مكتوف اليدين يكون واسًعا ودائم االطالع على كل ما هو جديد يف ط رق التدريس  أن  
يوجد أمامه من أجهزة حديثة وتقنيات متطورة، بل حياول التعرف عليها وكيفية التعامل مع  ما إزاء
 األجهزة والتقنيات والوصول إىل ما هو مفيد وجديد وجعله خلدمة العملية التعليمي ة. تلك

                                                           

 .21ص ، 1، طدراسات تربوية في القرن الحادي والعشرين، مها عبد الباقي جويلي (1)
 ..3، ص2ص ، مقال كيف تكون معلماا مبدعاا ، ( الغيالين2)
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بعد أن  تغريت النظرة إىل املعل م الذي مل يعد دوره قاصرًا على نقل املعلومات إىل تالميذه، بل 
أصبحت مهمته األساسية هي توجيه نشاط التالميذ وتقومي هذا النشاط، إذ هو قائد ومرشد وموجه 

تعليم األساسي يكون من الضروري أن يتمكن املعلم يف ال(1)وباحث قبل أن يكون معل ًما، وِمن مث  ، 
من كفاءات التدريس األساسية وخاصًة يف مرحلة التعليم األساسي؛ فهى مرحلة حتتاج إىل معل م له 

هتم مهارات خاصة يف التعامل مع األطفال يف هذا السن، للوصول إليهم والتقرب منهم، وحماولة إفاد
 مشكالهتم وحماولة عالجها. ىمن ناحية التعليم والتعرف عل

املعلمني الذين يبلغون االمتياز يف التمكن من أساليب التدريس هم  (2)ظ، أن  من املالح
حتقيق اجلدة، واملرونة، والطالقة، فهم  ىيستخدمون أساليب مثرية تساعد عل الذين حرفيون، أما

 مبدعون هلم حضور ولديهم محاسة، وهذا اإلبداع يف التدريس يتطلب معلمني ذوي صفات خاصة.
كثريين، إال   ىمن كوهنا تبدو سهلًة وبسيطًة لد دة على الرغمعملية التدريس عملية معق   ألن   (3).ذلك

أهنا يف الواقع أكثر تعقيًدا يف حجرات الدراسة، حيث توجد الفوضى، ومسئوولية تنسيق تعليم 
(4)-مجيًعا-التالميذ واإلحساس بالدفء، واالهتمام من املعل م والتالميذ، ونستطيع 

Smith & Rivera. 

ن اآلخرين. ولكن، ليس من السهل أن  ملذين نفضلهم وجندهم أكثر فاعلية أن  حندد املعلمني ا1995
 اقادرً  ، يكون حندد السمات )املزايا الشخصي ة( اخلاص ة اليت يتسم هبا املعلم إذ  املعل م اجلي د والفع ال

 .على نيل احرتام التالميذ
أخالقيات العمل اإلجيابية بدون اللجوء إىل النظام  و رإن  املعل م الفعال يستطيع أن  يط

رتع األسلوب املبدع واإلجيايب، خي القاسي، واملديح بداًل من االنتقاد، واستغالل محاسة التالميذ، وأن  
 جذب انتباه التالميذ واهتمامهم.  ىدرًا عليكون قا يتمي ز بالعطف والص رب والتسامح، وأن   وأن  

للمعل م دوٌر قياديٌّ يف تنظيم صفاته وإدارته، وخلق نوع من التواصل بينه وبني جيب أن  يكون 
تالميذه وهذا العمل يتطل ب من املعل م أن  يكون على دراية باألسلوب السليم للتواصل الصفي  مع 

متبادل التالميذ وذلك ملا له من دور مؤث ر يف سلوك التالميذ وهذا التواصل ال يؤد ي إىل تفاعل وتأثري 
وذلك ميكن أن  يتحقق باستخدام أسلوب التعزيز  ه،املعلم إىل حتقيق م وتالميذه؛ م ا مل  يسع  ني املعل  ب

                                                           

 .203،  صمعلم الحلقة الثانية من التعليم األساسي ىالكفاءات في إدارة الفصل لد ، د إبراهيم لطفيحمم   حيىي (1)
 .12ص ،المعلمون والمتعلمون أنماطهم وسلوكهم وأدوارهم (شحاتة، حسن وأبو عمرية، 2) 

5- E. R. & Kay, M. 1996,Classroom Management in Context, HoughtonMifflin Company, Boston – Toronto – New Jersey, p.121l. (3)- Zab 

(4)- D. & Rivera، D. (1995). Discipline in special education and general education settings. Focus. - Smith 
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والنقد البن اء وتقبل أفكار اآلخرين؛ لتكوين عالقات تواصل بني املعل م والتالميذ وبني التالميذ 
 . (1)أنفسهم

 

 :(2)دور المعل م في تعليم التالميذ مهارات التفكير

بنفسه، ولكي يصل إىل هذه القدرة حيتاج  إن  القدرة على التفكري اجلي د تزيد التلميذ ثقةً 
واملعلم أحيانًا يفقد  (3)لويةميذ القدرة على التفكري له األو التلميذ إىل مساعدة من املعلم فتعليم التال

قدرته على إثارة تفكري التالميذ بالشكل املرغوب، وذلك قد يكون لعدم قدرة املعل م على إثارة الرغبة 
وهنا على املعل م استثارة دافعية التالميذ للتعلم وحماولة (4)يف نفوس تالميذه إىل الدرس الذي يلقيه. 

تم  يف بداية احلص ة تكون مشو قة وملفته لالنتباه وذلك ياحملافظة عليها من خالل تنويع املثريات حيث  
 ، مما يساعد التالميذ على اإلبداع يف الدراسة ويف احلياة مستقبالً.متهيًدا هلا

 
 :(5)دور المعل م في نقل المعرفة

وأمهية  ،للمعل م دورًا يف ترسيخ األفكار البن اءة، وتعميق رغبة التالميذ يف العلم من املعلوم إن  
هذا الدور ترجع إىل قدرة املعلم على غرس حب  العلم واملعرفة يف نفوس تالميذه، وتشجيعهم يف 
البحث عن مصادر العلم واملعرفة واالبتعاد عن األناني ة، والسطحي ة، والفروق الفردية، وتنمية طلب 

 العلم وتبين املوضوعات اهلادفة.
ألن  هذه املرحلة  ملعل م املرحلة االبتدائي ة دورًا مهًما يف نقل املعرفة، إن  (6)غين عن البيان القول 

 هتدف إىل تزويد التالميذ باملعارف والعلوم اليت هبا يشق  طريقه وحياته.
 

                                                           

 .211ص ، اإلدارة المدرسيةالعجمي، حممد حسنني، (1)
 .31ص  ، 1، ط خصائص المعلم العصري وأدواره ، (علي راشد2)
طالب شعبتي العلوم المتدربين ببعض المدارس المتوسطة بالمدينة  ىلد عناصر إدارة الفصل"، اهيم أمحدوأمحد إبر  ،د املراغيشحاتة حمم  (3)

 . 132ص  "، المنورة، ودورها في تحصيل تالميذهم
 .1ص، الكفايات المهنية للمعلم ، (خالد مطهر العدواين4)
 .21، العدد مجلة التربية والتعليمأدوار املعلم يف جمتمع الغد،  عرفات عبد العزيز سليمان،  (5)
 .10ص، 1ط ،الوظيفة التربوية للمدرسة ، سليمان عديل(6)
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 :عناصر إدارة الص ف
 هناك عدة عناصر مهم ة إلدارة الص ف نوردها على النحو اآليت: 

 عمليات إدارة الص ف حيث التخطيط العلمي  حيدد مايعد  التخطيط من أهم  :(1)التخطيط (8
بأقصر وقت وأقل جهًدا.  ةجيب عمله لتحقيق األهداف املرجوة يف ظل ال مكانيات املتاح

والتخطيط يف إدارة الصف تقع بالدرجة األو ىل على املعل م، حيث يراعي أي خلل حيدث (2)
يقوم بوضع  اإلدارية وعلى املعل م أن  يف عملية التخطيط سوف ينعكس سلًبا على العملية 

ذلك  عديد من اخلطط أمهها: اخلطة الزمنية للمنهج، اخلط ة الدراسية، اخلطة للمتفوقني ويتم  
 (3)بشكل منفرد أو عن طريق مشرفني. 

 
عملية التخطيط تعد األساس يف إدارة الص ف إال أهنا ليست عملية سهله وذلك ملا يرتتب  إن  

منها عدم قدرة املعل م على التنبؤ بنتائج تدريسه، وعدم القدرة على كتابة  عليها من صعوبات
 وحتديد الوقت الكايف لتدريس كل جزء من هذا املقرر. ،حمتوى املقرر الدراسي

 
من العمليات املهم ة داخل غرفة الص ف عملية التنظيم، وذلك يعين توزيع  :(4)التنظيم (7

كما يهتم التنظيم بالغرفة الدراسي ة، وما تشمله  بأدوارهم.على جمموعات وتعريفهم التالميذ 
عند ترتيب غرفة الص ف الرؤية اجليدة للتالميذ، (5)ىيراع الغرفة من أجهزة ووسائل وأثاث.

 ووجود ممرات مناسبة بني املقاعد والتهوية واإلضاءة اجليدة.
 
مسألة االهتمام بالبيئة والعناية بغرفة الص ف تعد  خطوة أساسية لتهيئة املناخ املناسب  إن  

لعملية التعلم فغرفة الص ف املنظمة واملرت بة هي البيئة املالئمة النتباه وتركيز التالميذ بدرجة  
 . كربى واليت بدورها تعزز عمليات التعلم

                                                           

 .13ص ،1، طاإلدارة التعليمية، د الطيب(أمحد حمم  1)
 .10ص ،1ط ،إعداد المعلم، تنميته وتدريبه ، ميع، وسهري حمم د حوالةالس مصطفى عبد(2)
 .117ص، 2، طاتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس ، حسني كوجك كوثر(3)
 .33ص 32ص ، التعليم المدراسي. تحفيزه وإدارته وقياسه التربوي ، (محدان4)
 .230ص  ،اإلدارة المدرسية في األلفية الثالثة ، (أمحد إبراهيم أمحد5)
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 :(1)االتصاالت والتفاعالت داخل غرفة الصف (4
إن  املعل م داخل غرفة الص ف يستطيع أن يوف ر اإلحساس بالتواصل بينه وبني تالميذه، حيث تعد  غرفة 
الص ف مبثابة املسرح الذي تتم  فيه عملية التعليم. لذا فإن  عملية االتصال هي عملية يتم  فيها تبادل 

ذه األفكار فيما بينهم باستخدام األفكار واملعلومات بني التالميذ واملعلم إىل جانب تبادل التالميذ ه
إحدى اللغات املنطوقة، أو املكتوبة هذه األنواع من االتصال بالتأكيد سوف تكون فعالة كذلك أن  
االتصال داخل غرفة الص ف حيدد العالقة، بني املعل م والطالب وتعكس عملية االتصال دوافع 

 ومشاعر التلميذ واملعل م حنو عملية التعلم.

 إدارة الص ف:ُأسس 
حتد ث جمموعة من الباحثني عن أسس إدارة الص ف وقد أورد "عامر، وحمم د"، إن  اإلدارة الصفي ة  

 تقوم على عدة أسس منها:
 تنظيم غرفة الص ف: -

 .اجلدارية واجلدرانلوحات العرض  .1
 الطاوالت ومقاعد الطلبة. توزيع   .2
 ملعلم(. أركان التعلم وأماكن العمل )تكون منظ مة يف نظر ا .3
 خزانة امللفات، واألجهزة اخلاص ة مبكتب املعلم. .1

 ولرتتيب غرفة الص ف فقد وردت  بعض املقرتحات من بينها:
 . شغاالترئيسة يف الفصل خالية من اإلالتأكد من أن  أماكن املرور واحلركه ال .1
 التأكد من وضوح الرؤية أمام املعل م ملشاهدة مجيع التالميذ بسهولة.  .2
متكن الطالب من مشاهدة العرض بسهولة ويسر، دون أحداث أي فوضى )لف معرفة  .3

 .(.املقاعد، حتريك الكرسي.
 حماولة وضع مستلزمات التالميذ واملواد التعليمي ة يف أماكن واضحة يسهل الوصول إليها. .1

 
 :(1)وقد أشار قطامي إىل أسس إدارة الص ف والتعلم الص في مبا يلي

                                                           

 .111- 111ص ، االنضباط المدرسي وإدارة الصف، (عامر وحمم د1)
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 توفري اجلو  املالئم لتحقيق اخلصائص والنتائج املرجوة.  .أ 
 تنظيم البيئة التعليمي ة الصفي ة.  .ب 
 وضع وسائل جلعل التعلم نافًعا وممتًعا.  .ج 
 رق استثارة دافعي ة املتعلم للتعلم. ط   .د 
 .حتديد املنهج التعليمي   .ه 
 دور كل  من املعل م واملتعل م. حتديد   .و 
 وضع التعليمات املفهومه والواضحة وحماولة االلتزام هبا.  .ز 
 .ة وروح االستقالل، وحتقيق الذاتبث  الثق .ح 
 .التوتر  جو  إشاعة  من تقليلال .ط 
 داخل غرفة الص ف.  الفشلجو  اجلو  احملبط، و   .ي 

 
 مهارات إدارة الص ف:

وهي   (2)تعاريف للمنيفقد وضع بعض الباحثني املختصني عدة تعريفات للمهارة ومنها جمموعة 
 كاآليت:
 املهارة هي الدق ة والسرعة يف أداء األعمال مع التكيف للمواقف املتغرية.  .1
 .املهارة هي الد ق ة والسرعة والسهولة يف إجراء األعمال .2
 بطريقة مناسبة.  يريب واملمارسة املنظ مة حيث يؤد  املهارة هي نشاط يتطل ب التد .3

 
 :أنوع المهارات

هلا عد ة مهام أمهها حتليل خصائص واستعدادات املتعلمني للتعلم، : (3)التخطيطمهارات  .8
حتديد الوجبات املنزلية، اختيار الوسائل التعليمية املناسبة، حتديد كيفية التدريس، املتابعة 

                                                                                                                                                                                     

 .31، ص2ط إدارة الصفوف األسس السيكولوجية. ي،( قطام1)
 .12، ص1ط . المهارات األساسية لمدير اإلدارة المدرسية. (م 2002)صاحلد املنيف، حمم  (2)
 .22ص ،1ط ،األساليب القيادية واإلدارية في المؤسسات التعليمية .م(2001(البدري )3)



29 

 

29 

ويعرف التخطيط" بأنه العملية الواعية اليت يتم مبوجبها اختيار أفضل طريق أو ، منظمةبطريقة 
 (1)يكفل حتقيق هدف معني"مسار 

قد ذكر الدكتور حسن زيتون أن  هذه املرحلة تتضمن عدة مهارات منها :(2)مهارات التنفيذ .7
 املهارات اآلتية: 

 مهارة شرح الدرس.
 مهارة إثارة الدافعية لدى التالميذ.

 مهارة إثارة األسئلة.
 داخل غرفة الصف. مهارة هتيئة اجلو  

 املنزيل.مهارة تعيني وحتديد الواجب 
وهي ما يقوم به املعلم من سلوكيات وأداءات تدريسية مهارة تنظيم البيئة المادية للصف:  .4

 . بغرض جتهيز غرفة الصف وجعلها مرحية وميسرة لتعلم الطالب
التنظيم اجلي د لبيئة التعلم يعد  من مهام املعل م املهنية، وهو بذلك ميكن إحداث تعلم (3)إن

كما يقصد بتنظيم البيئة املادية املكان الذي تتم فيه عملية التدريس واليت تتكون من عدة فع ال.
عناصر وهي األثاث )طاوالت، كراسي، سبورات(، وضوح الصوت، املواد واألجهزة التعليمية، 

 .ذات الصلة املباشرة هباالتهوية، وغريها من العناصر و اإلضاءة، 
 هارات اليت يقوم هبا املعل م داخل غرفة الص ف وهي كاآليت:إىل أبرز امل (4)كما أشار الزيود

 التدريس وتشمل )التخطيط، التنفيذ، التقومي، اإلشراف واملتابعة (.  (1
 ضبط الص ف وحفظ النظام.  (2
 توجية سلوك الطالب.  (3
1)  .  توفري املناخ الرتبوي  والنفسي 
 تنظيم البيئة الصفي ة للتعلم.  (1

                                                           

 مرجع سابق. .م(2001حسن زيتون)(1)
 .30، ص.1ط ،مهارات التدريس رؤية في تنفيذ التدريس ،زيتون(2)
 .210، ص.1ط ، المدرسية، البعد التخطيطي والتنظيمي المعاصراإلدارة  ،(األغربي3)
 .22، ص التعلم والتعليم الصفي  ،( الزيود وآخرون4)
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م من ممارسات داخل غرفة كل ما يقوم به املعل    يه ، باهنا:املهارةملا سبق تعر ف الباحثة وفًقا 
الصف واليت تندرج حتتها: )مهارة التعزيز، مهارة إثارة الدافعية، مهارة التهيئة للدرس، مهارة التحرك 

 داخل الص ف، مهارة ابتداء وافتتاح الدرس وإهنائه(.
 

 :المتغيرات التي تؤثِّر في اإلدارة الص في ة
عديد من املتغريات اليت تتأثر هبا إدارة الص ف يف أي مرحلة دراسية وبناًء على ذلك تؤث ر يف أداء هناك 

 .العملية التعليمية 
 ومن هذه املتغريات ما يلي:

بعًضا،  النمط اإلداري السائد: يف هذا النمط يسود نط إداري ميي ز الصفوف عن بعضها 
  :(1)يوه (.113، ٦٢٤م، ص٤٠٠٤)اإلبراهيمي،  ،اك عد ة أنواع من هذه األناطفهن

1.  : يف هذا النمط يتمي ز سلوك املعل م بأنه ال يسمح للطلبة بالنقاش داخل  ن  إالن مط التسلطي 
غرفة الص ف وعدم السماح هلم بالتعبري عن آرئهم )االستبداد بالرأي( وكذلك عدم االعرتاف 

 مبشاكلهم، فضالً عن استخدام أسلوب التهديد واإلرهاب.
ارك طلبته يف املناقشة ويتبادل معهم ما مييز املعل م يف هذا النمط أنه يش الن مط الديمقراطي : .2

كذلك حماولة تنسيق العمل بينه وبني  الرأي كما يشاركهم يف رسم اخلطط واختاذ القرارت.
التالميذ وبني التالميذ أنفسهم. كما يعمل على تنمية دافعية الطلبة حنو التعلم والعمل 

جو  تعليمي  سليم، يشعر فيه  ويشجعهم على حتمل املسؤولية مقابل احلرية اليت متنح هلم وخلق
 الطلبة باألمان.

حيث يتمي ز املعل م يف هذا النمط بأنه يرتك للطلبة حرية اختاذ القرار دون  الن مط النسبي :  .3
متابعة منه، كذلك عدم االهتمام حبضور التالميذ، أو غياهبم وعدم التدخل يف أمورهم 

 الدراسية.
 

:  العوامل المؤثرة في النظام الص في 
 :(1)توجد عد ة عوامل مؤثرة يف النظام الص في  ومنها ما يلي

                                                           

 .113، 113ص ، 1ط اإلدارة )تربوية، مدرسية، صفية(،، اإلبراهيمي، عدنان بدري(1)
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 عوامل متعلقة باملدرسة من هذه العوامل: -1
 .حجم غرفة الص ف 
  .اإلمكانيات املتاحة يف املدرسة 
  .عدد الصفوف وحجم مساحة املدرسة 
  .اجلو  الذي يسود داخل املدرسة 

 
 عوامل متعلقة بالتالميذ من هذه العوامل: -2

  .سلوك التلميذ ومستوى حتصيله 
 فيه. رةالشخصية املؤث   سماتجنس التلميذ وال 
 .اخلصائص اخلاص ة بالتالميذ 

 
 عوامل متعل قة باملعل م ومن هذه العوامل: -3

  .نظرة املعل م للتالميذ 
 .اجتاهات املعل م حنو التالميذ وحنو مهنة التدريس 
 .جنس املعل م وخصائصة الشخصية واألدائية 

 
 المشكالت التي تواجه المعل م في إدارة الص فالمطلب الرابع:  
 الصفي ة أوالا: أسباب المشكالت 

املشكالت الصفية ومن هذه األسباب ما  واضح تؤثر يف إحداث ريتوجد عد ة أسباب ذات تأث
 :(2)يلي

 التوتر واإلحباط: -1
التعلم وجتعلهم خمل ني بالنظام أسباب اليت جتعل التالميذ يشعرون باإلحباط والتوتر يف ة عدتوجد 

 ومن هذه األسباب ما يلي: داخل غرفة الص ف وحتوهلم من تالميذ منتظمني إىل تالميذ مشاكسني،

                                                                                                                                                                                     

 .11، 11ص  ،المشكالت الصفية ، ( حمم د حسن العمايرة1)
 .ملصدر نفسهاحمم د حسن العمايرة، (2)
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 .سرعة إعطاء املعل م للمادة التعليمي ة دون ترك فرتات راحة بني النشاط واآلخر 
   حيدد هلم  بشكل طبيعي، دون أن   وكهم يف الفصلسلكون ي طلب املعل م من التالميذ أن

 معايري السلوك الطبيعي. 
 .زيادة التعل م الفردي  الصعب على بعض التالميذ 

 بإعطائهم بعض النشاطات التعليمية اجلماعية. الواجبات الكثرية تالميذه عنخيفف املعلم  وميكن أن   
  

 الملل والضجر: -2
املعل م ببعض اإلجراءات  يقوم   واجلمود، وميكن أن  التلميذ يصاب بامللل والضجر عندما يشعر بالرتابة 

التالميذ، وأن   تفكري   م  املعل   يثري   اليت من شأهنا أن  ختفف ظاهرة امللل والضجر ومن هذه اإلجراءات أن  
حيدد  كما على املعل م أن    ، يعرض عليهم بعض األنشطة اليت تتحدى تفكريهم مبستوى مقبول

 استعداد تالميذه ويراعيها فيما يقد مه من أنشطة ومواد تدريبي ة.
 

 ميل التالميذ إلى جذب االنتباه:  -3
التالميذ الذين ال يستطيعون النجاح يف دراستهم، وهم يقومون جبذب انتباه املعل م والتالميذ اآلخرين 

 عن طريق القيام ببعض السلوكيات املزعجة، والسيئة، أو السلوكيات العدوانية. 
 
 

 أهم المشكالت التي تواجه المعل م في إدارة الص ف: :ثانياا
 
 فيما يلي: يف إدارة الص ف نياملعل ماليت تواجه تتمثل املشكالت  
 

 مشكالت تنجم عن سلوك التالميذ: .8
واليت جيب أن تراعى القواعد والقوانني عدم معرفة التالميذ بسبب  تصدر هذه املشكالت أحيانًا 

كما (1)عدم التواصل بني املعلم والتالميذ.: منها مما يؤد ي إىل حدوث مشكالت ؛داخل غرفة الص ف
                                                           

 (.21-11األردن، )ص –(، وزارة الرتبية والتعليم 1النظام الصفي والعوامل املؤثرة فيه، رسالة املعلم )ع .م(2000املساعيد، أمحد )(1)
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وتتكون االجتاهات السلبية حنو املعل م  ،غري الرتبوي  والعدواين إىل غياب األمن واالستقراريؤد ي اجلو  
 (1)واملادة التعليمية.

 مشكالت تنجم عن سلوك المعلم: .7
أو األسلوب السلطوي  الذي تنتج هذه املشكالت بسبب سوء التخطيط وعدم التحضري للدرس 

 (2)املعل م داخل غرفة الص ف أو تقلب قيادة املعل م للصف. هيستخدم
 مشكالت تنجم عن المنهج التعليمي المتبع:  .4

هذه املشكالت قد تكون يف عدم مالئمة األنشطة اليت متارس داخل غرفة الصف ملستوى التالميذ، 
 (3)صعوبة املادة التعليمية وعدم وجود دافع التشويق واإلثارة يف اجملتمع. 

 
 لثاا: طرق الوقاية من هذه المشكالتثا
 :يرك ز على هذه النقاط ميكن للمعل م أن   

 التحضري اجلي د للدرس. -
 االهتمام بضبط الطلبة يف الصف من اللقاء األو ل هبم. -
 حتديد القوانني الصفي ة. -
يدرك الطلبة ومن خالل سلوك املدرس أن  عملية التعليم ترافقها وتالزمها عملية  جيب أن   -

 (4)التقومي.
 إبقاء الص ف يف حركة ونشاط مستمرين. -
 عدم تركيز عملية التفاعل الصفي  على الطلبة املتميزين. -
 إثارة دافعية الطلبة ودفعهم حلب  الدرس. -
 االنتباه للعملي ة التعليمي ة التعلمي ة.  -
 للدرس. ذب انتباه الطلبةج -
 مساعدهتم على الرتكيز عند بداية احلص ة.  -

                                                           

 . 13ص التفاعل الصفي، عمان: دار الشروق للنشر ، األردن،. م.(2002احلسني والطويس، أمحد ) خطايبة، ماجد والسلطاين، عبد (1)
 (. 113خطايبة، مرجع سابق، )ص (2)
 . 31ص،  اإلدارة الصفية ، ( قطامي، يوسف، ونايفة3)
 .211-210، ص2، طاإلدارة التربوية المعاصرة ،سامي سلطي عريفج(4)
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 .(1)تعزيز نشاط املتميزين من الطلبة -
 

 رابعاا: أساليب معالجة المشكالت الصفي ة: 
 األساليب اآلتية: أساليب معاجلة املشكالت الصفي ةمن  
 

 أساليب الوقاية: .1
املعل م هي الوقاية )أي من حدوث شئ أواًل ومسبًقا(، من أسهل املشاكل السلوكية اليت يتعامل معها 

، وصياغة تعليمات صفي ة، وجعل الطالب مندجمني  وهي اليت ميكن جتنبها بوضع قواعد للنظام الصفي 
بأعمال مفيدة، واستخدام تقنيات خمتلفة. وميكن تقليل التعب بإعطاء فرتة قصرية للراحة، وأ ال تتخلل 

ييد النشاطات، وحتدد األوقات املناسبة من اليوم الدراسي إلعطاء التعينيات األنشطة التعليمي ة، وتق
 حيث يكون الطالب مستعدين لذلك. ،الصعبة مثل أوقات الصباح

 استخدام التلميحات غير اللفظي ة: .2
فيه يقوم املعل م باستخدام النظر إىل الطالب املنشغلني باحلديث مع بعضهم، أو الرتبيت على 

هذه التلميحات ميكن أن  تؤد ي إىل حتقيق اهلدف  (2)تحرك حنو الطالب املخل بالنظام.الكتف، أو ال
وهو احملافظة على استمرارية الدرس بدون مقاطعة، بينما التلميحات اللفظي ة قد تؤد ي إىل تشتت 

يذ انتباه التالميذ والتوقف عن العمل كما أن  التلميحات غري اللفظي ة حتًما سوف تؤث ر يف التلم
 السيء وال يتأثر هبا باقي التالميذ اآلخرين.

 مدح الطالب اآلخرين: .3
عمل ما، ذلك لوممارسته  اجليد، ، مث يقوم مبدح طالب ما ألدائهام املعل م مبدح طالب الص ف مجيعً يقو 

 اإلجراء سوف يعل م الطالب اآلخرين نط السلوك املرغوب فيه واملثاب عليه ملمارسته وزيادته.
 اللفظي  البسيط:التذكير  .3

إن  استخدام التذكري اللفظي ميكن أن  يعيد التلميذ إىل املسار الصحيح؛ إذا مل يتوقف عن السلوك 
التذكري املتأخ ر ال  يصدر بعد حدوث السلوك مباشرًة، حيث إن   املخل بالنظام ذلك التذكري ينبغي أن  

                                                           

 . 117، ص٦، طاإلدارة المدرسية الحديثة، د علي احلراحشةحمم   الفرعان، أمحد خليل، وإبراهيم (1)
 .71-71ص ، سابقال املصدرد حسن العمايرة، ( حمم  2)
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ة باستعراض ما يفرتض أن  يقوم به يقوم بتصحيح تلك الصور  يفيد، ولذلك فإن  على املعل م أن  
 .(1)التالميذ
 مدح السلوك غير المنسجم مع السلوك السىء: .5

ميدح املعل م الطالب على السلوك املرغوب فيه، ويتم  ذلك أثناء ممارستهم للسلوك مباشرًة إليقاف 
ن يف السلوك الذي ال ينسجم مع سلوكيات الطالب اجليدة مثل مدح املعل م للطالب الذين جيلسو 

 .(2)مقاعدهم أثناء االستجابة لسؤال ما، وجييبون عندما يؤذن هلم
 االنضباط الذاتي: .6
استخدام املعل م السرتاتيجيات تربوية حمددة تسهل حصول التالميذ على أفضل مستوى من "

م على ضرورة وجود اتفاق (.ويتم هذا االنضباط من قبل املعل  103 :التعلم والنمو الشخصي")خليل
التالميذ والتعليمات والقوانني الصادرة من املدرسة حىت يتحول النظام إىل مسألة انضباط ذايت، بني 

 .(3)وهذا االنضباط يتضمن إجراءات عالجية ووقائية
 

  (Preventive Strategies)االستراتيجيات الوقائي ة: :خامساا
حول الوقاية من سلوكيات (4) (Myles and Simpson) يف دراسة قام هبا مايلس، ومسبسون

العنف والعدوانية عند تالميذ املدارس، خاص ة األحداث منهم؛ وجدا أن  إنشاء عالقة إجيابية مع 
اقرتحا أن  يبدي الطالب، يساعد على التقليل من انتشار املشاكل السلوكية املتوقعة. حيث قد 

طرفهم جتاه طالهبم، وخاصة مع الطالب فعاًل على االهتمام والرعاية من  تدل   اليت واقفاملاملعلمون 
م الذين يعانون من املشاكل السلوكية أو صعوبات التعل م. هذا، ويؤكد الباحثان أن  أمهية قيام املعل  

بتعليم طالبه املهارات اليت تساعد على حل الصراعات واخلروج من املآزق الطارئة، ومعاجلة مواقف 
ل إعطاء النماذج اليت ملثلى على قدر اإلمكان، وذلك من خالرق الرتبوي ة االغضب واإلحباط، بالط  

                                                           

 سابق. صدرم ،د حسن العمايرةحمم  (1)
 .201، ص1، طإدارة الصفوف ، نايفةو (يوسف قطامي، 2)
 .11ص ،سابقاملصدر ال ، د حسن العمايرة( حمم  3)

1- B.، R. (1994 ). Understanding and Preventing Acts of Aggression in School Age Children and 

Youth. Preventing School Failure، 38(3) ،(40-46). الرقم هذا  Myles and Simpson 76 & 
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يقتنع الطالب بأن  هناك بدائل ناجحة  إجناز العمل. إذ إنه من املهام مبكان، أن   ىتساعدهم عل
 (1) (Myles and Simpson).ملعاجلة الظروف الصعبة

تعليم الطالب، وتدريبهم على مهارات التعبري عن انفع االهتم  إىل أن   العلمية تشري الدراسات
السلوكيات وغريها. كما وغضبهم، بطريقة اجتماعي ة مقبولة، قد تسهم بشكل كبري يف التقليل من 

لتدريب األطفال على تعلم سلوكيات  Sallisيشري اخلطيب إىل بعض النقاط املقرتحة من قبل 
 (2):قف احملبطة، ومنهامقبولة ملواجهة املوا اجتماعية
لتعليم الطفل وسائل  -إذا لزم ذلك -إعطاء التعليمات والتدريبات اللفظي ة والتوجيه اجلسدي .1

 .التفاعل
واألسلوب ، اليت يقوم هبا املعل م تساهم يف تقريب الوسيلة (Modeling) النمذجة كما وإن   .2

  .للطالب
تتيح الفرصة للطفل للتعلم  اليت (Role-Playing)األدوار ممارسةاملمارسة السلوكية من خالل  .3

من خالل مشاهدته لآلخرين عندما ينفذون السلوك، وكذلك من جتربته عندما يقوم 
 .بالتمثيل

اليت يقوم هبا املعل م، من خالل إعالمه للطالب عند أدائه وحتسن  (Feedback) التغذية الراجعة .1
الذي يدفعه ويشجعه على تكرار  سلوكه، تساعد الطالب على معرفة تقدمه؛ األمر

 .السلوكيات املرغوبة
يؤك د الباحثان مايلس، ومسبسون أمهية الدور الذي يتوجب على املعلم القيام به، للحفاظ 

يتخذ إجراءات ومواقف تربوي ة عالجي ة يف تعامله  على سلوكيات الطالب اإلجيابي ة. إذ  على املعل م أن  
ون سلوكيات عنيفة وعدواني ة، عادًة يستجيبون أكثر للمعلمني مع الطالب. فالطالب الذين يبد

 الذين يتخذون مواقف  داعمة، يغلب عليها االحرتام، والصدق يف التعامل، واالستعداد للمساعدة. 
إضافة إىل ذلك، ينصح املعلمون بشدة على البحث عن وسائل اتصال إجيابية وصادقة، 

كرامة الطالب وتقديره لذاته. إذا عمل كل معل م على تبين على   -وبشكل دائم-تعمل على احملافظة 
سيكونون  -يف تلك احلالة -الطالب تلك املواقف اإلجيابي ة والفع الة، وقام بتطبيقها على طالبه، فإن  

                                                           

 :استراتيجيات في إدارة وضبط الصف لمعلمي التربية الخاصةانظر:  (1)
http://www.pcc-jer.org/new/articles.php?id=13 

 .األردن عمان، واملعلمني، اآلباء دليل :المعوقين األطفال سلوك تعديل ،مجال اخلطيب،(2)

http://www.pcc-jer.org/new/articles.php?id=13
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أقل حاجة الستخدام وسائل العنف والفوضى: بل على العكس من ذلك، فإهنم سينظرون إىل املعل م 
ل  الصراعات واإلحباطات املختلفة اليت حلري معهم إليه ملساعدهتم يف التفكبوصفه إنسانًا يلجأون 

 .(Myles and Simpson) (1)يواجهوهنا.
ترى الباحثة أن  معل م املرحلة االبتدائي ة يعد  بوصفه عنصرًا مهًما يف تنفيذ أي  وخالصة القول 

برنامج تعليمي يقوم به من اكتشاف وتنمية مواهب، وهو يتوىل حتقيق األهداف املنشودة، ويقوم 
مع البيت مدير املدرسة ببذل جهده يف مساعدة املعل م على حتسني العملية التعليمي ة والرتبوي ة بالتعاون 

 ذلك بوصفه أحد العوامل اليت تسهم يف جناح العملي ة التعليمي ة.  عد  ي   ، إذ  ةسر واأل


 التحصيل الدراسي مفهوم  : طلب الخامسالم

   توطئة
يواجه املعلمون مشكالت متعددة يف حياهتم الدراسية، أمهها مشكلة إدارة الص ف )ضبط الص ف(، 

فإدارة الص ف أو ضبطه من املشكالت ؛ واملدرسون على حد سواء حيث يعاين منها الطلبة، واآلباء،
ذات األبعاد املتعددة، منها مشاكل: نفسي ة، وتربوي ة واجتماعي ة. لذا حظيت باهتمام كبري منقبل 

 علماء الن فس، والرتبية، واملدرسني، وحىت أولياء األمور.
الدراسي، ملا له من أمهية كربى يف يهتم املختصون يف ميدان الرتبية وعلم النفس بالتحصيل   

حياة الطالب الدراسية، فهو ناتج عم ا حيدث يف املؤسسة التعليمية من عمليات تعلم متنوعة ومتعددة 
على نشاطه العقلي  واملعريف ، فالتحصيل يعين أن  حيقق الفرد  ملهارات ومعارف وعلوم خمتلفة تدل  

سلسلة منذ الطفولة وحىت املراحل املتقدمة من عمره أعلى لنفسه يف مجيع مراحل حياته املتدرجة واملت
مستوى من العلم أو املعرفة، فهو من خالله يستطيع االنتقال من املرحلة احلاضرة إىل املرحلة اليت تليها 

مستوى حمدد من اإلجناز أو براعة  (2)فه جابلن بأنه:ويعر   واالستمرار يف احلصول على العلم واملعرفة.
 م،2001العيسوي آخرون، (ختبارات املقررة رسي يقاس من قبل املعلمني،أو باالاملديف العمل 

 (.13ص
                                                           

(1)- Myles, B. & Simpson, R. (1994). Understanding and preventing acts fo. 
مدرسـة المجلـة القدرات العقلية وعالقتها اجلدلية بالتحصيل العلمـي، ، اجلسماين، العلي -د د السيد حمم  الزعبالوي، حمم   -العيسوي، عبد الرمحن  (2)

 . 13، صيةنالوط
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، على العالمة اليت حيصل عليها Achievement Levelالدراسيينظر الباحثون إىل مستوى التحصيل 
الطالب يف أي امتحان مقنن، أو أي امتحان مدرسي يف مادة دراسية معينة قد تعلمها من املعلم من 

يقصد به  Academic.(1)، أو األكادميي Scholastic Achievementقبل. لذا، فإن  التحصيل املدرسي
ذلك النوع من التحصيل الذي يتعلق بدراسة أو تعلم العلوم واملواد الدراسية املختلفة، والعالمة اليت 

ليه عندما يطلب حيصل عليها الطالب عبارة عن تلك الدرجة اليت حيققها يف امتحان مقنن يتقد م إ
 منه ذلك، أو يكون حسب التخطيط والتصميم املسبق من قبل إدارة املؤسسة التعليمي ة.

 
 مفهوم التحصيل الدراسي والعوامل المؤثرة فيه 

ميتلكها الطالب  يعد  التحصيل الدراسي هو إتقان مجلة من املهارات واملعارف اليت ميكن أن  
ل مفهوم التحصيل الدراسي  وميث  ، بعد تعرضه خلربات تربوية يف مادة دراسية معينة أو جمموعة من املواد

قياس قدرة الطالب على استيعاب املواد الدراسية املقررة ومدى قدرته على تطبيقها من خالل وسائل 
يرية اليت تتم يف أوقات خمتلفة فضاًل عن قياس، جتريها املدرسة عن طريق االمتحانات الشفوية والتحر 

كما قد عرف التحصيل بأنه هو كل أداء يقوم به الطالب يف   (2)االمتحانات اليومية والفصلية.
ختبار أو تقديرات اجات ي ميكن إخضاعه للقياس عن طريق در املوضوعات املدرسية املختلفة، والذ

 .املدرسني أو كليهما
كما يرى ،  ه الفرد من معرفة ومعلومات داخل املدراسةهو كل ما يتحصل عليالتحصيل 

التحصيل الدراسي يعين املعرفة اليت حيصل عليها الطفل من خالل برنامج مدرسي  ن  إ ""روفري الفون
 قصد تكييفه يف الوسط املدرسي.

 ،ل يف املعرفة اليت حيصل عليها الفرد من خالل الربنامج الدراسي  يتمث   حصيل الدراسي  الت  إن  
التحصيل "هو مستوى  قصد تكيفه مع الوسط والعمل املدرسي. ويرى"جابلن" أن   أو املنهج املدرسي  
أو عن طريق  ،أو الكفاءة يف العمل الدراسي، كما يقيم من قبل األساتدة ،حمدد من األداء

 . (3)(13، صم2001وي وآخـرون، سا".)العيـأو كليهما معً  ،ختبارات املقننةاال

                                                           
  .22، ص 1ط  التحصيل الدراسي، ، جلاليلاعان مصطفي مل(1)
 .31، ص 1، طاالتجاهات المعاصرة في التربية والتعليم د عبد العزيز العزباوي،حمم  (2)

https:uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/…/s2.pdfجامعة أم القرى  املرحلة االبتدائية، (( 3
 



39 

 

29 

الذي يعتمد عليه ملعرفة مستوى التحصيل الدراسي هو جممـوع الـدرجاتاليت حيصل املقياس إن  
عليها التلميذ يف هناية العام الدراسي، أو هناية الفصل األو ل، أو الثـاين، وذلك بعد جتاوز االختبارات 

التحصيل هو النتيجة اليت يتحصل عليها الطالب من خالل  (1)ذلك عرفك واالمتحانات بنجاح.
 دراسته يف السنوات السابقة، أي جمموع اخلربات واملعلومات اليت حصل عليها الطالب.

وقد أك دت البحوث وجود عالقة وظيفية بني التحصيل اجلي د واالجتاهات املوجبة حنو 
ديل التوافق النفسي  والتعليم، ويسهم يف تعاملدرسة، وينعكس كذلك على سلوك الطلبة حنو املدرسة 

، وكذلك موقع للطالب وضع االقتصادي للإن  للطلبة.  أثرًا كبريًا يف التوجه حنو التحصيل الدراسي 
 س.م أو املدر  واملعل   ،املدرسة ونوعها الذي يؤثر إجيابي ا يف العالقة بني الطالب

عن السنوات املتأخرة من حياة الطالب االبتدائي ة، وذلك يف سن  (2)وسيتمحور احلديث
وهي مرحلة نو الطالب وما يصاحبها من  ،الشروع يف البلوغ أوضمن املدة العمري ة املتمثلة يف املراهقة

سلوكيات قد يغفلها بعض من املدرسني مما يتطلب وجود اإلخصائي االجتماعي أو الباحث.ويرى 
ل "هو مستوى حمدد من األداء أو الكفاءة يف العمل الدراسي من قبل املعلمني التحصي إن  "جابلن"

 عن طريق االختبارات املقننة أو كليهما مًعا".
ويرك ز هذا املفهوم للتحصيل الدراسي  على جانبني، األو ل على مستوى األداء أو الكفاءة. 

عملية غري مقننة، وختضع للمشكلة الذاتية،  والثاين على طريقة التقييم اليت يقوم هبا املعل م، وهي عادة
 أو عن طريق اختبارات مقننة موضوعية.

اهلل يف دراسته اليت بعنوان: )حبوث نفسية وتربوية( أن حيدد مفهوم  د خريولقد حاول سي  
به عادًة التحصيل  عىنطلق ي  مصطلح التحصيل إذا أ  أن يبني التحصيل الدراسي  حتديًدا إجرائًيا و 

، ويقاس باالختبارات التحصيلية املعمول هبا باملدارس يف امتحانات شهادة املرحلة األو ىل الدراسي  
يف مجيع  )املرحلة االبتدائي ة( يف هناية العام الدراسي، وهو ما يعرب عنه اجملموع العام لدرجات التلميذ

هذا املفهوم يربط بني التحصيل واالختبارات اليت تستعمل لقياس احملصلة  املواد الدراسية. ويالحظ أن  
النهائية جملموعة املعارف واملهارات اليت تتمث ل يف اجملموع العام لدرجات التلميذ يف هناية السنة 

 الدراسية.

                                                           
 .1، طمقاييس في صعوبات التعلم (.م2001 )عمر خطاب،(1)

 (. الدراسيسجل التحصيل اململكة العربية السعودية، وزارة الرتبية والتعليم )(2)
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التحصيل الدراسي هو "كل أداء  يف سياق الكالم ذاته، يرى إبراهيم عبد احملسن الكناين أن  
يقوم به الطالب يف املوضوعات املدرسية املختلفة، والذي ميكن إخضاعه للقياس عن طريق درجات 
اختبار أو تقديرات املدرسني أو كليهما مًعا... ويبدو أن هذا التعريف أكثر إجرائية من التعريفات 

 ة، ناهيك عن أن  أنه مل حيدد نوعية االختبارات من حيث إهنا مقننة أو غري مقنن السالفة الذكر، بيد  
األداء للقياس بصفة عامة، يتطلب منه حتديًدا إجرائي ا هلا، )األداء احلركي ،  طاشرتاطه إخضاع أنا

... اخل(  .والفكري ، واالسرتجاعي 
فهوم التحصيل الدراسي  لدى الطالب، جيدر بنا أن نوض ح العوامل عن م وبعد هذا البيان

 آليت:على النحو ا املؤث رة يف هذا الفصل
 

 العوامل المؤث رة في التحصيل الدراسي :
 (1)دور المعل م:

من االسرتاتيجيات جلعل الطلبة مسؤولني عن تعلمهم وذلك  اعديدً  مواستخدأن  ي يستطيع املعلمون
من خالل توجيه الطلبة إىل األسلوب األفضل يف التعلم ويبينون هلم اجملاالت اليت حققوا فيها إجنازات 
وتلك اليت ما زالت حباجة إىل التحسن، كما يتوجب على املعلمني إظهار الدعم واالهتمام لطلبتهم. 

هناك مشكالت جتعل املعل م سبًبا ملشاغبة التالميذ وعرضًة للضحك  حظ أن  يف هذه الفقرة، نال
 (2)لديهم، منها:

 قد يكون السبب يف املشكالت اليت يواجهها مع فصله، إذ سرعان عدم إتقان المعل م لمادته :
ا ًدا، وهنما يكتشف التالميذ أن  معلمهم ال حيض ر مادته العلمي ة جي ًدا، أو ال يعرف مادته جي  

تبدأ مشكالت املعلم معهم، ألهنم يفقدون الثقة به، وهلذا فإن املعلم الناجح يسد هذا الباب 
 د للمادة اليت يدرسها ذهنًيا وكتابًيا.عن طريق التحضري اجلي  

  :فيتسرب امللل إىل التالميذ عدم قدرة المعل م على إيصال المادة للتالميذ بالطريقة المناسبة
وتبدأ املشكالت املتنوعة، ولسد هذا الباب، على املعل م أن حيض ر  بسبب عدم فهمهم الدرس،

 املادة، وأن  ي عد  طريقة تدريس املادة، فاألمران متالزمان: ماذا ندرس؟ وكيف ندرس؟
                                                           

 أضيف بواسطة جعالن.  ،(بحوث نفسية وتربويةالنجاح الدراسي وعالقته اجلدلية بالتحصيل العلمي ) (.م2001 )د خري اهللسي  (1)

 .القدرات العقلية وعالقتها الجدلية بالتحصيل العلميالكناين، إبراهيم عبد احملسن، (2)
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 د التالميذ وف جي: إذا مل يكن الصوت واضًحا فسصوت المعل م المنخفض أو غير الواضح
 املشاغبة.  م امللل أو النعاس أو حب  صعوبًة يف اإلصغاء والفهم فيتسرب إليه

 فإن  املعل م الذي يتخذ موقًفا عدائي ا أو تسلطي ا من تالميذه، ال سوء معاملة المعل م لتالميذه :
جيلب لنفسه سوى كراهيتهم وما يتبعها من مشكالت، وهلذا يتوجب على املعل م أن يكون 

 ودوًدا مع تالميذه.
  إذا كان املعل م هو الذي يشرح ويسأل وجييب فال الدرس: عدم إشراك المعلم تالميذه في

يرتك لتالميذه سوى النوم أو املشاغبة وهلذا ال بد من إشراك التالميذ يف الدرس إىل أقصى 
 هذا أفضل سبيل لتعليمهم ولضبطهم على حد سواء. احلدود، ألن  

   إن ضبط حركتهم أو محاسبتهم على البسمة والهمسة واللفتة:  قطع أنفاس التالميذ أو شل
مثل هذا الضبط يصبح  الفصل ال يعين ذلك إسكات التالميذ كلي ا بدون أي  تكلم، وإال، فإن  

وسواًسا يؤر ق املعل م لياًل وهنارًا، إن  ضبط الفصل هو احملافظة على حد  معقول من النظام يف 
 .الفصل دون إفراط أو تفريط

 
فاملراهقون حباجة إىل بيئة  ،ةة إجيابي  ة بيئة تعليمي  ل الغرف الصفي  متث   من الضروري أن   (1)البيئة الصفية:

تتسم بالدفء والتفهم وتشكيل عالقات قوية مع املعلمني ليكونوا متعلمني قادرين على تنظيم 
 .ذواهتم وحتقيق النجاح يف دراستهم

د بنظر الطالب هو من يتمتع مبنظومات مخس املعلم اجلي   أغلب الدراسات تشري إىل أن   وهنا جند أن  
 (2)من الصفات وهي:

 .الصفات الشخصية: مثل اللطف والصدق والتواضع واملرح والتعاطف مع اآلخرين .أ 
 .الصفات االنضباطية: مثل التقيد بالنظام والعدل واملوضوعي ة والصراحة  .ب 
 .كالقدرة على إثارة االهتمام واملعرفة الواسعةالصفات اإلنتاجية:   .ج 
 .الصفات الرتوحيية: كاملشاركة يف األلعاب .د 
 .)م2003شرمي،  ،الصفات اجلسمية: مثل املظهر اخلارجي والزينة والصوت. )رغدة .ه 

                                                           
 . 21املراهق املتمدرس، ص عالقة التحصيل الدراسي بدافعية التعلم لدى ، كرمية  ،طويللا(1)

 . 1دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، ط سيكولوجية المراهقة،رغدة شرمي،  (2)
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 :فاقتأثير الر  
مثل ترى بعض الدراسات أن  للرفاق تأثريًا يفوق تأثري الوالدين يف جمال السلوكيات املدرسية  

الواجبات املدرسية واجلهد املبذول يف الصف، وهذا التأثري ليس بالضرورة أن  يكون تأثريًا سلبي ا. 
فالتحصيل الدراسي يعتمد على التوجيه األكادميي جلماعة الرفاق، فالذين حيصل أصدقاؤهم على 

از لدى عالمات عالية ويطمحون إىل مستوى أعلى يف التعليم من الواضح أهنم يعززون اإلجن
 . أصدقائهم

 
 دور التالميذ:

إن  حتقيق أغراض عملية التعليم والتعلم وجناحهما، ال بد من مراعاة بعض أناط وظروف كادت 
 (1)تصدر من املشاغبني يف إدارة الفصل، وتصد  أو تقهقر جناحها، فاألناط تتلخ ص فيما يأيت:

يعو ض هذا الفشل عن طريق جلب  قد يكون التلميذ املشاغب فاشاًل يف دروسه: ويريد أن   .1
 االنتباه إليه بوساطة املشاغبة.

قد يكون التلميذ املشاغب يعاين من مشكالت أسرية: ويريد جلب انتباه املعل م ليستعيض به  .2
 عن اهتمام والده الذي أمهله مثالً.

أنه  يثبت لزمالئه قدراته اخلاصة ليربهن هلم على قد يكون التلميذ املشاغب راغًبا يف أن   .3
 قائدهم بال منازع.

 قد تكون املشاغبة ذات دافع مؤقت: .1
تلميذ ما أن يكشف ردة فعل معلمه اجلديد. وهذه حالة يقع فيها املعلم حتت  ايقصد هب و

أن ه   معلمهم اجلديد: هل هو من النوع اهلادئ، أم  طباع  الفحص. إذ يريد التالميذ أن  يعرفوا 
 من النوع عصب  املزاج؟

نامجًا عن خطأ مؤقت ارتكبه تلميذ الشغب  قد يكون سبب املشاغبة آنًيا: أي قد يكون  .1
 يشاغب، ومثل هذه املشاغبة ال تزيد عن كوهنا زلة يف السلوك. ليس من عادته أن  

 

                                                           

 .1ط ،، دار املسرية للنشر، عماناإلرشاد المدرسي (.م2003)أمحد عبد اللطيف أبو أسعد، (1) 
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 :أسباب ضعف التحصيل الدراسي 
االبتدائي ة، واليت ميكن تعد  مشكلة ضعف التحصيل الدراسي  من املشاكل اليت تعاين منها املرحلة 

 (1)ذكرها يف اآليت:
 قلة النشاط املصاحب للمادة. ضعف التحصيل يرجع إىل -
 يرجع أحيانًا إىل أسلوب التدريس. -
 التحصيل.  ىممارسة النشاط يساعد عل -
 االقتصادي لألسرة. ىاخنفاض املستو  يرجع إىل -
، والبدين . - ، والعقلي   النشاط املدرسي  شرط للنمو النفسي 
 عدم االهتمام بشرح املعل م، وعدم االهتمام بالواجبات املنزلية. ضعف التحصيل يرجع إىل -
 عدم متابعة أولياء األمور ألبنائهم، وعدم متابعة املعلمني للمتعلمني الضعاف. -
 ضعف التحصيل يرجع إىل انشغال املتعلمني باللعب وألعاب الكمبيوتر. -

 (2)ضعف التحصيل يرجع إىل العوامل اآلتية:
 التكيف. ىوح عند املتعلمني وعدم القدرة علالطم ىاخنفاض مستو  )عوامل نفسية(

 الغش. ىمصاحبة رفقاء السوء واالعتماد عل)عوامل بيئية(
 ضعف اإلبصار أو السمع. )عوامل جسمية(
 ضعف نسبة الذكاء، وصعوبة الفهم.  )أسباب عقلية(

 الدراسية.ضعف التحصيل يرجع إىل احلشو الزائد للمناهج  -
 . استخدام نط معني يف التدريس ضعف التحصيل يرجع إىل -
لريفي ة اليت متث ل بيئة إمهال احلكومة وعدم اهتمامها باملناطق ا جع إىلضعف التحصيل ير  -

 .مما يؤد ي إىل تسرب الطالب واالخنراط يف عمالة األطفال لرفع مستواهم املادي، املدرسة
 السلوك غري السوي لبعض الطالب داخل الفصل. ضعف التحصيل يرجع إىل -
 .حصة   عدم استخدام بعض املعلمني تغذية راجعة يف بداية كل   -
 عدم ابتكار طرق تدريس جديدة. -

                                                           
 مرجع سابق.  ،فؤاد على العاجز، أسعد عطوان(1)

 . مشكلة ضعف التحصيل وعالقته بالنشاط التدريسيد عبد املنعم، ناهد حمم  (2)
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 تشتت ذهن الطالب وعدم الرتكيز. -
 املعيشي والتقنيات احلديثة. ىلزائدة وعدم املوازنة بني املستو الرفاهية ا -
ولياء األمور، وبني املعلمني واملتعلمني، وعدم عقد ندوات فقد الصلة بني املدرسة، وبني أ -

 ملناقشة املشكالت وإجياد حلول ناجعة هلا.
علمي املرحلة م   ى املرحلة االبتدائي ة لضعف مستو فقدان اهلدف التعليمي وعدم التأسيس يف -

 االبتدائي ة خاص ة معل م الفصل )للصفوف: األو ل، والثاين، والثالث(.
 ية واملختلفة من قبل وسائل اإلعالم.العروض املغر  -
 ضعف الرقابة األسرية. -
 (1)الضعف الصحي يؤثر يف حتصيل الطلبة مبادة الرياضيات. -
 املشاكل السلوكية تؤثر يف أداء الطلبة التحصيلي يف الرياضيات. -
 عدم االهتمام بالدراسة. بالطالب إىللشعور باالنتماء للمدرسة يدفع عدم ا -
 ي إىل ضعف أداء الطلبة.بالنظريات الرتبوية والنفسية احلديثة يؤد   عدم إملام املعلمني -

 

 :أنواع التحصيل الدراسي
ويف  نفسه، املستوى يفل زمالئه عن معد   االطالب مرتفعً داء أ هذا النمط يكون يف :دالتحصيل اجلي  

باستخدام مجيع القدرات واإلمكانيات اليت تكفل للتلميذ احلصول على مستوى  ويتم   نفسها، املرحلة
لتحصيلي املتوقع منه. حيث يكون يف قمة االحنراف املعياري من الناحية اإلجيابية، مما اأعلى لألداء 

 .مينحه التفوق على بقية زمالئه
ل عليها التلميذ متثل التحصيل املتوسط: يف هذا النوع من التحصيل تكون الدرجة اليت يتحص

نصف اإلمكانيات اليت ميتلكها، ويكون أداؤه متوسطًا، ودرجة احتفاظه واستفادته من املعلومات 
 .متوسطة

التحصيل الدراسي املنخفض: يعرف هذا النوع من األداء بالتحصيل الدراسي الضعيف، 
زمالئه فنسبة استغالله  حيث يكون فيه أداء التلميذ أقل من املستوى العادي باملقارنة مع بقية

                                                           
 . حبث إجرائي، مرجع سابق. مشكلة ضعف التحصيل وعالقته بالنشاط التدريسيناهد حمم د عبد املنعم، (1)
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واستفادته مما تقدم من املقرر الدراسي ضعيفة إىل درجة االنعدام، ويف هذا النوع من التحصيل يكون 
نسبة ال بأس هبا من القدرات،  وجوداستغالل املتعلم لقدراته العقلية والفكرية ضعيًفا، على الرغم من 

التلميذ  ما ي طلق عليه بالفشل الدراسي العام، ألن   يكون هذا التأخ ر يف مجيع املواد، وهو وميكن أن  
ق على هذا العجز، ا عن فهم ومتابعة الربنامج الدراسي على الرغم من حماولته التفو  جيد نفسه عاجزً 

أو قد يكون يف مادة واحدة أو اثنني فيكون نوعي ا، وهذا على حسب قدرات التلميذ وإمكانياته. 
 م(.2003آمال،  ،بن يوسف)
 
 (1)صائص التحصيل الدراسي:خ

يكون التحصيل الدراسي غالًبا: أكادميي ا، نظري ا وعلمي ا ويتمحور حول املعارف وامليزات اليت جتسدها 
والرتبية املدرسية عامة كالعلوم، والرياضيات، واجلغرافيا، والتاريخ،  ةً املواد الدراسية املختلفة خاص  

ويتصف التحصيل الدراسي خبصائص منها: ميتاز التحصيل الدراسي بأنه حمتوى منهاج مادة معينة أو 
جمموعة مواد لكل واحدة معارف خاصة هبا. يظهر التحصيل الدراسي عادة عرب اإلجابات عن 

التحصيل الدراسي يعتين بالتحصيل السائد  ة.الشفهية واألدائيدراسية الكتابية و االمتحانات الفصلية ال
لدى أغلبية التالميذ العاديني داخل الصف، وال يهتم بامليزات اخلاصةـ التحصيل الدراسي أسلوب 
مجاعي يقوم على توظيف امتحانات وأساليب ومعايري مجاعية موح دة يف إصدار األحكام التقوميية. 

 (.131م، ص2003مزيود، )أمحد 
 

 ختبارات التحصيلية:اال
يوجد عديد من االختبارات ولكل منهما عيوب ومميزات، ِإال أن  هذه االختبارات تشرتك يف كوهنا 

أن  أدوات تستخدم لقياس مدى الفهم والتحصيل الدراسي للتالميذ، ومن بني هذه االختبارات جند
أنواع وسائل التقييم وتكون يف العادة بنوعني: طويلة متتد  وهي ت عد  من أقدم االختبارات املقالية:

إجابتها أحيانًا لعشرات الصفحات، أو تتعدى يف جمملها نصف صفحة، وقصرية ذات إجابة حمدودة 
وهذه االختبارات املقالية تستخدم يف الكشف على قدارات التالميذ  .ترتاوح بني مجلة ونصف صفحة

                                                           
 .غري منشورة، جامعة بوزريعة رسالة ماجستيرالعالقة بني اسرتاجتيات التعلم والدافعية للتعلم وأثرمها على التحصيل الدراسي، ،  مال بن يوسفآ(1)
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م بتطوير أسئلة بأسلوب واضح ومفيد وبصفة عامة عند قيام املعل   وكيفية ربط األفكار وتنسيقها
 (1)االختبارات املقالية جيب عليه مراعاة ما يلي:

   واضحةً  غة  تكون الل   أن. 
   م من تكوين حكم صحيح أن  يطلب من التالميذ اإلجابة عن كل األسئلة ليتمكن املعل

 .)م2001د زياد محدان، خبصوص قدراهتم الفردية. )حمم  
   ها.عنسطر أو الصفحات القصوى لإلجابة حيدد الوقت الالزم وعدد األ أن 
   ترتبط باملادة اليت درسها التلميذ. أن 

 
 دور األساليب العالجية:

مهما كان املعل م صابرًا ومنضبطًا حنو السيطرة على هفوات التالميذ، ومهما فعل أو حاول أن يدير 
خالية من الضوضاء والتشويشات، فإنه مع ذلك قد جيد من الص ف وحيمله على حالة  صاحلة  

يشاغب من التالميذ ألسباب خاص ة  بدون أن يكون للمعل م ذنب أو يرجع األمر إىل سوء سلوكه. 
وال توجد طريقة واحدة ملعاجلة املشاغبني، فكل حالة فريدة يف نوعها ودوافعها ودرجتها. وكل ما 

 (2)ب عديدة للعالج نذكر منها ما يلي:ميكن قوله هنا هو:إن هناك أسالي
 ضاعف  من إشراك التلميذ املشاغب يف سري الدرس عن طريق األسئلة مثالً. .1
 يساعد ولو شكلي ا يف أمور ضبط الفصل. كل ف  املشاغب أن     .2
 أو لوم أو توبيخ، وهذه األساليب تتدرج يف الشدة. ،ِمن املفيد أن  توجه إليه كلمة تنبيه  .3
 تقابله على انفراد وتنصحه بتعديل سلوكه. قد يفيد أن   .1
 قد يفيد أن  تدرس حالته لتعرف ماذا وراء سوء سلوكه.  .1
 من املفيد أن  تعطي املشاغب مهمات قيادية خارج الفصل أو داخله.   .1
 قد يفيد أن  تطلب مساعدة مدير املدرسة إذا فشلت األساليب السابقة.  .7

 

                                                           
 غري منشورة، جامعة بوزريعة.  رسالة ماجستيرأثر التعليم التحضريي على التحصيل الدراسي يف مادة الرياضيات أمحد مزيود، (1)

 ..طد تقييم التعلم والتحصيل،، د زياد محدانحمم  (2)



47 

 

47 

 (1)الت لتعديل السلوك وهي متعددة ومتنوعة منها:م( إىل عدة جما2000وقد أشار الروسان )
 مجال األسرة: 

فهناك كثري من السوكات املرغوبة اليت تود  األسرة أن  يتعلمها أفرادها ويتقنوها ومن مث يعمموهنا منها: 
مهارات االعتناء الذايت "من لبس، ونظافة شخصية، وترتيب وتنظيف املكان الذي يعيش فيه الطفل، 

اعاة آداب املائدة، وآداب احلديث، وأيًضا يف جماالت املهارات االجتماعية، حيث تسعى وكذلك مر 
األسرة إىل تدريب أطفاهلا على التعامل مع اآلخرين باحرتام واملساعدة والصدق واألمانة واحملافظة 

 .على الواجبات وعلى املمتلكات اخلاصة والعامة
 (2)مجال المدرسة:

املدرسة، املشاركة الصفية، التعامل مع املدرسني والطلبة باحرتام، وكذلك عدم التأخر والغياب عن 
االلتزام بالتعليمات واألنظمة واحملافظة على ممتلكات املدرسة، أما إذا كان سلوك الطالب عكس ما 

 .ذكرنا فإننا نكون بصدد تعديل سلوكه بالشكل الذي حيقق الوضع السوي
 
 المقو مات الشخصي ة للنجاح: 

تتمث ل املقومات الشخصية لنجاح املعل م يف القيام بدوره يف ضبط الفصل إداري ا وحتكم ا، يف األمور 
 اآلتية: 
- .  املستوى العلمي 
 ط الع.الثقافة العام ة وسعة اال -
 الذكاء وسرعة البداهة. -
 االت زان النفسي  والتسامح وعدم االنفع ال. -
 التفاؤل واحلماس للعمل. -
 قو ة الشخصي ة. -
 عنايته مبظهره. -
 اإلجيابية وروح التعاون مع اآلخرين. -

                                                           
 ، باجلامعة اإلسالمية باملدينة. إدارة التوجيهعبد ربه بن حامد اجلهين، (1)

 .13.ص تعديل وبناء السلوك اإلنساني ن،فاروق الروسا(2)
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 استشعاره لرسالته. -
 العمل املنظ م والكامل والدقيق. -
 توصيل املعلومات لطالبه. -
 آلخرين.امحاسه وحب ه نفع  -

 
 (1)اللقاء األو ل ودوره في تصور الطالب لمعلمهم:

أن  لقاءك األو ل بالطالب له أمهي ة قصوى يف تشكيل مستقبل العالقة بينك وبينهم. فكثريًا ما  علم  اِ 
تؤث ر نتيجة هذا اللقاء يف نظرة الطالب للمدر س، حيث يصبح من الصعب بعد ذلك تغيري أو 

 لقاء.ختط ط بكل  دق ة وعناية هلذا ال تكون علي حذر ، وأن   تصحيح هذه النظرة؛ لذا جيب عليك أن  
 
يكون نسخة منه، وحيتذي  يرى الطالب أن أستاذه هو املثل األعلى، ويتمىن  أن  المدر س القدوة:  

خطواته يف خلقه، وعلمه، ونبله، وفضله، ويف مجيع حركاته وسكناته، وإذا كانت هذه نظرة الطالب 
يكونوا قدوة صاحلة ألبنائهم الطالب، وناذج  إىل أساتذتـهم؛ فإن ه من الواجب على هؤالء املعلمني أن  

رفيعة ملا يقررون من مبادئ، وما يشرحون من قيم، وما يصو رون من فضائل، وما يرمسون من مثاليات 
كس حقيقة السلوك األمثل الذي ينادون به، يكونوا صورًا حي ًة تع خالق، وأن  نابعة من مكارم األ

 سري يف احلياة، وشعار يرفعونه يف سرهم وعالنيتهم. ويهيبون بالطالب ضرورة التزامهم خط  
 

 (2)الثقافة العام ة وسعة االط الع:
يعتقد بعض املدرسني أن  ماد هتم العلمي ة تكفي جلعلهم من املدر سني الناجحني دون حاجة إىل قدر 

ضروري ة للمعل م مهما  خاطئ من أساسه، فالثقافة العام ة اعتقاد من الثقافة العام ة، ولكن  هذا االعتقاد 
كان ختص صه؛ وذلك أن  الطالب يفرتضون دائًما يف معل مهم أن ه دائرة معارف كاملة، وعنده يف كل  
وقت إجابة صحيحة لكل  سؤال يف أي  موضوع. وإذا أخفق املعل م يف اإلجابة عن أسئلة هؤالء 

 ختص صه. سقط من عيوهنم، وشك كوا يف علمه عام ة مبا يف ذلك جمال ؛الطالب
                                                           

 سابق. املصدر ال ،تعديل وبناء السلوك اإلنسانيفاروق الروسان، (1)

 ، إدارة الص ف. إدارة التوجية التربوياجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، (2)
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 مظهر المدرس:
على املدرس أن يعتين مبظهره وهيئته. فاملظهر احلسن له أثر طيب يف نفوس الطالب، وعنصر من 
عناصر البيئة التعليمية الصحيحة. ومن ناحية أخرى يتأثر الطالب مبدرسهم، فإذا اهتم مبظهره فعلوا 

املبالغة يف الزينة، وارتداء الثياب الغالية،  ذلك، وإن أمهله، اتبعوه يف ذلك. وال يعين االهتمام باملظهر،
وإنا املطلوب االعتدال. ومن ناحية أخرى فإن  النظافة يف البدن والثوب من األمور اليت ترتبط مباشرة 

 مبظهر املدرس وهيئته.
 

 أهمية دور المعلم:
هناك عديد من التجارب أوضحت أن حتسني مستوى معيشة وحتقيق النمو االقتصادي 

وماليزيا، وكوريا  ،اليابان :راد يرتبط ارتباطًا مباشرًا حبالة التعليم يف اجملتمع، ومن األمثلة على ذلكاألف
آلخر للمراجعة ليواكب  ن  آففي هذه الدول خيضع التعليم من  ،اواهلند وغريه ،اجلنوبية، والصني

ا ومهني ا أحد أهداف التعليم علمي   إصالح املعلم   ات احمللية واإلقليمية، وارتأت هذه الدول أن  التطور 
القومية، وأكدت أمهية إعداد املعلم وتنميته، وحددت مواصفات املعلم الكفء الذي ميتلك معرفة 
تربوية ومعرفة علمية باملساق، واجتاهات التدريس الفاعل ومهارات اتصال فاعلة وقدرة ما على 

 التجديد. 
 

 :المعلم خصائص
 مباشر يف عقول الطالب تأثري ذو فهو األخرى؛ املهن عن هبا يتميز اليت مكانته علمللم  

وسلوكه،  وإرشاداته، وحركاته، ،وشكله مبظهر، الصغرية السن تلك يف وهم يتأثرون إذ   ونفوسهم؛
 معلًما فعااًل مما منه لتجعل ماملعل   متيز اليت اخلصائص من جمموعة وهناك عن، تصدر اليت وألفاظه
 .التعليمية العملية جناح إىل يؤد ي

 مكتسبة تكون وقد الشخص مزوًدا هبا، ولدي   بيولوجية فطرية تكون قد اخلصائص وهذه   
   (1)يلي: ما اخلصائص تلك ومن تكوينه، مرحلة خالل وينميها علمهاتسي
 

                                                           
1 Cobb, Velma (1999): An International Comparison of teacher. 
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 :الشخصي ة أوالا: الخصائص
 :األمور اآلتية يف اخلصائص هذه وتتمثل
 .الالئقة والتصرفات داجلي   واملظهر احلسنة للقدوة مثاالً  املعلم يكونأن   .1
 .آرائهم وتقبل الطلبة، مع التعامل يف احلسن اخللقالتزام  .2
 .م(2002)الشمريي،  (1)البشوشة. املرحة النفسية .3
جتاههم،  الود عن ويعرب   الطلبة، سلوك جتاه بالتسامح ميتاز فاملعلم واملودة، والدفء االتزان .1

 والتوتر. القلق جو عن ويبعدهم املشاركة، على الطلبة ويشجع
مع  التعامل يف اجلسمانية قوته يستخدم وأال الغضب، عند سلوكه يف والتحكم الشخصية قوة .1

  .الطلبة
 د،)حمم   (2)األمور وأولياء ،الزمالء من اآلخرين مع والتعاون واملسؤولية والصدق بالصرب يتحل ى .1

 .) م2001احلوالة 
 ألن   الطلبة؛ به يقتدي مثالً  ليكون هندامه، وحسن رائحته وطيب بنظافته يعىن أناقته، .7

 .الزينة واختاذ التجم ل اإلسالم شرع
 .لتالميذه وفهمه أفقه وسعة ،وفطنته وذكاؤه تعبريه ومجال ،بيانه وقوة ،نطقه وجودة فصاحته .3
 م(.1331اوي، رب )الش (3)عمله. يف وإخالصه .3

 
 (4)حسن التعامل مع الطالب:

دائًما بالطمأنينة واألمن، حىت يساعدهم على الرتكيز واالنتباه، وأن  على املدرس أن  يشعر  طالبه 
يتجن ب الغضب واالنفع ال، يف كل موقف، وأن يتجاوز عن  يكون حليًما يف تعامله معهم، وأن  

أخطاء الطالب الصغرية، وغري املقصودة، ما دامت ال تفسد بيئة التعليم. وعليه أال حيمل الطالب 
يقوم املدرس بدور  نحهم الفرص للتعبري عن حيويتهم ونشاطهم، واملطلوب أن  فوق طاقتهم. وأن مي

باإلقناع  وليسيفرض النظام بالعقاب والعنف، يريد أن   ط، الذي ه، ال بدور املتسل  املرشد واملوج  
                                                           

 . باجلامعة اإلسالمية باملدينة إدارة التوجيه، ، اجلهين، عبد ربه بن حامد (1)

  .اإلسالمية التربية تدريس طرق ، علي وهدى الشمري، (2)
  .وتنميته المعلم إعداد، سهري  حوالة، السميع، عبد مصطفى د،حمم   (3)

 . 132:ع التربية، مجلة، 11ص ،11ص (،131) التعليمية، العملية على وانعكاساهتا املعلمني قدرات تنمية ، خليل بدرية اوي،رب الش (4)
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ه، طريق لنيل احرتام طالبه، إنا يكمن يف متكنه من مادت أقصر واالقتناع. وينبغي أن  يدرك املدرس أن  
 وقدرته على عرضها، وإيصاهلا لطالبه بأفضل األساليب.

 
 مراقبة الطالب أثناء الدرس:

البيئة التعليمي ة الصحيحة، ألن  تتحققثناء الدرس أمر مهم، حىت مراقبة املدرس للطالب أ
تعل م اللغة األجنبي ة، أمر شاق  على النفس، مما يدفعها إىل اهلروب من تعل مها من وقت إىل آخر.  
كما أن  الطالب تشغله أحيانًا أمور احلياة، مما حيول بينه وبني الرتكيز، ولئال ينصرف الطالب عن 

ب واحًدا واحًدا، وباستمرار. ومما يؤسف له، أن  بعض متابعة الدرس، على املدرس أن  يراقب الطال
املدرسني، يشغلون أنفسهم بأمور ال عالقة هلا بالدرس، وهذا جيعل بعض الطالب يسرحون بعيًدا، 

 خر منهم، يلجأ إىل اهلرج واملرج يف الص ف. اآل فريق  الوجيعل 
 

 نوم الطالب في الص ف وأثره التربوي :
قولك إذا دخلت صًفا، ووجدت بعض الطالب نائمني، واملدر س نسأل، ما  هنا جيب أن    

يشرح بصوت جيلجل كاجلرس؟! ال تعجب، فهذا مشهد، حيدث يف بعض األحيان، وهو مؤشر على 
وجود خلل ما يف عملية التعليم. وتقع املسؤولية هنا على املدرس، فلو أن  طالبه وجدوا يف درسه 

ناموا. إذا حدث مثل هذا يف الصف الذي تقوم بتدريسه فسل  نفًعا، وأحسوا بشيء من املتعة، ملا 
نفسك: ملاذا ينام هؤالء الطالب؟ انظر يف مادة الدرس: هل تكون مالئمة للطالب؟ وانظر يف 
أساليب تدريسك: هل هي فع الة وشي قة؟ وسل  نفسك: هل العالقة بينك وبني طالبك تقوم على 

 ألسئلة، تقودك إىل مصدر اخلطأ.اإلجابة عن هذه ا ة؟ إن  واحملب   الود  
 

 حفظ أسماء الطالب:
تتعرف على شخصياهتم، وتدرك  أمساء الطالب من البداية، وأن  املعلم  فظ حي من األفضل أن  

أمساء طالبك؛ لتخلق  نوًعا من األلفة واحليوية يف الص ف،  خلفياهتم واهتمامات كل منهم. احفظ  
عند توجيه األسئلة، أو تكل يف  الطلبة أمساءر بأنك مهتم هبم. وتعينك معرفة ولتعِط طالبك الشعو 

الطالب بأعمال خمتلفة، وتساعدك كذلك عند التقومي الصفي  لكل طالب يف النشاط الصفي  
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واملشاركة. ومن أفضل األساليب استخدام أمساء الطالب يف بعض األمثلة، والدروس، واحلوارات. 
اعد على حفظ أمساء الطالب، منها ترديد املدرس السم الطالب عدة مرات وهناك عدة وسائل تس

سرًا وجهرًا، وحماولة الربط بني اسم الطالب ومالمح وجهه، أو املكان الذي جيلس فيه. ومن ناحية 
أخرى، على املدرس أن يشج ع طالبه على معرفة بعضهم بعًضا، واإلفادة من هذه املعرفة أثناء 

 ة.التدريبات الشفهي
 

 بين االحترام والخوف:
اخلوف يف قلوب طالبه؛ فاخلوف قيد يقيد عقل اإلنسان وروحه؛ عندما يزرع خيطئ املدرس، 

إذ يصعب التعلم يف جو  خيي م عليه اخلوف والرهبة، وخشية الوقوع يف اخلطأ. وال يرتتب على مثل هذا 
ء على أشياء مجيلة، كحرية التفكري السلوك اخلاطئ، إخفاق الطالب يف الدراسة فحسب، وإنا القضا

. وهذا ما يسعى إىل حتقيقه ت، وحل  املشكالت، وروح املبادرةواالبتكار، والقدرة على اختاذ القرارا
 املدرس الكفء الناجح.

 
 :العوامل المؤثرة في إدارة الص ف 

 تؤثر يف اليتهناك عدة عوامل ترتك أثرًا سلبي ا يف إدارة الص ف. ميكن تقسيم تلك العوامل 
 أربعة عوامل عام ة، وهي: إدارة املعل م للصف إىل

 (1)الوضع المادي  والعاطفي  والسائد داخل حجرة الدراسة: -8
يف هذا النمط نتطرق للحديث عن النقاط الثالثة، ونبني  املقصود بكل منها، فالوضع املادي 

أما الوضع العاطفي فقد يكون بني  نقصد به حجم حجرة الدراسة، ونوع املقاعد، والتهوية واإلضاءة.
املعل م واملتعلمني، وهو جو الصداقة، مينح املعل م فيه األمن والطمأنينة للمتعلمني يسمح هلم بإبداء 
 آرائهم حيث ال يشعرون باألذى نتيجة رفض مقرتحاهتم. وبالنسبة للوضع، ينبغي على املعلم أن  

عي، وبذا خيلق املعلم جو ا يشعر فيه مجيع املتعلمني يغض بصره عم ا بني املتعلمني من تفاوت اجتما
حبرية املشاركة يف هذه األوضاع الثالثة، وتؤثر سلًبا أو إجيابًا يف إدارة املعل م للص ف. فعندما تكون 

دة، يتحم س املعل م أثناء عمله بالص ف. جتهيزات وحجم الص ف ونوع املقاعد والتهوية واإلضاءة جي  
                                                           

 . 210، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ص 1، طمهارات التدريس الفع ال (.م1337 )جمدي، عزيز إبراهيم،(1)
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إدارته لصفه، ويؤثر أيًضا يف  روح التعاون يف الص ف، فكل ذلك يؤثر يف املعل م أثناءوأيًضا إذا سادت 
 ظهور املشكالت السلوكي ة داخل الصف. ىمد
 

 (1)فع الية مشاركة التالميذ في إدارة الص ف المدرسي : -2
إقباله  ىمتعل م مبوضوع الدرس، وعل ل  مام ك  يف إدارة الص ف يتوقف اشرتاك املتعلمني على مدى اهت

رق ملشاركة املتعلمني يف الص ف، كأن يكل ف ة ط  حترره من املؤثرات اخلارجية، وتوجد عد   ىعليه، وعل
املعلم الطالب بالقيام بإجنازات، وبأعمال هلا وز هنا، حيث حتقق هذه اإلجنازات واألعمال حاجة 

يقد م املعل م  الص ف أن   وملعرفة مشاركة املتعلمني يف إدارة2املتعلمني، واالهتمامات الشخصية. 
ل هذا االستفتاء، ميكن للمتعلمني وباستمرار استفتاًء بوصفه مقياًسا ملستويات أدائهم. ومن خال

له دورًا يف إدارة الص ف  مشاركة املتعلمني يف إدارة الص ف، فإحساس التلميذ بأن   ىمد لىاحلكم ع
ن أهم العوامل اليت تؤثر جيعله أكثر اهتماًما ومشاركًة وتعاونًا يف الصف، وهذه املشاركة من التالميذ مِ 

 يف إدارة الص ف.
 

 (2)التفاعل بين أطراف العملية التعليمية: -3
وقدراته وزيادة خرباته تفاعل بني أطراف العملية التعليمية أمهية تكمن يف تعزيز دور الطالب للجند 

من مراعاة بعض األمور منها كثافة الص ف واليت تعترب من  د  هذا التفاعل ال ب   وحىت يتم  ، التعليمية
يشارك مجيع التالميذ يف قيادة الصف وحتمل  األمور املهمة يف حتقيق التفاعل، فمن الصعب أن  

 (3)مسؤولية التفاعل بني أطراف العملية التعليمية:
تكمن يف تعزيز دور الطالب وقدراته  كربى؛  تفاعل بني أطراف العملية التعليمية أمهيةً أن  لل جند

تعترب  اعاة بعض األمور منها: الصف واليتالتفاعل ال بد من مر  اهذ وزيادة خرباته التعليمية وحىت يتم  
دة الصف وحتمل من األمور املهمة يف حتقيق التفاعل، فمن الصعب أن يشارك مجيع التالميذ يف قيا

مسؤوليته كذلك على املعل م أن يستحوذ على وقت احلصة بالكامل؛ ألن ه يف الواقع حيرم املتعلمني من 

                                                           
 ، عامل الكتب، القاهرة. 1ط ،مهاراته( –حتليله  –)مفهومه  التفاعل الصفيم(. 2002جمدي عزيز إبراهيم، وحمم د عبد احلليم حسب اهلل )(1)

 . 111السابق، ص صدرد عبد احلليم حسب اهلل. املجمدي عزيز إبراهيم، وحمم  (2)

 .201ص، . األردنرسالة المعلمإدارة الصف والتعلم.  (.1332يخ)الشيقطامي، و (3)
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 ىمما جيب، أو حياولون السيطرة عل بعض املتعل مني يشاركون أكثراملشاركة يف الوقت ذاته جند أن 
املعل م نفسه، فمثل هؤالء يعطلون املعل م عن الدرس، وهنا يكون تفاعلهم غري إجيايب بل يكون سلبي ا، 
فالتفاعل ال بد أن يكون هادفًا حىت ال يضيع وقت احلص ة على الطالب، وهذا اجلو  يتيح ظهور 

 تعطيل الدرس. عمل علىلوكية من التالميذ تمشكالت س
 

:التماسك بين أطراف الوضع  -3  (1)التدريسي  أو الدراسي 
إن  هذا التماسك يعد  من العوامل املؤثرة يف إدارة الص ف، وذلك بإندماج املتعلمني فيما بينهم وعلى 

التالميذ يف أداء األعمال املعلم املشاركة يف حتقيق هذا االندماج والتماسك الذي يؤد ي إىل استمرار 
ت من العمل فيما بينهم. وهنا عندما يتفهم املعل م تالميذه والوصول إىل أعلى املستويا مإليه ةاملوكل

ويعرف التالميذ بعضهم بعًضا حتدث نوع من األلفة بني الطرفني ويصبح تالميذ الص ف أكثر إنتاًجا 
 جناح إدارة الصف. ىوفاعلية وهذا حيدد مديستطيعون االتصال فيما بينهم بسهولة  األهنم أصبحو 

احملور أنه عند االلتزام والتقي د هبذه العوامل سوف يكون العمل منظًما ترى الباحثة يف هذا 
 ويؤد ي إىل نتائج إجيابي ة، وحيقق املعل م األهداف املنشودة من عملييت التعليم والتعلم.

 
 (2)حركة المدرس داخل الص ف:

، ويتجول بني يكون املدرس نشيطًا، يتحرك يف الص ف إلكساب الدرس مزيًدا من احليوية، جيب أن   
طالبه يف حدود، وهم يؤد ون األنشطة، ليساعد من حيتاج منهم إىل املساعدة. أما أثناء عرض 
الدرس، فعلى املدرس أن  يقف أمام الطالب، ولتكن حركته يف هذه احلالة حبساب، حىت ال يشو ش 

 كان آخر.على انتباه الطالب، ويعوق تركيزهم، بكثرة حركته، وسرعة تنقله من مكان إىل م
 

 أثر اإلدارة التربوية داخل الص ف
يسعى املدرس إىل خلق بيئة تساعد على التعل م. ومن األساليب اليت يتبعها املدرس إلحداث الفع الية 

 يف عملية التعليم والتعل م يف الفصل ما يلي:

                                                           
 . 212-213سابق، ص صدر، ممهارات التدريس الفعالجمدي عزيز إبراهيم. (1)

 . 211سابق، صصدر جمدي عزيز إبراهيم، م(2)
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 .إشراك الطالب يف املناقشة واحلوار، وتبادل الرأي   
  .واحرتام الطالب وآرائهم وثقافاهتم منح الطالب فرًصا متكافئة،  

  .خلق جو  من الث قة بينه وبني طالبه
 .إثارة دافعية الطالب للتعل م، وإشاعة روح املرح يف الص ف

 عدم التعايل على الطالب، وجعل الطالب يعتمدون على أنفسهم.  
عل م الل غة العربي ة، مما يؤد ي حيبب الطالب يف تلم، للتع امناسبً جو ا  إن  هذا النوع من األساليب يهيئ 

 إىل حتسني أدائهم.
 
 

 قاعة الدرس وأثره في إدارة الص فتنظيم 
تقوم طرائق تعليم اللغات احلديثة على التفاعل بني الطالب، وجعل التعلم عماًل تعاونًيا، وهنا 

طالب(. وبناًء على هذه النظرة،  1أو 3أو نشاط الفريق ) ،يستخدم النشاط الثنائي )بني طالبني(
ينبغي تنظيم قاعة الدراسة، حيث تيسر عملية التواصل بني الطالب فيما بينهم من ناحية، وبني 

 املدرس من ناحية أخرى. بني الطالب و 
 

 معاقبة الطالب
ب خيتلفون يف السمع والطاعة يف بعض األحايني، املعل م ال جيد بد ا وال مفر ا من العقاب، إذ الطال

تكفيه إال العصا، كفيه اإلشارة والكلمة الواحدة، ومنهم عبد ال تاج والطباع، فمنهم من كان حر ا واملز 
 قبل اعتداله. مربح،ضرب غري  بكلمة واحدة ، بل حيتاج إىل انه أوامر معلمهوال ينزجر عن عصي

ومهما يكن من أمر، فاملدرس الكفء ال يلجأ إىل الضرب إال يف حينه، فكم  من مدرس  
ضرب طالًبا يف ساعة غضب، فسبب له عاهًة، كما أن الضرب يقضي على شخصية الطالب، ويول د 
يف نفسه اخلوف واجلنب، وكراهية املدرس، وبغض املادة اليت يعلمها. فعلى املدرس أن  يلجأ إىل 

خرى غري الضرب، فأحيانًا تكفي اإلشارة، والتوجيه احلسن، وقد حنذ ر الطالب، وننذره إذا أساليب أ
. يف بعض احلاالت، نطلب  ارتكب اخلطأ مرة ثانية، فإذا مل ينتِه، زجرناه بالقول، دون شتم، أو سب 
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خلطأ، نبني  للطالب طبيعة ا من الطالب املشاغب، أن  يتحو ل إىل مقعد آخر بالص ف. وعلينا أن  
 الذي ارتكبه، وأن  نسمح له بإبداء رأيه، والد فاع عن نفسه.

 
 حركة الطالب داخل الص ف

نستعمل اللغة يف كثري من األحيان، وحنن نتحرك. وبناًء على هذا، يستحسن أن  يسمح املدرس 
 للطالب باحلركة والتنقل داخل الص ف، وهم يؤد ون األنشطة املختلفة. ومن اخلطأ أن نفرض على
الطالب اجللوس على املقاعد، بشكل دائم، أو ننعهم من احلركة. إن  كثريًا من التدريبات تؤد ى 
ثنائًيا، أو عن طريق فريق من الطالب. ويف هذه احلاالت، يتنقل الطالب من مكان إىل مكان، 

يق ليختاروا زمالءهم. ومن األفضل أن  هتيئ الفرص للطالب؛ ليخرجوا من الص ف أحيانًا، لتحق
 أهداف تربوية، أو ثقافية، كزيارة املساجد، واملتاحف، واملصانع وحنو ذلك.

 
 إثارة اهتمام الطالب بالدرس

يكون يقظًا، طول الوقت، حىت ال تتفلت أغنامه،  يشبه دور املدرس أحيانًا دور الراعي الذي عليه أن  
م الطالب بالدرس، وجذب وتبتعد عن املرعى. ولكي حيقق املدرس هذا اهلدف؛ عليه إثارة اهتما

انتباههم إليه، وذلك باتباع كل ما ميلك من وسائل اجلذب كالتمثيل، واأللعاب اللغوي ة، والوسائل 
يتحاشى الرتابة  يلجأ إىل التجديد يف عمله بانتظام، وأن   املعينة، واتباع أفضل أساليب التدريس، وأن  
 والتكرار، فيما يتبعه من طرائق وأساليب.

 
 فضبط الص  

تشمل عملية ضبط الص ف عدة أمور، منها: احملافظة على النظام، ومتابعة حضور الطالب وغياهبم، 
ومراقبة سلوك الطالب داخل الصف، وإرشادهم وتوجيههم، وإشاعة األمن، واهلدوء بني الطالب 

حيث يذهب بعض الرتبويني إىل تعريف ضبط  ، وخيتلف مفهوم ضبط الصف من معلم إىل آخر
حيدث هذا التحكم بطرق خمتلفة مما يؤد ي  أنه "عملية التحكم يف سلوك الطالب وميكن أن  الصف ب

 .)31:1331وآخرون،  يملدرسية وعدم اخلروج عـنها" )مرعإىل انقياد التالميذ إىل االلتزام بالقوانني ا
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حيث يرى أن  العملية ليست جمرد  ،وهناك رأي آخر ينحو منحى االنضباط بدل الضبط
وإنا هي عملية تساعد الطلبة على تبين  القيم واملعايري اليت تساعدهم على بناء  ،االلتزام بقوانني

 .)217م: 1331احلاج خليل،  ( جمتمعهم احلر  والعيش فيه بكرامة وعز ة
لوك الطالب بعض الرتبويني إىل تعريف ضبط الصف بأنه: "عملية التحكم يف س (1)ويذهب

حيدث هذا التحكم بطرق خمتلفة مما يؤد ي إىل انقياد التالميذ إىل االلتزام بالقوانني املدرسية  وميكن أن  
 (2)."وعدم اخلروج عـنها

 ومن اإلجراءات اليت تساعد على ضبط الص ف، ما يلي: 
 أال يكون املدر س ضعيًفا، عاجزًا. .1
 بأو ل.أن  يعاجل حاالت الفوضى واالضطراب أوالً  .2
 أن  تقوم عالقته مع الطالب على االحرتام والصداقة. .3
 أن  يعودهم حتمل مسؤولية إدارة الص ف. .1
 أن  خيلق لديهم اجتاًها إجيابي ا حنو العمل داخل الص ف.  .1

الباحثة هنا أن  ما جيب التأكيد عليه أن  ضبط الص ف يؤد ي إىل تعل م  حقيقي وفع ال  ىوتر 
 أما إذا كان األمر فوضويًا داخل الص ف، فلن يتحقق شيء من ذلك. وحتقيق اهلدف املرغوب،

 
 (3)ضبط الص ف ووسائله
 ال يبدأ الدرس إال من بعد أن  يسود النظام واهلدوءيتأكد من نظام الفصل، وأ   يرجى من املعل م أن  

حتدث فوضى، ال داخل الغرفة الدراسية، وحىت يتابع الطالب املادة اليت تعرضها بانتباه كامل. وعندما 
تلجأ إىل العنف، واستعمال العبارات اجلارحة، بل مبواجهة من يثري الفوضى بنظرات حازمة، وكلمات 

ع األسئلة واألنشطة بعدالة بني الطالب، وأال تقصر اهتمامك حكيمة، تشجعه على االنضباط. ويوز  
جوات وفراغات أثناء الدرس. على الطالب الذين جيلسون يف املقد مة أو يف أحد اجلوانب. ال ترتك ف

                                                           
 .31ص ،"إدارة الصف وتنظيمه"، مرعي، توفيق وآخرون (1)

 .217"، صالرئيسة الحديثة للمعلم في إدارة الصف وتنظيمهاألدوار "، د احلاج خليل، حمم   (2)

 مرعي، وا خرون، مصدر سابق.  (3)
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من التنقل داخل الص ف، اجعِل الطالب  إىل الطالب باستمرار، وال تعطهم ظهرك، وال تكثر   انظر  
 مشغولني طوال الدرس، استخدم كثريًا من وسائل جذب انتباه الطالب، وإثارة إقباهلم على الدرس.

 النضباطي، ومنها ما يلي: توجد أساليب أخرى لضبط الصف وفق النمو اخللقي وا (1)كما  
 أسلوب الطاعة. .أ 
 (12-3م، 1333ة الذاتية. )عصفور، أسلوب تعلم املسؤولي .ب 

 غرفة الدراسة:
ال تكون واسعة مرحية.ومن األفضل أ   جيب أن تتناسب غرفة الدراسة مع عدد الطالب واألثاث، وأن  

تكون التهوية جيدًة، واإلضاءة   يزيد عدد الطالب عن عشرين طالًبا. ومن ناحية أخرى، ينبغي أن  
تتوافر يف الص ف الوسائل التعليمية  كافيًة، واملقاعد مرحيًة، وأن جيلس كل طالب جلسة صحيحة، وأن  

املناسبة، من كتب، ودفاتر، وأقالم، ومساطر، وخرائط، ولوحات وصور، وتسجيالت صوتية، وأن  
 تكون الغرفة بعيدًة عن الضوضاء.

 
 :األولية الصفوف لطالب العمرية الخصائص

 أهم من املرحلة هذه وتعد   املدرسة بيئة إىل املنزل بيئة من الطفل بانتقال املرحلة هذه تتميز
 هذه يف ( الطفل٤٤٤ه:  ٦٢٠٦ وعبد السالم، منصور( (2)يقول .املهارات لتعلم العمرية املراحل
 أدائه على القدرة يكتسب حىت نشاط أي لتكرار استعداد ولديه والرتديد بالتكرار يستمتع املرحلة

 .التاسعة وسن السادسة سن بني يكون املرحلة هلذه الزمين جي ًدا والعمر
 الع مري ة املرحلة هذه يف الطفل اهبز يتمي   اليت السمات أهم )ه ٦٤٢٤:٦٣٠( (3)اهلامشي ويذكر 

 وهي:
نو  يكتمل املرحلة هذه ويف بطيًئا، العمرية املرحلة هذه يف النمو يكون  الجسمي: التكوين - 

 املختلفة، والطفل األنشطة يف يديه استخدام على قدرةً  أكثر الطفل يصبح حيث   الدقيقة العضالت

                                                           
 .، معهد الرتبية، دائرة الرتبية والتعليم، األنروا، اليونسكو، عمانep 2000 -ورقة عمل  ،"المرشد إلى إدارة الصف المدرسيعصفور، وصفي " (1)

 . ٦ط، المراهقة إلى من الطفولة النمو السالم،عبد  وفاروق ،دحمم   مجيل دحمم    (2)

 .الشيخوخة إلى من الوالدة وتطبيقه سسهأُ  التكويني النفس علم، د حمم   احلميد عبد اهلامشي، (3)
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 يف املختلفة لتعلم املهارات استعداده يسهل مما واحليوية الطاقة من كبري قدر لديه السن هذا يف
 .الدراسة من األوىل السنوات

يستطيع التفكري  حيث ،للطفل العقلية القدرات بعض تنضج املرحلة هذه يف العقلي:  التكوين – 
 اإلدراكي على النمو يساعده السن هذه يف باملدرسة والتحاقه واالنتباه والتذكر ،والتصور ،داجملر  

 .السريع
 تتسم باهلدوء اليت وامليول االنفعاالت بعض املرحلة هذه يف الطفل لدى ينشأ االنفعالي: التكوين -

 .املختلفة ألشياءا متلك حب   ظاهرة املرحلة هذه يف الطفل على ويسيطر واالتزان
 التقليد ومنها االجتماعية املهارات بعض املرحلة هذه يف الطفل لدى نشأ: االجتماعي التكوين – 

 يف الطفل إن  التحاق حيثة، اجلماعي   والروح والصداقة والتبعية الزعامة وحب االجتماعية واملشاركة
 .الطفل لدى االجتماعي اجلانب تنمية على يعمل باملدرسة املرحلة هذه

معلمني تكون لديهم القدرة على كشف  إىليف هذه املرحلة حيتاج  تلميذن  الومن هنا يتضح أ
 الصعوبات اليت تواجه الطالب وتعرتض طريقة كذلك تقدمي الرعاية والعناية للطالب.

 
 كيف تساعد طالبك ضعاف المستوى؟

من  –ت األو ىل خالل الساعا –وقت الفسحة، جيب أن  ننصحك أن  تتلمس منذ البداية  يف
 ، وم ن هم الطالب األقوياء. أجلس الطالب ضعيف املستوى جبوار آخر مستواه افهم الطالب الضع

باإلضافة إىل الواجبات  –حاول أن  تقد م له  مث  جبوار أصدقائه.   جلوسه كان لو  أفضل، وحبذا العلمي 
أنشطة إضافية يقوم بأدائها يف البيت، وركز عليه يف الص ف بإعطائه مزيًدا من االهتمام،  –املنزلية 

يلحق بأقرانه. وال ينبغي أال يداخلك اإلحباط أو يساورك القلق إذا ما  ووض ح له أنه مطلوب منه أن  
زت فيها مثل عت وحف  التقدم. وال تنس  أال ترتك مناسبة إال وشج  بعض الطالب بطيئو  رأيت أن  

 هؤالء الطالب.
 

 ماذا تفعل إذا رأيت أنك لن تستطيع أن تغطي )تكمل( كل المادة التي في الكتاب؟
حيبذ الطالب على الدوام أن يكملوا الكتاب الذي بني أيديهم، لكن ذلك قد ال يتحقق 
ألسباب عديدة. فإذا شعرت أنك قد ال تفي بذلك، ميكنك أن  توكل للطالب القيام ببعض 



60 

 

60 

التدريبات خارج الصف بانتظام )خباصة تدريبات الكتابة، والقراءة كلها أو بعضها(، وقد يكون ذلك 
كلما قربت من هناية الكتاب حيث يبدأ الطالب االعتماد على أنفسهم. باإلضافة إىل أدعى وأنسب  

ة مبلخص النحو والرتاكيب بعد أن  مته د ذلك ميكن أن  توكل إليهم أمر تنفيذ ومراجعة اجلداول اخلاص  
 هلم الطريق مبثال أو مثالني؛ ويف هذه احلالة، يكون من احلكمة أن  توكل إليهم أيًضا أمر حل  

إىل   مرة   االختبارات يف غري وقت الدرس، وِمن مث   تصحيحها معهم مجاعي ا، مع لفت أنظارهم يف كل  
 نود بالرجوع إىل الدروس املعنية.ضرورة مراجعة ما مل يوف قوا فيه من ب

 
 ينتهي الزمن؟ ماذا تفعل إذا انتهت مادة الدرس قبل أن  
قدرًا من املادة يظن أهنا تكفي الزمن املخصص للدرس، مث كثريًا ما حيدث أن حيض ر املعل م 

ى له من الزمن عشر دقائق مثاًل، وقد انتهى من املادة اليت أعدها. أو قد حيدث يكتشف أنه قد تبق  
درًسا جديًدا تضطر  تبدأ   أن   أنك ال تريد أن تبدأ الدرس ألن  معظم الطالب غري موجودين، وال تود  

يقوم معظمها على اجلانب  ذ  احملادثة، إكنشطة  األمراجعة ولذا جيب  ق. إىل إعادته بعد دقائ
 االتصايل.

   
 

 نظريات الفكر اإلداري التربوي المعاصرالمبحث الثاني: 

 مقد مة:
م العلمي والتطور اهلائل يف ومؤثرة، وذلك نتيجة للتقد   ىلرتبية يف هذا العصر حتديات كرب تواجه ا

جتماعية مجيعها. لذا، أصبح والثقافية واال ،قتصاديةجوانب حياة اإلنسان االاستخدام التكنولوجيا يف 
على املهتمني بقضايا التعليم إعادة النظر يف النظم الرتبوية الراهنة، وتسخري معطيات العصر من  الزامً 

النظم التعليمية ال ميكن حتديثها،  أن  ، (Coombuz)(1)ويرى كومبز أجل تنمية العملية الرتبوية وحتديثها.
يف نظام إعداد املعلمني وتدريبهم، وذلك من خالل العناية بالبحوث الرتبوية،  اما مل ي عد النظر جذري  

وكل إصالح ال يتناوله  ة،ة الرتبوي  ة للعملي  . فاملعلم أحد األركان األساسي  وجعلها أكثر عمقًا وثراءً 

                                                           
 حسن على أمحد بين دومي، كلية العلوم الرتبوية، جامعة مؤته، األردن. -(1)
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يت برامج إعداد املعلم وتدريبه على حاهلا، فال ميكن حتديث النظم املعلم يشك يف جناحه، وإذا بق
التحديات اليت تواجه  إحدىا دً جي  ا لوظيفته إعدادً  م املعد  توافر املعل   عد  ة القائمة، لذلك ي  التعليمي  

 ة يف الوطن العريب.املؤسسات الرتبوي  

هو فعل إنساىن يقوم على اإلدراك  اإلداري وخاصة الفكر الرتبوي الفكرومن املعلوم أن    
والتأمل واالستنتاج والقدرة على االختبار ىف املسائل واملشكالت بعد املالحظة والقياس أو جمرد 

ني فيما تركوه ىف مؤلفاهتم، مبا يتعلق بالعملية التأمل. والفكر الرتبوى هو دراسة آراء املفكرين واملرب  
بعدة  اإلداري  الفكر مر   وقد هذا حتقيق تلك األهداف. التعليمية وفلسفتها وأهدافها ووسائل 

 ، مدرسةالكمية املدرسة وكية، السل املدرسة سيكية، الكال املدرسة  ومدارس،  أشهرها:مراحل 
 .نسانيةالعالقات اإل

 

 

 مفهوم النظرية: األو ل:  المطلب 
خمتلفة، فهي ختتلف باختالف ة معان  عد  يف  ستخدمية النظرية يف اإلدارة التعليمي  إن  اصطالح  

النظرية وسيلة  استعماالهتا، فهي يف اإلدارة غريها يف اهلندسة وهكذا. فمن املمكن  أن  يقال إن  
 . (1)لألشياء بدالً من تناثرهاا يضع نظامً  من خالهلا أن  اإلنسان  حياول 

فروض، وتطبيق إن  النظرية هي نظام كامل للحصول على املعرفة، ولتوجيه البحث واختبار ال
التوصل إليها عن  األساليب املنطقية الرياضية، وما يستتبع ذلك من اختبار جتريب للنتائج اليت يتم  

النظرية هي"تصور أشبه باملبدأ له قيمة التعريف على ما، يتسم  .(2)طريق االستدالل االستنباطي
 .(3)للبحث والتفسري، ويربط النتائج باملبادئ ام منهجً ة علوم، ويقد  أو عد   ابالعمومية وينتظم علمً 

كما تعر ف النظرية على أهنا: جمموعة من الفروض ميكن من خالهلا التوصل إىل مبادئ تفسر طبيعة 
النظرية على  ، على الرغم من أن  يكون مل فيما ينبغي أن  أر ما هو كائن وليس التاإلدارة وهي تفس  

                                                           
 .3ص ،المدرسية في ضوء الفكر اإلداري المعاصر  اإلدارة، إميان علي الغامدي   (1)
 . 17ص  اإلدارة التعليمية أصولها وتطبيقاتها، عالم الكتب،، د منريمرسي، حمم    (2)
 .3ص،  3، طالمعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، املنعم  احلفىن، عبد (3)
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تشتق منها  أن  دة هي اليت ميكن وهبذا فالنظرية اجلي   ،بدقة ووضوح أهنا مبادئ عامة تقوم بتوجيه العمل
 .(1)الفروض

مفهوم النظرية: النظرية يف اإلدارة التعليمية تستخدم بعدة معان  خمتلفة، فهي ختتلف باختالف  
النظرية وسيلة  استعماالهتا، فهي يف اإلدارة غريها يف اهلندسة وهكذا. فمن املمكن  أن  يقال إن  

 . (2)لألشياء بدالً من تناثرهاا يضع نظامً  من خالهلا أن  اإلنسان  حياول 

إن  النظرية هي نظام كامل للحصول على املعرفة، ولتوجيه البحث واختبار الفروض، وتطبيق  
ا عن األساليب املنطقية الرياضية، وما يستتبع ذلك من اختبار جتريب للنتائج اليت يتم التوصل إليه

  .(3)طريق االستدالل االستنباطي

 وهناك عدة مفاهيم تتعلق هبا منها:

 : العامة اإلدارةأوالا:  
ائف املوجودة ىف الدول هى علم من العلوم االجتماعية. تعترب هذه الوظيفة من أحد أهم الوظ  

 اإلدارةتلك موارد مادية وفنية. ترتبط مت اجملتمعات اليت دارة يفإنشأت بسبب ضرورة وجود احلديثة و 
العامة بتنظيم  اإلدارةة وسياسات احلكومات. حيث تقوم الدول احلديث التنفيذية يفالعامة باألجهزة 

العامة باملنظمات  اإلدارةال ختتص  .اد داخل املنظمات لتحقيق هدف معنيوتنسيق وتوجيه األفر 
أفراد اجملتمع على حد سواء وليس فئة معينة. تقوم  اخلاصة لكنها تعمل على تقدمي خدمات تفيد كل

احلديثة.  اإلدارةالعامة بتنفيذ سياسات احلكومات بكل دقة وفعالية عن طرق استخدام نظم  اإلدارة
مادية. مما سبق نستنج أن  حىت تقدم خدمة لكل أفراد اجملتمع بأفضل جودة وكفاءة وبأقل تكاليف

 .اخلاص هبا اإلدارةاز منظمة يتوقف على جناح جه يجناح أ
  -:العامة على أربع وظائف أساسية حىت تنجح وهى اإلدارةتعتمد 

حتقق األهداف املنظمة وتتكون  وتضع اخلطط اليت ،املستقبل اتص بتوقع: هذه العملية ختتالتخطيط
 ة.املتاحمكانيات والواجبات، وحتديد اإلمن عدة مراحل وهى وضع األهداف، والتنبؤ، وحتديد املهام 

                                                           
1- Bush,T. (1986): Theory of Educational Management, London: Harber  Row Publisher. 

(2)
 .3ص ،المدرسية في ضوء الفكر اإلداري المعاصر  اإلدارة، إميان علي الغامدي  - 

 . 17، صاإلدارة التعليمية أصولها وتطبيقاتها، د منريمرسي، حمم   - (3)
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دية حيث متزج بني املوارد البشرية واملا دارية اليتلية التنظيم على أهنا الوظيفة اإلتعرف عم :التنظيم 
املنظمة، واألنشطة  ال املنظمة، واملوارد املتوفرة يفاملنظمة، وأعم  يفنيتتكون من األفراد العامل

 .بينهمزيع املوظفني وكيفية التواصل و جراءات وخطوط السلطة، وتواإل
رشاد املوظفني والعاملني أثناء قيامهم بتنفيذ األعمال حىت تتحقق أهداف املنظمة. إهو  التوجيه: 

العمل، والقيادة  تساعدهم يف املعلومات اليتوتتم عملية التوجيه عن طريق االتصال بالعاملني ونقل 
تنفيذ اخلطة، والتحفيز تسهل  العامل خبلق روح من التعاون اليت من خالهلا يقوم شراف اليتواإل
 ل. يعطيهم قوة داخلية لتنفيذ العمنساين من قبل املدير الذي خيفف من صغط وتوتر العاملني حىتاإل

هذه العملية تعرف على أهنا مراقبة أداء املنظمة وحتديد وتقيم األهداف . وتتم عملية الرقابة  :الرقابة
هل جيري تنفيذ املخطط كما هو موضوع أم ال؟  وكشف  اإلدارةعن طريق مالحظة وظائف 

هناك جماالت عديد تطبق  .االحنرافات السلبية ىف العمل وتعديلها، وحتديد املستوى الفعلى لألفراد
، أو قطاع االقتصاد العامة اإلدارةالدولة احلديثة من هذه اجملاالت القطاع العام وتسمى  يف اإلدارةفيها 

 ل.األعما إدارةوتسمى 
اإلدارة العامة تشمل كل هيئة عامة، مركزية أو حملية أوكلت إليها السلطة السياسية  نستنتج أن   ؛اأخيرا  

 (1). وظيفتها تلبية احلاجات العامة، على اختالف صورها، وزودهتا بالوسائل الالزمة
 

 الفكر اإلداري مدارس ثانياا:

الفكر هو ومن املعلوم أن  املعاصر، لمي ة معاصرة تضم الفكر اإلداري هناك عدة مدارس ع   
يقوم على اإلدراك والتأمل واالستنتاج والقدرة على االختبار ىف املسائل واملشكالت بعد  ينفعل إنسا

 ني فيما تركوه يفدراسة آراء املفكرين واملرب  يهتم ب يس أو جمرد التأمل. والفكر الرتبو املالحظة والقيا
 مر   وفلسفتها وأهدافها ووسائل حتقيق تلك األهداف. وقد  ،ةالتعليمي   ،ةمؤلفاهتم، مبا يتعلق بالعملي  

 أشهرها:، ومدارسبعدة  مراحل اإلداري  الفكر
 سيكية. الكال املدرسة ( أ

                                                           
(1)

وما بعدها، وانظر شبكة املعلومات الدولية موقع  11، صاإلدارة المدرسية في ضوء  الفكر اإلداري المعاصر صالح عبد احلميد مصطفى،  انظر:  
http://mawdoo3.com 
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يطلق عليها املدرسة العلمية، وقد اهتمت  هذه املدرسة اليت وهي املدرسة التقليدية، و 
 والتقسيم اإلداري والتنظيم.ببيئة العمل 

 . وكيةالسل املدرسة ( ب
 رتاعي أحوال العاملنيلنسانية اإلجتماعية االوانب اجلاهتمت بوهي املدرسة اليت            

 وغريها. باملؤسسات اإلدارية كاملدارس           
 الكمية.  املدرسة ج( 

 .نسانيةالعالقات اإل مدرسةد( 

وهناك عدة مدارس أخري مذكورة بتفاصيلها يف مصادر وكتب اإلدارة العامة واإلدارة الرتبوية،    
دراسة  ،للطلبة يستوى الت حصيلاملوعالقتها ب يةفدارة الص  اإل جودةيف دراستها هذه عن  والباحثة ترى

تعد  جزًءا مهم ا من العملي ة اإلدارة الصفي ة ن  أ يف ليبيا معلمي املرحلة االبتدائية من وجهة نظر ميداني ة
ن  إ، ولذا فكسب املتعل م جمموعة من اخلربات واملهاراتالتعليمي ة، وأن  ما جيري يف الص ف الدراسي ي  

واليت تتطلب إجياد  ة،ة مطب قة يف احلياة التعليمي  ة وفكري  جيب أن  تستند إىل أسس نظري   اإلدارة الصفي ة
هام حفظ للنظام وتوفري للمناخ مبتعين قيام املعلم ، و بيئة تعليمي ة مناسبة لنجاح عملية التعليم والتعلم

من أثاث وجتهيزات ومواد ووسائل واستثمار يف الصف  ةوتنظيم البيئة الفيزيقي   واالجتماعي   العاطفي  
  .ةالتعاون مع اإلدارة املدرسي  فضالً عن  ة وحسن التخطيط هلااخلربات التعليمي  

      

ن  اإلدارة الصفي ة تعد  جزًءا مهم ا من العملي ة التعليمي ة، وأن  ما جيري أ والباحثة ترى يف هذا البحث 
جيب أن   ن  اإلدارة الصفي ة، ولذا فإكسب املتعل م جمموعة من اخلربات واملهاراتيف الص ف الدراسي ي  

واليت تتطلب إجياد بيئة تعليمي ة مناسبة  تستند إىل أسس نظرية وفكرية مطب قة يف احلياة التعليمية،
هام حفظ للنظام وتوفري للمناخ العاطفي واالجتماعي مبتعين قيام املعلم ، و لنجاح عملية التعليم والتعلم

ووسائل واستثمار اخلربات التعليمية من أثاث وجتهيزات ومواد يف الصف  وتنظيم البيئة الفيزيقية 
مصطلح الفع الية يرتبط ارتباطًا وثيًقا  إن   . فضاًل عن التعاون مع اإلدارة املدرسية وحسن التخطيط هلا

، مع ة، والكفاءة، والقيادة، وبناًء عليها كلما زادت الفعالية كلما كانت هناك إدارة ناجحةر داباإل
 .ومدارس الفكر الرتبوي واإلداري احلديثة ونظرياهتا املتعددة نين واملرب  دراسة آراء املفكرياالستفادة من 
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 تطور الفكر التربوي.ثالثاا: 

التعلـــيم  إن  داريـــة و نوات طويلـــة يف خمتلـــف املؤسســـات اإلالفكـــر الرتبـــوي قـــد تطـــور منـــذ ســـ إن    
ــــة وفًقــــ ــــه الفرعيــــة ومــــن هــــذه اجملــــاالت ا اتا لتطــــور والرتبي ــــوع وتتعــــدد جماالت دارة املدرســــية إلالعصــــر تتن

املشـرف  مـن القـرارت والتوجيهـات، يقـوم هبـا سلسـلةً ميثـ ل اإلشراف الرتبوي  وألن   ،شراف الرتبويواإل
امليـدان يف العمليـة التعليميـة فهـي املرشـد للعـاملني يف   ملراقبة الفعليةاألعمال من خالل ا الرتبوي إلجناز

، وغـري ذلـك ادة النظر يف األنشطة والتشـريعاتمما يساعد على إع ،ىل هدف مشرتكالرتبوي للوصول إ
 إىل جمموعة قضايا مهمة منها: ق الفكر الرتبوي إمجاالً يتطر  

وجـــون  ،وابـــن خلـــدون ،والغـــزايل ،راســـة تـــراث أعـــالم الفكـــر الرتبـــوي مـــن مثـــل أفالطـــوند -
 ديوي.

الــــدائم وتقــــدير احلكمــــة وبلــــورة أفكــــار واجتاهــــات مســــتقلة شــــجيع الفــــرد علــــى البحــــث ت -
 ومتطورة.

 ة وتطورها.صد أوجه االئتالف واالختالف بني املدارس الفكري  ر  -
 ناقشة جذور األزمات واإلشكاليات املعاصرة.م -
فد الواقع الرتبوي والتعليمـي مبجموعـة أفكـار وأسـاليب متنوعـة مبـا يـتالءم مـع خصوصـية ر  -

 االنفتاح املتزن على ثقافات العامل.اجملتمع ومبا يضمن 
فمــن يطلــع علــى مثــار الفكــر  ؛تنميــة العقــل وصــقل الشخصــية الرتبويــة عــرب انتقــال األثــر -

ال بــد أنــه يكتســب بعــض أســاليب التأمــل العميــق ويتــدرب علــى املــنهج العلمــي و الرتبــوي 
 للتفكري.

 قيق فهم أعمق للسلوك اإلنساين والعوامل املؤثرة يف معيشته.حت -
 مـــاومهاراهت مـــاوثقافته مـــاتنميـــة موهبته مـــاا يتـــيح هلا منهجي ـــداد املعلـــم واملعلمـــة إعـــدادً عـــإ -

 .على ضوء مرياث الفكر اإلنساين ماوخرباهت
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 :مقومات العمل في المنظومة التربويةالثاني:  المطلب

 صراالمعواإلداري شراف التربوي اإلأهمية  أوالا:

ة ف الرتبوي ـــهـــداتعمـــل علـــى حتقيـــق األ الـــيت ةدارة الرتبوي ـــمـــن اإل ًءاجـــز  د  دارة املدرســـية تعـــاإلإن   
 لتلميـذ يف مجيـع اجلوانـب املختلفـةا نـويف حتقيـق  التخطيط هلا واليت تتمركـز ت   وتنفيذ املشروعات اليت

ت من التغـريات املتالحقـة واملتسـارعة يف جمـاال اكثريً ويشهد العصر احلايل  أكادميي ا، وخلقي ا، وسلوكي ا. 
من التحـديات الـيت يواجههـا اجملتمـع، ويتحمـل عـبء مواجهتهـا  اعديدً ، وتراكمها يفرض احلياة كافةً 

 جمال  الرتبية والتعليم. 

د، وتشـــكل كـــل فـــرتة ا الفرعيـــة، وتتعـــدمـــالرتبيـــة والتعلـــيم، مـــع تطـــور العصـــر، تتنـــوع جماالهت إن    
ومفاهيمهـــا وفحواهـــا، ومـــن هـــذه وتتغـــري عنـــاوين جمـــاالت أخـــرى كانـــت موجـــودة جمـــاالت جديـــدة، 
، يهـدف إىل ضـبط العمليـة التعليميـة متكـامالً  انظاًمـ، وهـي متثـل اإلدارة املدرسـيةيف  اجملـاالت الفرعيـة

ي أهــدافها بيســر وســهولة، وهتــدف إىل اكتشــاف لتــؤد   - ممثلــة جبميــع عناصــرها الرئيســة -وتنظيمهــا 
الت الدراســية، واعتمــاد أســلوب العمــل اجلمــاعي املشــك القـدرات اإلداريــة للعــاملني يف التعلــيم، وحــل  
 يف مجيع جماالت العمل اإلداري املدرسي. 

أمـــا اإلشـــراف الرتبـــوي فهـــو سلســـلة متصـــلة مـــن القـــرارات والنشـــاطات والتوجيهـــات، يقـــوم هبـــا  
املشــرف الرتبــوي إلجنــاز األعمــال مــن خــالل الســيطرة واملراقبــة الفعليــة علــى مســافة قريبــة مــن مكــان 

يف العمليـــة  احامسًـــتـــاثريًا   .(1)والتعامـــل مـــع الظـــروف واحلـــاالت يف موقـــع العمـــل كمـــا تظهـــرالعمـــل، 
التعليمية، فهي اليت تغري السبيل أمام العاملني يف امليدان الرتبـوي للوصـول إىل هـدف مشـرتك يف زمـن 

ى إعــادة حمــدد، وهــي الــيت ترســم الوســائل الكفيلــة مبراجعــة األعمــال ومتابعــة النتــائج، ممــا يســاعد علــ
 النظر يف التنظيمات واألنشطة والتشريعات، وغري ذلك من مقومات العمل يف املنظومة الرتبوية. 

 ز بكونه:صر يتمي  اشراف الرتبوي املعاإل يتضح أن  

ىل حتسني التعليم من خالل توجية وتنشيط النمو املستمر لكل من إعملية فنية :هتدف  
 .ةة التعليمي  أثر يف حتسني العملي  م واملشرف وكل من له املتعلم واملعل  

                                                           
(1)

 حبث منشور على الشبكة العاملية.،  والتجديد ةصاله التربوي بين األالقابسي وفكر  ،صطفى حالويمود محم 
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 الضرورة( -)المفهوم  يالتربو اإلداري  الفكر ثانياا:

 :ي وضرورتهالفكر الرتبو مفهوم 

ختيار ىف املسائل ستنتاج والقدرة على االيقوم على اإلدراك والتأمل واال : هو فعل إنساينمفهوم الفكر
 د التأمل.واملشكالت بعد املالحظة والقياس أو جمر  

 ،ةمبا يتعلق بالعملية التعليمي   ،مؤلفاهتم ني فيما تركوه يف: هو دراسة آراء املفكرين واملرب  الفكر الرتبوى  
 وأهدافها ووسائل حتقيق هذه األهداف. ،وفلسفتها

تطور اجملتمع من حال ضروري يهتم ببيان  هو علم  يالرتبو اإلداري  الفكر ونستنتج من ذلك أن 
وتطور اجملتمع أو رصد حركته  أو هو رصد احلركة الرتبوية. الفعل اإلنساين،، من خالل إىل حال

 ،ذلك اجملتمع من ناحية واملؤسسات يف ،واألفكار ،واألشياء ،الرتبوية يعىن التفاعل املستمر بني الناس
وبني الثقافات األخرى تفاعالً يدفع الرتبية إىل هذا اإلجتاه أو ذلك  ،والتفاعل املستمر بني الرتبية ككل

 من ناحية أخرى.

 ة:املفاهيم الرتبوي   إىل اخللط يف يتؤد   العوامل اليت

 ة.احلياة اليومي   ة يفلعديد من املفاهيم الرتبوي   يستخدام العمومشيوع اال -1
 ة.ن املفاهيم الرتبوي  املقصودة م املعاين إثارةتداخل وجهات النظر عند  -2
ة توصلت إليها البنية املعرفية للعلوم الرتبوي   ة اليتة والرتبوي  ندرة الرجوع إىل النظريات العلمي   -3

 ة.والنفسي  
 ة.جتماعي  املؤسسات اال املستخدمني للمفاهيم الرتبوية يف تعدد نوعية األفراد -1
جة متقدمة من جودة البناء وصل إىل در  يالذ ةميدان البحوث الرتبوي   السريع يف يالتطور العلم -1

 .يالرتبو  املعريف
 ة من فرتة زمنية ألخرى.ستخدام املفاهيم الرتبوي  ا ختالف يفاال -1
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 يالواقع التربو ثالثاا: 

 أنه:يتمثل الواقع الرتبوي يف  

دة اجملر   عن جمموع املفاهيم واألسس النظرية واملعاين اد من: ويكون البحث فيه معربً مستوى جمر   -1
 .يمن هذا الواقع الرتبو 

أن تكــون عليــه  يمســتوى يعــرب عــن تصــورات املشــتغلني بــأمور الرتبيــة والتعلــيم اخلاصــة مبــا ينبغــ -2
 عملية الرتبية.

 :يالفكر الرتبو  معايري البحث يف

 الرتبية. احلصول على درجة علمية متخصصة يف ي: ويقتضياملعيار األكادمي -1
 بصفة خاصة. يبصفة عامة والتعليم يفيمن يعملون باحلقل الرتبو : ويتمثل املعيار املهين  -2

 
 :ومعالجة األزمات يتجاهات الفكر التربو رابعاا: ا 

 نظرى مستمد من املعتقدات واحملركات األساسية للفكر. -1
 ومكوناهتا. ،جوانبها جتماعية بكل  مستمد من املعطيات اال يتطبيق يعمل -2

 على ثالثة أمور: يتتوقف حيوية الفكر الرتبو 

 أكثر من موقع. اجملال التطبيقى يف يف يمدى تأثري هذا الفكر الرتبو  -1
 ومتطلباته. يمدى تعبري هذا الفكر الرتبو  -2
 لظروف اجملتمع املختلفة. يمدى مالءمة هذا الفكر الرتبو  -3
  

 :إىلترجع  تعانيها الرتبية بأوضاعها املعاصرة  األزمات اليتمن املعلوم أن  

 ،تســم باألفكــار املتناقضـــةت افاقهــآكثــري مــن   يف تقلــة فعاليــات الفكــر احملــرك هلــا نتيجــة أنــه مازالــ -1
جتســدها أو ا رى هلــا أبعــادً نــال  مــن احلــاالت باألفكــار املســطحة الــيتكثــري   يف اتســامهاإضــافة إىل 
 .يالواقع احل حركة يف
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فإهنـا حباجـة اليـوم  ، هناك جهود فكرية تربويـة ملواجهـة هـذه األزمـات قـد دونـت وكتبـت تإذا كان -2
وذلـك بفهـم هـذه اجلهـود ووضـع سـائر  ي،ادة صياغة مبا خيـدم الفكـر الرتبـو إىل مراجعة وتقومي وإع

 الضوابط الالزمة لتفعيلها وحتديد األدوار الالزمة لتنفيذها.

 ن  إحيــث  ي،الواقــع الرتبــو  يف ييــة اإلنتــاج الفكــر ؤشــرات قلــة فعال: تظهــر امليفكــر واإلنتــاج الرتبــو ال-3
 يقــى وصــادق ملعرفــة مــدى إســهاماته يفمل يتعــرض لعمليــات نقــد وحتليــل حق يهــذا اإلنتــاج الفكــر 
عمليـات النقـد هلـذا اإلنتـاج  تعـد   ن مث   . وِمـيالعامل يمواكبته للفكر الرتبو  ويف ي،ترقية الواقع التعليم

 يالعـــامل يمســـارات الفكـــر الرتبـــو  يف ضـــرورة مـــن أجـــل نـــوه وتقـــومي مســـاراته حـــىت يســـتطيع التـــأثري
 املعاصر.

ة الرؤيـة الواقعيـ ورصـد تطـوره يف يث تساعد دراسة حركة الفكر الرتبـو : حييلفكر والتجديد الرتبو ا-1
اولة لعنصـرة النظـام حم ييعترب التحديث الرتبو  وعلى ذلك ي،جتر  واملتبصرة لعمليات التحديث اليت

ـــووســـائط تربوي ـــ ،وآالت ،ك بإدخـــال تقنيـــاتوذلـــ ي،الرتبـــو   ي  لفكـــر تربـــو ا ة جديـــدة تكـــون تطبيًق
إليــه للوصــول إىل الغايــات البعيــدة هــو جمــاراة روح  ييــتم الســع يالــذ يســليم... والتحــديث الرتبــو 

واإلمكانـات  ،ةوالقـيم األخالقي ـ ي،جتمـاعقـع االضـوء مـن الوا ولكن يف ي،م العلمالعصر من التقد  
 ة احلاكمة للمجتمع.واملادي   ،ةوالفني   ،ةالبشري  

تطـور الفكـر  وتقـومي الفلسـفات الرتبويـة: تؤكـد دراسـة الفلسـفات الرتبويـة املختلفـة أن   يرتبو الالفكر -1
صـــــــورة بقـــــــدر املســـــــتطاع عـــــــن النظريـــــــات احلاكمـــــــة للمجتمعـــــــات  ييعطـــــــ ن  يســـــــتطيع أ يالرتبـــــــو 

 ويف يًـا،ذاتبناء اإلنسان  بيعة هذه الفلسفات ورصد حركتها يفالوقوف على طإن  حيث ،اإلنسانية
حتقيـق املبتغـى مـن وراء دراسـة  ن حولـه يعـد أمـراً بـال  األمهيـة يفتفاعله مع قوى الطبيعـة واجملتمـع مـ

 هذه الفلسفات.

البنـاء  مـن األمـور املهمـة يف يمة: تعد دراسة تطور الفكر الرتبو لأل يوالبناء احلضار  يرتبو ال الفكر -1
وتصـــويب  ،وإعـــادة التشـــكيل ،فإصـــالح الفكـــر ،هبـــا ميـــر   للظـــروف الـــيتا للمجتمـــع نظـــرً  ياحلضـــار 

 .ومتكاملةً  ومتوازنةً  ،شاملةً  رؤيةً  يقاهتا وحتقيق أهدافها إنا يستدعمسار املعرفة لتنضبط مبنطل

معرفـة الـرتاث  تسـهم يف دراسـة الفكـر الرتبـوى مـن شـأهنا أن   ن  : إيمعرفـة الـرتاث الرتبـو  املسامهة يف -7
 يكريــة أو نشـــاط بشـــر مبـــا حيويـــه هــذا الـــرتاث مـــن كــل مـــا خلفـــه اإلنســان مـــن موروثـــات ف يالرتبــو 
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ع مـــن مـــا يواجهـــه اجملتمـــ حـــل   ســـتلهام خـــربات تســـاعد يف اســـب يتوارثـــه األفـــراد مبـــا يســـهم يفمكت
 مشكالت حاضرة.

 

 يطرق دراسة الفكر التربو الثالث:  المطلب
 

 أوالا: الطرق المستخدمة في دراسة الفكر التربوي

 :من الطرق املستخدمة يف دراسة الفكر الرتبوي ما يلي 
ل املقـام األو   وإنا يعنيـه يف ،هذه الطريقة ال يقتصر الدارس على بلد من البلدان : يفالطريقة الطولية -

مســـايرته للتطـــور  حـــول قضـــية معينـــة عـــرب العصـــور املختلفـــة ومـــدى ي  الرتبـــو يتتبـــع تطـــور الفكـــر  أن  
 .اإلنساين ياحلضار 

احلـاكم  ككـل داخـل السـياق الثقـايف  يالنظـر إىل الفكـر الرتبـو  هذه الطريقـة يـتم   : يفالطريقة العرضية -
جمتمـع معـني  يف يالفكـر الرتبـو لطريقـة بتنـاول حركـة حيث تتقيد هذه ا ،تتم دراسته يللمجتمع الذ

 أو اخلروج هبا إىل زمن آخر. ،ىف فرتة زمنية معينة دون بقية اجملتمعات األخرى
 

  العربي المعاصر ومالمحه العامة يخصائص الفكر التربو ثانياا: 
، تتجلـى بالتحديـد يف العصـور الوسـطىفرتة ازدهار الفكـر الرتبـوي العـريب  ال أحد يشك يف أن    

ة غزيــرة العطــاء وغنيــة احملتــوى وواضــحة أســهمت خمتلــف االجتاهــات الفكريــة يف بنــاء ثقافــة تربوي ــحيــث 
ــغــة العربي ــاهلــدف، وكلهــا مكتوبــة بالل   مجيــع األقطــار العربيــة،  د حقيقــة هــذا األمــر هــو أن  ة. والــذي يؤك 

يدركه ويشـعر بـه   رخيي  . فهذا واقع تا(1)بدون استثناء، مل تشهد بعد هذه الفرتة أي ازدهار تربوي مماثل
ــ إىل احلاضــر  ةً كــل مهــتم بــالفكر الرتبــوي العــريب، بــل هــو إرث فكــري حيكــم نظــرة اإلنســان العــريب عام 

واقع  ملفهوم الرتبية ورسالتها احلضارية. واملؤكد هو أن   ةً واملستقبل، وتصور الباحث الرتبوي العريب خاص  
لماضــي وحييــل إىل كــل مــا هــو مــوروث، البــد لالفكــر الرتبــوي العــريب هــذا، والــذي يتميــز بنزعــة واضــحة 

 ة:تيمتعددة نوجزها يف املظاهر اآل تتولد عنه نتائج وأن  
                                                           

(1)
 .3ط ،  صة الفلسفةق ،ول ديورانت انظر: ، 
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مسـتقبل هـذا  إذا كان حاضر الفكر الرتبوي العـريب يشـكل احنطاطـا بالنسـبة ملاضـيه الرتبـوي، فـإن    -1
قق عرب العودة الالمشروطة إىل نقطة البداية قصـد اسـتدراك وتعـويض مـا ضـاع يتح الفكر جيب أن  

واالجتاهــات الرتبويــة، حيــث توجــد تلــك  ،يف الفــرتة الفاصــلة بــني ذلــك املاضــي احلافــل بالنظريــات
بـن او  ،وابن سينا ،والغزايل ،السلسلة من املباحث الرتبوية اليت صاغها مفكرون أمثال: ابن خلدون

سي وغريهم، حول تعليم الطفل وتربيته وإعداده للمستقبل واحلاضر الرتبوي املتـأزم والقاب ،سحنون
 زميي ـــ يالرهيـــب الـــذالـــذي يشـــكو مـــن بعـــض القصـــور والنـــواقص وعلـــى رأســـها احلشـــو املعلومـــايت 

حمتوياتـــه وبراجمـــه علـــى حســـاب االنتقـــاء الكيفـــي للمعـــارف واملعلومـــات وتـــدبريها املعـــريف اهلـــادف. 
مل تكـــن منقولـــة بـــاحلرف عـــن  هـــذه الـــربامج واحملتويــات، حـــىت وإن   إىل كـــون أن   احلشـــوهـــذا ويعــود 

مناهج وتربويات اجملتمعات الغربية البعيدة كل البعد عـن املشـاكل والتحـديات احلقيقيـة الـيت تواجـه 
اجملتمــع العــريب، فهــي علــى األقــل منســوخة بطريقــة خمتزلــة وجمتثــة مــن الســياق السوســيوتارخيي الــذي 

اريخ الفكري عامة و نسخت عنه. وهذه يف الواقع نظرة مناقضة للنظرة املألوفة اليت ترى التأفرزها أ
تربـوي مـنحط إىل مسـتقبل تربـوي  من مـاض   اتد  مم، اومتطورً  امستقيمً  اخطً بوصفه والرتبوي خاصة 

 .ومزدهر   راق  

التأرجح بـني مـوقفني إلنشـاء الفكـر الرتبـوي العـريب املنشـود وإخراجـه إىل حيـز الوجـود. فمـن جهـة  -2
هناك موقف دعاة األصالة واحملافظة علـى املـوروث الفكـري احلافـل بالنظريـات واالجتاهـات الرتبويـة 

الرتبويــــة فبــــالرجوع إىل املاضـــي الرتبــــوي إلحيائـــه وبعــــث مضـــامينه ميكــــن حتقيـــق املكانــــة -القيمـــة. 
علــى مســتوى مضــاهاة عــرب األمــس أو علــى مســتوى التميــز عــن الغــرب، ومــن جهــة  املطلوبــة إن  

غـة واألسـاتذة والـربامج أخرى يوجد موقف دعاة املعاصرة والتلمذة على الغرب وذلك باسـتبدال الل  
يف تصـوراته واألدوات األجنبية. فاملطلوب هو تقليد الغرب وحماكاته  ،واخلربات ،احمللية بالكفاءات

وممارسته الرتبوية قصد حرق املراحل واللحاق بركب احلضارة العاملية وتربوياهتـا احلديثـة الـيت ال تـرى 
ـــرتاث الرتبـــوي أو إعـــادة اكتشـــاف فرتاتـــه الزاهـــرة الوســـيلة املثلـــى لالســـتمرار يف تألقهـــا  يف إحيـــاء ال

 وازدهارها.

 ف لتحقيـق اهلـدفاملوقفني، وإن كانـت توظـ  والتصورات املعتمدة يف هذين ،اآلراء واحلقيقة أن    
النقــاش الــدائر بــني أنصــارها خبصــوص واقــع الفكــر  ، فهــي ختتلــف يف األســاليب والوســائل؛ إذ أن  نفســه



72 

 

72 

ــ أدىن مــن  يلــوح يف األفــق احتمــال التوصــل إىل حــد   دون أن   ا بعــد يــوم  الرتبــوي العــريب، يــزداد حــدة يوًم
ا، تبقــى السياســة الرتبويــة إىل اإلمجــاع حــول مســألة حيويــة جــد   التفــاهم. وأمــام هــذا الوضــع الــذي يفتقــر

ات الرتقيعيــة. العربيــة متذبذبــة ومعرضــة باســتمرار إىل التغــريات املفاجئــة واملبــادرات العشــوائية واإلصــالح
 يعملوا على رفعه أو جتاوزه. له كل املسؤولني دون أن   ىوهذا وضع خطري يرث

الفكــر الرتبــوي مــا يــزال يتخــبط عنــدنا حنــن العــرب يف متاهــات ودوائــر  اإلمجــاع شــبه التــام علــى أن   -3
المتناهيــة مــن املشــاكل والصــعوبات الــيت حتكــم علــى خططــه واســرتاتيجياته بــالتعثر وعلــى جهــوده 

اخـــتالف الـــرؤى والتصـــورات مـــن رغم علـــى الـــووعـــوده باليـــأس وعلـــى توجهاتـــه وآفاقـــه باالنســـداد. ف
كثـريين حمـددات هـذا الفكـر وبإمجـاع   املنطلقـات واملرجعيـات، فـإن  وتباين الوسائل والطرق وتنـاقض 

وغاياهتا  ،يف أهدافها ومضامينها، حمافظة يف أسسها ومبادئها، جامدةً  ،يف حمتوياهتا ةً ماتزال تقليدي  
رتقـه مشـاكل ونـواقص متعـددة ورافضة لروح العصر ومقوماته املتطورة. فواقعه يبدو شـديد التـأزم، خت

 ية:تل هلا باملعامل اآلنث   ن  يكفي أ

األهــداف  فــإن   ؛تطــوير املنظومــة الرتبويــة العربيــةكــل اجلهــود املبذولــة يف جمــال مــن   رغم علــى الــ أ ( 
ا هلـا يف حـدود عـام املسطرة لسياسة سد منابع األمية بإلزامية التعليم مل تتحقق كما كـان متوقًعـ

( 11عشرة فما فـوق ميثـل مـا يقـارب ). فإذا كان عدد األميني البالغني سن اخلامسة م1331
حجــم  %( مــن العــدد اإلمجــايل لســكان هــذه الفئــة، فــإن  11وبنســبة ) م،1330عــام  امليونًــ

ة إىل التقـديرات ي ـإذا جتاوزنـا التقـديرات الكم   ةً ، خاص ـم2001األمية سيتضاعف يف أفـق سـنة 
 .بالدرجة األوىل ةأزمة الرتبية يف الوطن العريب هي أزمة نوعي   ة وعلمنا أن  الكيفي  

وهـــذه مســـألة مل تعـــد تنـــدرج فقـــط يف بـــاب التوقعـــات املســـتقبلية للرتبيـــة العربيـــة، بـــل أضـــحت  ب( 
تشكل احلقيقة املرة الـيت يشـهد عليهـا الواقـع العـريب احلـايل بتجلياتـه ومظـاهره املختلفـة. فاألميـة 

ة القــــرن احلــــادي الضــــاربة األطنــــاب يف هــــذا الواقــــع أصــــبحت مــــع هنايــــة القــــرن العشــــرين وبدايــــ
ة الــــيت تســــتغرق علــــى التوالـــــي والتكنولوجي ــــ ،ةوالثقافي ــــ ،ةل وبأنواعهــــا: األجبدي ــــوالعشــــرين تشــــك  

%( مــــن ســــكان الــــوطن العــــريب احلــــاجز املنيــــع أمــــام التنميــــة العربيــــة يف  30،  %31 ، 31)
ة. فعلـــى والثقافي ـــ ةاالجتماعي ـــو  ،ةوالسياســـي   ةاالقتصـــادي  و  ،ةة واجلماعي ـــا املختلفـــة: الفردي ـــأبعادهـــ

ه وبفعـل تعـذر تعميمـه حـىت يف مسـتوياته األساسـية، فإنـ  ةً الرغم من جهـود نشـر التعلـيم، خاص ـ
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، وبفعـل إمهالـه شـبه الكامـل لـربامج الرتبيـة طفال يف املناطق الريفية الفقـريةاآلن ليشمل مجيع األ
ــ ا يـزال دونغـري النظاميـة وعائـدها التنمــوي ، يالحـظ أن هـذا التعلـيم مــ  ااملسـتوى املطلـوب كم 

عن عجزه حىت اآلن عن مواجهة التكاثر املتنـامي ألفـواج األميـني فهـو مل يـنجح  . ففضالً اوكيفً 
بعد يف حتقيق التكافؤ املرغوب يف الفرص التعليمية وكل ما يستلزمه ذلك من جـودة وجناعـة يف 

ريب مـن األميـة بأنواعهـا معانـاة مـا يقـارب نصـف سـكان العـامل العـ التكوين. وهكـذا فاملؤكـد أن  
الثالثـــة الســـابقة الـــذكر وكـــل مـــا يصـــاحبها مـــن جهـــل بـــالقراءة والكتابـــة وبـــاحلقوق والواجبـــات 

 ،ةاالقتصـــادي   ،ةوباملعـــامالت وأســـاليب الرتبيـــة وبقبـــول االخـــتالف وحرمـــاهنم مـــن الـــنعم الثقافي ـــ
 .يالسلم االجتماع ة، األمر الذي ستكون له آثاره البالغة علىواالجتماعي  

ا يف غربــة هــذا الفكــر عــن جــوهر أزمــة الفكــر الرتبــوي يف الــوطن العــريب يكمــن أساًســ الواقــع أن   ج ( 
ة. فـــاملالحظ أننـــا حنـــن العـــرب مل نأخـــذ بعـــد ويف حمدوديـــة نتائجـــه التنموي ـــ ،حميطـــه االجتمـــاعي  

مهـا املفتـاح والتعلـيم  الرتبيـة حتديات القرن اجلديد مأخذ اجلد، ومل يدرك صـانعو القـرار لـدينا أن  
كـــل اإلصـــالحات والتعـــديالت يف مـــن   رغم علـــى الـــأو تطـــور مرتقـــب. ف م  تقـــد   لكـــل   األســـاس

اجلهـــود واملبـــادرات يف جمـــال تعمـــيم  كـــل  مـــن   رغم علـــى الـــة، و والـــنظم الرتبوي ـــ ،ةاملنـــاهج التعليمي ـــ
تشـكو مـن يبات مجيع هذه اخلطوات والرتت الواضح هو أن  من  التعليم وتوسيع قاعدة انتشاره، 

 .ثغرات ونواقص عديدة

 ثغرات ونواقص الفكر التربويثالثاا:  

كــل عمليــات اإلصــالح   مــن  رغمعلــى الــ ة ة توصــف بالتقليديـ ـة العربي ــمــاتزال املنــاهج التعليمي ــ
ة يف حمتوياهتـــا ومضـــامينها، صـــلبة يف أســـاليبها والتجديـــد الـــيت عرفتهـــا حـــىت اآلن. فهـــي مـــاتزال تقليدي ـــ

يف مســتلزماهتا ومصــاريفها ورافضــة ملنطــق التجديــد والتحــديث. فباإلضــافة إىل كوهنــا وطرقهــا، مكلفــة 
والتلقـــني املعـــريف علـــى حســـاب اجلانـــب التطبيقـــي املهـــاري  ،األكـــادميي   يغلـــب عليهـــا الطـــابع النظـــري  

م والتعليم التكنولوجي، فهي تفتقر إىل االتساق بني حمتوياهتا وأهدافها وبني قدرات التالميـذ ومهـاراهت
وميـــوهلم وواقـــع اجملتمـــع ومشـــكالته وحاجاتـــه. وأكثـــر مـــن هـــذا فهـــي تبـــين علـــى االســـرتاتيجية القائلـــة 

وباعتماد منطق السيطرة واالمتثال علـى حسـاب  على كفة التعليم النوعي   برتجيح كفة التعليم الكمي  
الفكـر الرتبـوي  كـل مـا تعـرب عنـه هـذه املظـاهر مـن عجـز يف  وهكـذا يالحـظ أن  ؛ منطق احلرية واملبـادرة
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املنظـــور التعليمـــي املعتمـــد يف هـــذا النطـــاق مـــايزال يتشـــبع  العـــريب يرجـــع يف جانبـــه الكبـــري إىل كـــون أن  
بطرائــق وأســاليب تفضــل اجــرتار املعلومــات وخزهنــا علــى معاجلتهــا ، وتــرجح كفــة مــا هــو نظــري جمــرد 

تهوي التقليـد واحملاكـاة على ما هو عملي حمسوس، وتغلب اجلدل العقلـي علـى التفكـري املنهجـي وتسـ
ا أســـلوب اســـتهالك منجـــزات الثـــورة العلميـــة عـــوض املشـــاركة هج أخـــريً تعلـــى التجديـــد واالبتكـــار وتنـــ

ى يف تواضــعنا حنــن العــرب حــىت اآلن يف اخلالقــة فيهــا. وإذا كــان وراء هــذا العجــز عجــز أعمــق يتجل ــ
متتد سلبيات هذا العجـز الرتبـوي  التسلح بروح الفكر العلمي ومبادئه األساسية، فإنه من الطبيعي أن  

 ا.لتشمل املتعلمني أيضً 

األنظمــة الرتبويــة العربيــة  بفعــل نزعــة املاضــي وطابعــه التثبيــيت علــى كــل مــا هــو خالــد يف الــرتاث، فــإن   
ة املختلفــة ال تبــدو علــى مــا هــي عليــه اآلن مســتعدة أو مؤهلــة إلحــداث التغيــريات ومؤسســاهتا التعليمي ــ

ة والعقالني ــ ،ةمبـادئ الدميوقراطي ــ ةً قبــة. فهـي وعلــى عكـس املبــادئ الــيت تـد عيها، وخاص ــة املرتاالجتماعي ـ
ة ة...اخل، جنـدها تسـهم يف بـزوغ وانتشـار مظـاهر التعصـبات الفرديـة واجلماعي ـوالعلمي   ،ةواحلري   ،واحلداثة

لوجيات أكثـر ممـا وكل ما يرافقها من سلوكيات وتصـرفات عدوانيـة حتركهـا الغرائـز واالنفعـاالت واأليـديو 
حيكمهــا العقــل والواقــع والتفكــري العلمــي يف ختطــيط أهــدافها وغاياهتــا . وهــي هبــذا تبتعــد عــن الطريــق 

ي إىل حتقيق التقدم االجتماعي وتنحرف عن السـبيل القابـل للتحفيـز علـى امـتالك املـنهج العلمـي املؤد  
 لكل فكر تربوي ناجح يف عامل اليوم. هج الذي أصبح ميثل الرهان األساسة، هذا املنوأدواته الفكري  

تدين مستوى التعليم وتراجع مكانتـه وقيمتـه يف سـلم أولويـات املـواطن العـريب. وبطبيعـة جدال حول ال 
مضـت كانـت هلـذا  احلال هناك عوامـل فرديـة وعائليـة وجمتمعيـة هلـذا التـدين والرتاجـع. فقبـل ثالثـة عقـود  

ا، إرادة شخصية قوية يف العمـل مـن ا وثقافي  متواضعة مادي   كان ينحدر من أسرة جد  املواطن، حىت وإن  
عــــن التعلــــيم ويعــــيش يف منــــاخ  ةً ألنــــه كــــان ميتلــــك صــــورة إجيابي ــــ ؛أجــــل تكــــوين وتثقيــــف نفســــه بنفســــه

 وكله حتفيز وتشجيع على املبادرة واالجتهاد. ،اجتماعي كله اعرتاف بأهل العلم والثقافة
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 الحديثة في اإلدارة المدرسي ةالنظريات : المطلب الرابع

، ولقد  (1)عديد من دارسي اإلدارة املدرسية حتليل العملية اإلدارية وحماولة وضع نظريات هلا حاول 
 P.Mort م يف هذا اجملال، فقد حاول كل من بول مورتكان هلذه احملاوالت أثر يف حتقيق نوع من التقد  

 :وضع أسس لنظرية اإلدارة واليت وردت يف كتاهبما   Donald H.Rossومساعده دونالد هـ . روس 
البحث يف وظيفة اإلدارة يف دراسة  Jess.Serars كما حاول جيس ب. سريز  ،مبادئ اإلدارة املدرسية

، كما أعد الربنامج التعاوين لإلدارة  طبيعة العملية اإلدارية :حتت عنوان  م،1310أعدت يف عام 
للتعرف على أساليب نظرية لإلدارة التعليمية ، ومنها كتاب عام  ة برامجالتعليمية يف أمريكا عد  

مفهوم الرجل  :واستحدث سيمون يف كتابه أساليب أفضل لإلدارة املدرسية،:بعنوان م،1311
وضع  م،1313، ويف عام ختاذ القرار يف العملية اإلداريةطبيعة وأمهية ا م،1311عام  ي،اإلدار 

، حيث نظر لإلدارة باعتبارها عملية ظرية علمية يف اإلدارة املدرسيةن  J.W.Getzels يعقوب جيتزلز
ة ة من حيث وظائفها ومكوناهتا وحلل العملية اإلداري  ة، بينما نظر سريز إىل اإلدارة التعليمي  اجتماعي  

مجيع اجلهود اليت بذلت كلها جهود متأثرة بأفكار رجال  ن  إعدة عناصر رئيسة، وميكن القول إىل 
 . (2)وغريهم من رجال اإلدارة العامة ،)وهنري فايول( ،)تايلور( :العامة والصناعية أمثال اإلدارة

   .عملية اختاذ قرار  بوصفهاظرية اإلدارة ن   :ومن أبرز النظريات احلديثة يف اإلدارة املدرسية ما يلي
 وهناك نظريات أخرى مذكورة يف الدراسات والبحوث ومعمول هبا.  .نظرية الدور  .نظرية القيادةو 

 نظرية اتخاذ القرار -1
التنظيمات اإلنسانية أو   نوع من السلوك اإلنساين  يوجد بهاإلدارة  تبىن هذه النظرية على أساس أن  

لية، وتعترب القرارات بطريقة وبكفاءة عاووظيفة اإلدارة هي تنمية وتنظيم عملية اختاذ  ،البشرية كافةً 
 (3)ية مؤسسة تعليمية.لقرار هي حجر الزاوية يف إدارة  أاعملية اختاذ 

 

                                                           

 http://al3loom.com/?p=488، شبكة املعلومات الدولية على املوقع: المدرسيةالنظريات الحديثة في اإلدارة راجع:   (1)
 .: جتارب عربية متنوعة، عماناإلدارة والتخطيط التربوي ، انظر:  الفريج، غالب  (2)

 .71، د.ت، ص اإلدارة المدرسية واإلشراف الفنين،  وآخرون، حممد شعالن  (3)
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 ع القيادة فقد ت كتابة ما يقاربتعددت النظريات والدراسات حول موضو  نظرية القيادة -2
حبثية ، ومقال ، وكتاب حول القيادة ، وعلى الرغم من ذلك إال أن مسألة  ورقة310000

وما ميكن أن يؤدي بالقائد للنجاح يف قيادته ال زالت مسألة  جناحها، القيادة وأسس
 ومن مث تالقيادة يف احلقيقة هي تفهم اآلخرين والتعرف على احتياجا فنجد أنمعقدة

العمل على حتقيقها هلم ، واالحتياجات قد ختتلف حسب املوقف ولكنها يف النهاية أمر 
 (1). يتم حتقيقه 

 
ظهــرت هـذه النظريـة يف مطلـع القرن العشرين اذ تعــد من النظــريات احلديثــة  نظرية الدور -3

فــي علم االجتماع . وتعتقــد بأن سلــوك الفرد وعالقاته االجتماعيـة انـا تعتمد على الدور 
الجتماعية أو االدوار االجتماعيـة التـي يشغلهــا فــي اجملتمــع . فضــالً عــن أن منــزلـة الـفــرد ا

ومكانته تعتمد على ادواره االجتماعيــة . ذلك أن الدور االجتماعي ينطوي على 
واجبــات وحقوق اجتماعيــة . فواجبـات الفــرد حيــددها الــدور الــذي يشغلــه 0 اما حقوقــه 

  (2) . اجملتمعفتحــددها الواجبــات واملهــام اليت ينجـزها يف 
إىل تطبيق نظرية اختاذ القرار يف  إدارة الصف اجليدة وكيفية التعامل مع التالميذ وهنا متيل الباحثة 

يف الصف ترهتن بإعطاء املعلمني فرصًة كافيًة الختاذ القرار من أجل تسيري العملية التعليمية 
 .الناجحة.بوصف ذلك بعًدا تنظيمًيا لكون العملي ة التعليمي ة والرتبوي ة عملي ة اجتماعي ة هادفة

 اإلدارة العامة

، ويعزى هذا االهتمام مستقالً  اعلمً بوصفها تمام كبري مع أهنا حديثة النشأة باه اإلدارةحظيت لقد  
على جمموعة من الوظائف هي التخطيط  اإلدارةومن حيث وظائفها تنطوي  إىل طبيعتها، ووظائفها،

لكل وظيفة  أن   على الرغم منه الوظائف بالتشابك والتداخل، والتنظيم والتوجيه والرقابة، وتتسم هذ
لتحقيق أهداف  اة، إال أن هذه األغراض جتتمع معً خصوصية معينة، وتستهدف حتقيق أغراض حمدد

                                                           

جامعة  مشعل العدواين كأحد متطلبات مقرر القيادة الرتبوية :نوره عبد ااهلل الشبل هديل عبد العزيز احمليميد مقدم للدكتورلطيفة عبد الرمحن الشبانات  :عداد(1)
 حممد اإلمام بن سعود اإلسالمية كلية العلوم االجتماعية

 م 2013هـ /  1131جامعة امللك عبدالعزيز كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  : عبداهلل بن سعيد باخشوين فإشرا سلمان امحد احلرتومي(2)
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وعلى سبيل املثال املدرسة بوصفها منظمة حيث تطبق مفهوم اإلدارة يف إدارة الصف أثناء   املنظمة.
 العملية التعليمية من خالل األدوار الرتبوية اليت يقوم هبا املعلم مع  تالميذه.

وتطبيقاهتا  يرى ومن واقع نظريات الرتبية احلديثة املفهوم العام لإلدارة املدرسية، ومن حيث   
د. العبيدي :إن اإلدارة املدرسية مل تعد جمرد تسيري شؤون املدرسة سريًا روتينًيا، ومل يعد هدف مدير 
املدرسة احملافظة على النظام يف مدرسته وتأكده من سري  العمل  يف املدرسة.. بل أصبح حمور العمل 

وف واإلمكانات اليت تساعد على نوه  يف هذه اإلدارة يدور حول التلميذ  وحول  توفري كل الظر 
وهذا ما  حتاول أن تؤكده الباحثة من خالل دراستها هذه عن فعالية   (1)العقلي، والبدين، والروحي.

 إدارة الصف.

 أهداف اإلدارة الصفية:

العمل على توفري الظروف  منها: هناك عديد من األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها اإلدارة الصفية
أمهية   ذات إجياد بيئة تعليمة آمنة وخالية من أي أضرار أو خماطرو  ة،التعليمي املناسب للطلبواملناخ 

تساعد يف إجياد املبادئ  حتصيل أعلى ياتيف أهنا تساعد الطلبة على احلصول على مستو  ىكرب 
 .الصفيةأنواع اإلدارة  .حتقق النمو املتكامل بني املعلمنيو   نوالقيم واالجتاهات وترسيخها يف الذه

 

بل  ،للمعلومات فحسب... ليس ناقالً  أرى أن  املعلم  من خالل خربيت املباشرة يف جمال التدريس
 حديثهو  قدوة حسنة لتالميذه يف تصرفاته...  تربوية حيث ميثلرسالة  ميتلكا يكون مربيً  أن  من واجبه 

 ن العملية الرتبوية وذلك أل. وشرحه ونقله للمعارف املكلف بتوصيلها للتالميذ عرب املنهج احملدد
وكلما شعر الطالب بصدق  تالميذتعلم اليف تأثري  وطريقة  التدريس اليت يتبعها معلم الصف ذات

التلميذ وذلك باتباع املعلم أهداف اإلدارة  يف بناء شخصية اكبريً   الذلك تأثريً  ن  فإاملعلم يف السلوكيات 
شار العلماء والرتبويون إىل أهداف اإلدارة واليت تتمثل يف الرتبوية وحتقيق فعالياهتا يف الفصل، ولقد أ

 األهداف اآلتية: 

                                                           
سيكيولوجية اإلدارة  التعليمية والمدرسة وآفاق التطوير العبيدي، حممد جاسم، ، و 21، صاإلدارة الصفية بين النظرية والتطبيقحممد أمحد كرمي وآحرون،  انظر:   (1)

 .22ص ، 1.طالعام
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 ق أهداف التعليم والتعلم من قبل املعلم والتالميذ. حتقاليت   ،حتقيق أهداف تربوية -
ا إلحداث ا وعقالني  علمي   ااستخدام عناصر اإلدارة الصفية ) البشرية واملادية( املتاحة استخدامً  -

 والتعلم املرغوب فيهما.التعليم 
 تنظيم اجلهود املبذولة من قبل املعلم والتالميذ مبا يتفق مع األهداف املنشودة. -
 إجياد روح التفاهم والتعاون وممارسة العمل الفردي واجلماعي يف الصف الدراسي. -

درسة ة يف املمهمأصبحت عملية  ،ويف إطار تطور العملية الرتبوية ،اإلدارة الصفية ن  إمن هنا ف
بل أن أمهيتها تزداد بزيادة جمال املناشط الرتبوية واتساعها يف ناحية واجتاهها حنو املزيد  ،احلديثة

 .(1)من التخصص والتنوع من ناحية أخرى

وأغــراض حمــددة وســيلة تنشــد حتقيــق غايــات معينــة  الصــفية اإلدارةبنــاًء علــى مــا ســبق يتبــني أن 
ة، فهــي تعمــل علــى اســتثمار القــوى البشــرية واإلمكانــات املاديــة املتاحــة مــن درســلتحقيــق أهــداف امل

هــي املرتكــز الــرئيس يف تطــوير األفــراد واجلماعــات، الصــفية  ، فــاإلدارة مبتطلبــات التالميــذأجــل الوفــاء 
  اجملاالت كافة.والعامل احلاسم يف حتقيق التنمية يف

عرفـــــت املـــــدارس واملعاهـــــد  العامـــــة منـــــذ أن   اإلدارةالتعليميـــــة تســـــتقل عـــــن  اإلدارةوقـــــد بـــــدأت 
لنظامية احلديثة يف القرن العشرين واملقصـود هنـا املـدارس واملعاهـد والكليـات الـيت تأسسـت والكليات ا

علـــى الدراســـة والبحـــث العلمـــي والتجـــريب مـــن قبـــل العلمـــاء والبـــاحثني الـــذين ألفـــوا الكتـــب ووضـــعوا 
واملعرفــة يف هــذا  لبحــثلومهــدوا   -  ةالتعليمي ــ اإلدارةفــن   -ضــحوا املعــامل هلــذا الفــن وأو   النظريــات

 األعمــال املهنيــة الــيت تتطلــع دائًمــيف أي جمــال مــن جمــاالت ا اإلدارةمــنهم بضــرورة وأمهيــة  اامليــدان إميانًــ
ع أن أي عمـــل نـــاجح بـــدون شـــك لـــه إدارة واعيـــة ناجحـــة تســـتطي ن  والتقـــدم واالزدهـــار أل إىل التطـــور

 . اناجحً  اوتنفيذً ا، وتنظيمً  اختطط وتنظم وتنفذ له ختطيطً 
ملكة العربية السعودية بتحديد مهام هذا النوع من هذا، وقد عنيت وزارة الرتبية والتعليم يف امل  

اإلشراف وتوصيفها يف ضوء املتغريات واملستجدات الرتبوية واإلدارية، هذه املهام اليت تتطرق إىل 
 التخطيط والتنظيم، املتابعة، التوجيه، االتصال والعالقات اإلنسانية، التقومي والتطوير. ، (2) جماالت

                                                           
 .21،21، ص بين النظرية والتطبيق دارة الصفيةاإلد أمحد كرمي، د. صالح عبد احلميد، د.جناة عبداهلل النابة، د. عبد الرمحن الشهيل. انظر: حمم  (1)

 .م2003مارس 30بتاريخ  .الشبكة العاملية موقع دهشة  ملخص النظرية التربوية عند جون جاك روسو –زياد احلكيم  (2)
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 التربويتطورات في السياق 

التطورات اليت حلقت مبفهوم العملية الرتبوية يف السياق الرتبوي املعاصر كانت  ميكن القول إن    
مدعاة إلعادة النظر يف وظائف اإلشراف الرتبوي ومن يضطلعون مبسؤولياته، وأصبح ينظر اليوم إىل 

ديثه، وأصبح مشرفو دور مشرف اإلدارة املدرسية على أنه دور أساس يف تطوير العمل الرتبوي وحت
اإلدارة املدرسية منغمسني أكثر من ذي قبل يف قيادة التطوير الرتبوي، واملبادرة إىل تقدمي حلول 

ة يف املدارس، ومل يعد األمر يتعلق بقضية "التسيري اإلداري" بقدر ة التعليمي  ة ملشكالت العملي  إبداعي  
جمريات األحداث، ويف التقومي املستمر جلوانب العمل  ، يف(1)ما يتعلق "بالتوجيه والتحكم الواعي 

الرتبوي. ويف هذا السياق جيب علينا االهتمام بوضع معايري اختيار مشرف اإلدارة املدرسية وبرامج 
التدريب يف أثناء اخلدمة، حىت يتمكن من أداء عمله بالكفاءة والفاعلية الواجبة، ومن هنا تزايد 

مع تزايد االهتمام العاملي بعملية الرتبية،  ةً مشريف اإلدارة املدرسية، خاص   االهتمام بقضية تطوير أداء
وتوظيف نتائج كثري من الدراسات والبحوث الرتبوية، وتصاعد استخدامات التقنية التعليمية يف 

 املؤسسات التعليمية. 

ت االالتطور السريع الذي تعيشه اململكة العربية السعودية يف مجيع اجمل عد  هذا، وي    
إىل إعادة النظر يف تطوير نظام الرتبية والتعليم، حىت يتمكن من تقدمي ا االقتصادية واالجتماعية حمفزً 

يتجه التفكري إىل جمرد التوسع الكمي بإتاحة  خدمات إىل قطاعات التنمية املختلفة، وال ينبغي أن  
لتحسني النوعي الواجب على فرص القبول يف مراحل التعليم املختلفة من دون النظر إىل جوانب ا

 واإلشرافية العاملة، ،املنظومة التعليمية، وخباصة ما يتعلق بنوعية القيادات اإلدارية

  ستوى الت حصيلف وعالقتها مبإدارة الص   موضوع  دراسةإىل  الراهنالبحث  تجهيومن هنا  
، وذلك استجابة للمطالب  ليبيايف  معلمي املرحلة االبتدائية من وجهة نظر دراسة ميداني ة ،الدراسي

 امتشي  ذلك ، و يف دولة ليبيا وخصوًصا بعد التصورات السياسية األخرية اجملتمعية يف النهوض بالتعليم

                                                           
 .معجم العلوم االجتماعية–الشعبة العربية للرتبية والعلوم الثقافية  (1)
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عملية اإلشراف الرتبوي يف المفاهيم اإلدارة الرتبوية و اليت غريت يف الرتبية مع االجتاهات العاملية احلديثة 
 .لفرتات طويلة ا.تقليدي   اروتيني  ، بعد أن كان ي اإبداعا قيادي   ادورً  االتعليمية، وجعلت منه

 

 العامة مفهوم اإلدارةالخامس:  المطلب

( أي ) لكــي خيــدم ( واإلدارة بــذلك تعــين To Serve( التيــين مبعــىن )Administrationأصــل كلمــة إدارة )
 . (1)"اخلدمة" على أساس أن من يعمل باإلدارة يقوم على خدمة اآلخرين

تعريفاهتا اليت قدمها العلماء والرواد قد تباينت، شأهنا  إال أن   اإلدارةويف ظل االهتمام الذي حظيت به 
 يف ذلك شأن كثري من مصطلحات العلوم اإلنسانية، فكل منهم قد تأثر مبدخل معني.

رفها بعض الكتاب بأهنا "النشاط املوجه حنـو التعـاون املثمـر والتنسـيق الفع ـال بـني اجلهـود البشـرية وقد ع
 . (2)املختلفة العاملة من أجل حتقيق هدف معني بدرجة عالية من الكفاءة "

 

 جدا مهمة التنظيم وظيفة تعترب التخطيط، وظيفة جانب إىل : التنظيم ( أ
 املهام وتوزيع العمل تقسيم عمليات التنظيم ويشتمل التنفيذ، تسبق اليت للمرحلة بالنسبة

 واخلربات والكفاءات املواصفات حسب العاملني وتصنيف األفراد، بني واملسؤوليات
 املهام خيص فيما والتخطيط التفكري بصالحية حتظى للمصاحبة جلان وتكوين والتخصص،

 تفرغا له يضمن مما والقيادة االستشارة دور كله هذا يف املدير دور ويبقى. إليها املوكولة
 ذلك هو التنظيم إن  .وطموحاهتم آرائهم احرتام معه للعاملني يضمن األهم،كما لإلدارة
 من السلطات تفويض ومقدار وخطط، موارد، من اإلجناز شروط كل فيه تنتظم الذي البنيان

 وفق اجلميع يعمل حيث... وعالقات األدىن، املستويات إىل األعلى اإلدارية املستويات
 .حتقيقها املراد األهداف مع وينسجم يتناسق بشكل هلا أعد ظروف

 
 ال إذ. مستمر بشكل األعمال تنفيذ تالزم عمليات جمموعة التوجيه :التوجيه ( ب

 مبا املنفذين توجيه من بد فال. األعمال سري حسن على نطمئن لكي وننظم خنطط أن يكفي

                                                           
(1)

 http://www.islamstory.com/Article: على موقع، 1ط، . األسس والوظائفاإلدارة العامةالنمر ، سعود وآخرون، ظر: ان 

   http://www.islamstory.com/Article: موقع على   هـ .1122. األسس والوظائف، الطبعة اخلامسة، الرياض،  اإلدارة العامة النمر ، سعود وآخرون، نظر:  (1)
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 من حمكم نظام ظل يف القيادة، تقوم ذلك وألجل. عملهم يف الكفاية حتقيق يضمن
 من جو وتوفري والعقبات، الصعوبات وتذليل اهلمم حبفز واألفقية، العمودية االتصاالت
 وظيفة فإن وباختصار. اإلجناز تقدم أمام عائًقا تشك ل قد اليت النزاعات وحل   التفاؤل،
 .(1)والطموحات األهداف املتحد املتكامل الفريق روح خلق على قادرة قيادة تستدعي التوجيه

 

 والوقوف واالجنازات األشغال لتقومي جيابيةوإ فاعلة أداة الرقابة وظيفة تعترب :الرقابة   ج(
 املشاريع وتقييم متابعة عمليات الرقابة وظيفة وتشمل. املوضوعة للخطط مطابقتها مدى على

 العمل سري ظروف على الوقوف أجل من وذلك وسائط، خالل من أو ومعاينة مباشرة والربامج
 .(2)والتطوير والتقومي لإلصالح

 تؤمن متبصرة حكيمة وقيادة فذة شخصية على كبري بشكل تعتمد الوظائف هذه كل كانت وإذا
 الفريق داخل االشتغال فإن   واإلبداع، اخللق على اآلخر بقدرة إمياهنا من اانطالقً  التشاركي بالعمل

 دون وحيول النظر، وجهات ويقرب والنفسية، الفكرية احلواجز يكسر جيدا تواصال يستدعي
 والتنظيم التخطيط عمليات يف األساس حجر التواصل يكون وبناًء عليه واالنشقاقات، التصدعات

  (3).واملراقبة والتوجيه

 الخالصة 

توض ح إنه من املمكن اتباع والباحثة هنا بعد االستعراض  املوجز للنظريات اإلدارية  والرتبوية املعاصرة  
ويف للعناصر واملبادئ األساسية لنظريات اإلدارة الرتبوية واإلدارة العامة واملدرسية  الدقيقة التطبيقات

أعلى مستويات اجلودة حتقيق  التعليم، حنومطلوبة باستمرار لتطوير نظام  تكون الوقت املناسب

                                                           
(1)

 http://www.hrdiscussion.com/hr98827.html:املصدر رابط انظر:  
(2)

 http://www.hrdiscussion.com/hr98827.html:املصدر رابط انظر:  
(3)

 http://www.hrdiscussion.com/hr98827.html:املصدر رابط انظر:  
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تكون القرارات التعليمية فعالة  ا أن  ال ميكن أبدً ذا ، وهليف ليبيا تالميذوتكون مصممة ملصلحة مجيع ال
 تلب احتياجات ومتطلبات املتعلمني ومؤسسات التعليم جيدة، ألهنا حتتاج إىل أن   إدارية دون بيانات

مة دارة العاأي بلد أن  يأخذ بعناصر اإل النظام التعليمي يف يف اجملتمع الليب، وبصفة عامة إنه على
ن م ة  م  أ   ل  ة واليت تنشدها ك  دهداف الكربى املقصو املعاصرة مًعا؛ وذلك لتحقيق األ ةواإلدارة الرتبوي
 رهون بضبط العملية الرتبوية كلها.وهذا م ،اوسلوكي   ،اوخلقي  ، اجيال علمي  األمم لرتبية األ

 

 الدراسات السابقة :الثالمبحث الث

طئةتو 

 إدارة الص ف لدى معلمى املدارس جودةنظري  وعلمي  للدراسة احلالية:  من أجل تكوين أساس
االبتدائي ة الليبي ة وعالقتها مبستوى الت حصيل الدراسى، وهي الدراسة اليت حنن بصددها؛ فقد نقب ت 
الباحثة يف األدبيات الرتبوي ة عن دراسات وحبوث علمي ة ذات عالقة مبوضوع البحث احلايل، حيث يف 

عداد هذه الدراسة طالعت الباحثة عديًدا من الدراسات السابقة اجلامعي ة واملنشورة؛ لكوهنا سبيل إ
ذات صلة مباشرة وقوية مبوضوع الدراسة احلايل، ومل تعثر على دراسة مماثلة ملوضوع الدراسة احلالية 

قضايا متث ل مشكلة البحث، ولكنها عثرت على بعض الدراسات والكتابات اليت عاجلت جزئيات و 
استفادت من األسس النظرية ، ولقد ارنة بينها وبني موضوعها احلايلأخرى قامت الباحثة باملق

رًا شاماًل عن جوانب املوضوع وأبعاده، وقد ن تصو  تكو  حىت لومات واإلحصائيات الواردة فيها واملع
قسمني مها: الدراسات العربي ة،  جماالهتا إىل تقسم هذه الدراسات حسب تنوعقامت الباحثة ب

هذه الدراسات  ا، وميكن تصنيفا تارخيي  الدراسات استعراضً  استعراض تلك والدراسات األجنبي ة، وت  
، وهي على النحو ودراسات ذات عالقة بالتحصيل الدراسي ،إىل دراسات ذات عالقة بإدارة الصف

 .اآليت:
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 : الدراسات العربي ةأوالا 
 ،ةدارة الصفي  جمال اإل مهامن اجملاالت الرتبوية،  نيمهم هذه الدراسات ممثلة جملالنيجاءت لقد    

 .واجملال الثاين جمال التحصيل الدراسي

 ةدراسات تتعلق باإلدارة الصفي   ( أ
عدة دراسات دراسات تتعلق باإلدارة  الدراسة هالباحثة يف مضمار اإلعداد هلذطالعت 
 ة، منها الدراسات اآلتية:الصفي  

 (1)بالتعليم اإلعدادي بالبحرين :حنو أداة موضوعي ة إلدارة الص فلقد استهدفت دارسة بعنوان (1
هدفت هذه الدراسة إىل حتليل عملية إدارة سليمان، وأديبي م. أجراها الباحثان 1330

الص ف إىل مكوناهتا األساسية والفرعية ويتمث ل ذلك يف حتديد املتطلبات أو اجلوانب من 
نظر املعلمني  أنفسهم، وقد قام الباحثان ببناء استبيان حول املواصفات املرغوبة خالل وجهة 

ن االستبيان من وذلك لتطبيقه على عي نة من معلمي املدارس اإلعدادية بدولة البحرين، وتكو  
 ( مفردًة موز عًة على مخسة أبعاد:31)

.7ضبط سلوك التالميذ ويشتمل على ) .1  ( مفردات 
 ( مفردًة.11ي ويشتمل على )مناخ الص ف املدرس .2
.1التخطيط قبل بدء التدريس ويشتمل على ) .3  ( مفردات 
.7املهارات التعليمية يف الص ف ويشتمل على ) .1  ( مفردات 
.1تنظيم وترتيب الص ف ويشتمل على ) .1  ( مفردات 

إضافة إىل ذلك، فقد ت  تقدمي سؤال مفتوح ضمن االستبيان أداة هذه الدراسة، وذلك لتقدمي 
املزيد من املقرتحات حول إضافة جوانب أخرى غري مذكورة يف االستبيان لتساعد يف تطوير عملية 

ة من إدارة الص ف املدرسي بالتعليم اإلعدادي. وقد اختار الباحثان عي نة الدراسة بطريقة عشوائي  
معلمي ومعلمات عشر مدارس إعدادي ة بدولة البحرين، وبل  عدد االستبيانات الصاحلة لالستخدام 

( استبيانًا، حيث ت  استبعاد بعض االستبيانات اليت مل تكتمل إجاباهتا، وكان عدد 231يف الدراسة )

                                                           
 ،، البحرين32خلليج العريب، العدد ، رسالة انحو أداة موضوعية إلدارة الصف بالتعليم اإلعدادي بالبحريند سليمان، وعباس أديب" ممدوح حمم  (1)

 ".17-31ص 
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ر إىل إدارة الص ف على ( استبيانات. وتوصل الباحثان إىل نتيجة وهي النظ1االستبيانات املستبعدة )
أهنا متغري  مرك ب حيتوي على عديد من األبعاد املهم ة يف ضبط الص ف،كما برهن هذا البحث على 
وجود قائمة مواصفات حتتوي على عدة جوانب ينبغي على املعل م أن  يلم هبا، وينبغي على اجلهات 

 طريقة جي دة وحتقيق األهداف املنشودة.املعنية أن  تنم يها لديه حىت يتمك ن من إدارة الص ف وضبطه ب
الباحثة تلحظ أن هذه الدراسة السابقة عبارة عن حتليل نظري لعملية إدارة الص ف إىل 

إدارة الص ف مبستوى التحصيل العلمي، ومل تتناول  تقوميمكوناهتا األساسية والفرعية، ومل تناقش عالقة 
ية تتمي ز والدراسة احلال مبستوى التحصيل الدراسي،وعالقتها  إدارة الص ف تقوميطبيقات جوانب ت

 .وِمن مث   سوف تقوم مبناقشة ذلك يف دراستها احلالية، ، وسوف تتوسع فيهابكوهنا دراسة ميداني ة
 

م( يف دراسة بعنوان:الكفاءات االجتماعي ة يف إدارة الفصل لدى معلم 1332) إبراهيمتناول  (2
. الكفاءات االجتماعي ة يف إدارة الفصل لدى معل مي (1)احللقة الثانية من التعليم األساسي

احللقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي، ومدى توافرها لدى املعل م. وفيها اعتمد الباحث 
كما استخدم بطاقة مالحظة بوصفها أداًة رئيسًة للدراسة لتقومي  املنهج الوصفي  يف دراسته،

ينة والتعرف عليها، وقام باختيار عينة الدراسة من مدارس الكفاءات االجتماعية لدى أفراد الع
( معل ًما، وت  استخدام التكرارات، وحتليل 11حمافظيت القاهرة، واملنوفي ة، وبلغت عي نة الدراسة )

 .التباين، واختبار )ت( واملتوسطات احلسابي ة، واالحنرافات املعياري ة بوصفها أساليب  إحصائيةً 
وقد أسفرت هذه الدراسة عن بعض النتائج منها، إنه ليس هناك فروق ذات داللة إحصائي ة 
بني  درجات أفراد جمموعة الل غة العربي ة والعلوم يف الكفاءات االجتماعي ة يف إدارة الفصل، ورمبا يرجع 

الباحث بضرورة  االجتماعي ة الالزمة إلدارة الفصل.كما أوصى إىل عدم امتالك املعل م للكفاءاتذلك 
الربط بني  اجلوانب النظري ة والتطبيقي ة يف إعداد املعل م وذلك باكتساب الطلبة املعلمني بعض الكفاءات 

 االجتماعي ة اخلاص ة بإدارة الفصل يف مرحلة الرتبية العملي ة.
الباحثة تلحظ أن هذه الدراسة السابقة عاجلت الكفاءات االجتماعي ة يف إدارة الفصل لدى 

إدارة الص ف مبستوى التحصيل العلمي، ومل تتناول  تقوميمعل م احللقة الثانية، ومل تناقش عالقة 
إدارة الص ف لدى معلمي املدارس االبتدائي ة الليبي ة وعالقتها مبستوى التحصيل  تقوميتطبيقات جوانب 

                                                           
 ".الثانية من التعليم األساسيالكفاءات االجتماعي ة في إدارة الفصل لدى معلم الحلقة ، إبراهيم(1)
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، الية تتمي ز بكوهنا دراسةاسة احلوالدر الدراسي، وِمن مث   سوف تقوم مبناقشة ذلك يف دراستها احلالية. 
 وسوف تتوسع فيها.

 
.هدفت (1)م( بعنوان: ضبط السلوك الطاليب  يف الفصول الدراسية1333) الهاجري دراسة (3

هذه الدراسة إىل حتديد أسباب اضطراب الفصول الدراسية وتطرح أمام العاملني يف اجملال 
"ضبط الفصول الدراسي ة والتعامل الرتبوي  استعراًضا ألهم الكتابات اليت دارت حول موضوع 

تيح هلم جمااًل للقضاء على مثل هذه املشاكل قبل مع السلوكيات الطالبي ة بالشكل الذي ي  
استفحاهلا على حنو يصعب بعده ضبط التالميذ، وفشل املعل م يف حتقيق دوره قد يؤد ي إىل 

ملة املسرية التعليمية التسبب يف بعض اإلحباطات لبعض التالميذ الذين قد يتخل ون عن تك
بسبب عدم متكن معلميهم من التعامل مع املشكالت اليت يتسببون فيها داخل الفصول 

املنهج الوصفي  فقط،كما قام بتقسيم  ى. وقد اعتمد الباحث يف دراسته علالدراسي ة
 املشكالت السلوكي ة إىل ثالثة أقسام:

 مشكالت سلوكي ة بسيطة.  -1
 مستمرة.مشكالت سلوكي ة   -2
 مشكالت سلوكي ة كبرية. -3

أسباب املشكالت اليت تعمل على اضطراب الفصول وعدم ضبطها،  يف دراسته عاجل الباحث
األسباب اليت تؤد ي حلدوث املشكالت السلوكية متعددة وخمتلفة ويدخل من ضمنها  متوصاًل إىل أن  

نو التالميذ، ودور املدرسني، وبرامج إعدادهم وخرباهتم التدريسية، واألساليب اليت يتبعوهنا يف تعديل 
اد املعلمني السلوك يف اجملتمع والبيئة املدرسية نفسها. ويف ختام دراسته أوصى بضرورة تركيز برامج إعد

على هذا اجلانب املرتبط بكيفية إدارة الفصول الدراسية ملا هلذه العملية من أثر يف جناح العملية 
 الرتبوي ة والتعليمي ة ككل.
من زاوية  هذه الدراسة السابقة عاجلت أسباب اضطراب الفصول الدراسي ة  الباحثة تلحظ أن  

الص ف مبستوى التحصيل العلمي، ومل تتناول تطبيقات  فقط، ومل تناقش عالقة  إدارةالسلوك الطاليب 

                                                           
 .ضبط السلوك الطالبي في الفصول الدراسي، اهلاجري(1)
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جوانب  إدارة الص ف لدى معلمي املدارس االبتدائي ة الليبي ة وعالقتها مبستوى التحصيل الدراسي، 
  وِمن مث   سوف تقوم مبناقشة ذلك يف دراستها احلالية.

 
الفصل  ت إدارةم( بعنوان:دراسة ميدانية للتعرف على فعاليا1331) عثمانجاءت دراسة  (1

. هادفًة إىل التعرف على املفاهيم احلديثة يف (1)باألساليب احلديثة يف زيادة اإلنتاجية الداخلية
إدارة الفصل ومعايريها وأهم املواصفات الص ح ية، واهلندسي ة األنوذجي ة إلدارة الفصل،كذلك 

زيادة اإلنتاجية الداخلية التعرف إىل كيفية مسامهة إدارة الفصل تبًعا لألساليب احلديثة يف 
 للفصل الدراسي.

 تخدم بطاقة املالحظة، واالستبياناعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي يف دراسته،كما اسوقد 
وصفهما من األدوات الرئيسة هلذه الدراسة، وقد ت  تطبيق كل من بطاقة املالحظة واالستبيان على ب

(صفوف يف املرحلة 3( صفوف من كل مدرسة، و)1)عدد من املدارس األجنبية يف مصر بواقع 
( 1كما ت  تطبيق االستبيان وبطاقة املالحظة على ).( صفوف يف املرحلة الثانوية3املتوسطة، و)

( مدارس ثانوية، وقد ت  3( مدارس إعدادية، و)3مدارس عربية مبحافظيت: القاهرة، واجليزة بواقع )
عشوائية، واستخدم الباحث النسب املئوية، واختبار )ت( اختيار صف ني من كل مدرسة بطريقة 

بوصفهما أساليب  إحصائيًة. وأشارت نتائج االستبيان إىل تدين مستوى إدارة الفصل بصفة عام ة يف 
املدارس العربي ة، وارتفاعها يف املدارس األجنبي ة؛ وذلك النعدام تطبيق املعل م ملبادئ اإلدارة احلديثة يف 

بي ة،كما أشارت نتائج بطاقة املالحظة إىل تدهور املستوى التدريسي  واإلداري  للفصول املدارس العر 
اه أن كثريًا من معلمي املدارس املصريني ال يدرون شيًئا عن وقد خرج الباحث بتفسري مؤد   ،العربي ة

ي هبا (، وهو مستوى متدن  باملقارنة بالنسبة اليت حظ30)% إدارة الفصل باملفهوم احلديث بنسبة
 املعل م يف املدارس األجنبي ة، مما يؤك د أنه ميتلك املبادئ واملهارات لإلدارة الناجحة للص ف بنسبة

(. وأوصى الباحث بتعميم أدوات هذه الدراسة على الطلبة واملعلمني لتعرف اإلجراءات 37)%
اقرتح الباحث زيادة و  .الدقيقة اليت ترفع من مستوى إدارة الص ف دون احلاجة إىل إنفاق مايل كبري

ما يتعلق بإدارة للتخصص فياالهتمام من قبل الباحثني للحصول على درجيت املاجستري، والدكتوراه 
 البالغة يف حتقيق أهداف التدريس. تهاألمهينظرًا بصفة خاص ة  ودراسته دراسًة علميًة  الص ف

                                                           
 ".دراسة ميدانية للتعرف على فعاليات إدارة الفصل باألساليب الحديثة في زيادة اإلنتاجية الداخلية، عثمان (1)
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على املفاهيم احلديثة يف إدارة الباحثة تلحظ أن هذه الدراسة السابقة كانت هادفًة إىل التعرف 
الفصل ومعايريها وأهم املواصفات الص ح ية، واهلندسي ة األنوذجي ة إلدارة الفصل، ومل تعاجلها تطبيقًيا، 

مبناقشة ذلك  الباحثة ، وِمن مث   سوف تقومص ف مبستوى التحصيل العلميومل تناقش عالقة  إدارة ال
 فيها.مع التعمق يف دراستها احلالية، 

 
بعنوان: فعالية كل من برنامج تدريب ومسة وجهة الضبط على م(1331) أُلفت شقيردراسة  (1

، بشعبة التعليم األساسي بكلية الرتبية (1)اكتساب كفايات إدارة الفصل لدى الطالب املعلمني
جامعة طنطا. استهدفت الدارسة: معرفة مدى تأثري برنامج خاص  باكتساب كفايات إدارة 

للطالب املعلمني. ويف سبيل حتقيق هذا اهلدف: استخدمت الدراسة مقياس وجهة الفصل 
ضبط املعلم )موسى وأندرس ون(، وت تعريبه واختبار املواقف الصفي ة املعرفية، وت  التطبيق 

طالًبا( من الطالب املعلمني بشعبة التعليم األساسي بكلية الرتبية جامعة طنطا.  110على) 
اليت توصلت إليها: وجود اخنفاض يف مستوى التمكن احملدد يف إدارة  ومن أهم نتائجها

 .الفصل، لدى العينة يف القياس الق بلي  
والدراسة  الباحثة ترى أن  هذه الدراسة السابقة مل تتناول تطبيقات جوانب  إدارة الص ف،

 ضة.إدارة الص ف ودراستها دراسة مستفي سوف تقوم مبعاجلة تطبيقات جوانب احلالية 
 

م( دراسًة بعنوان:إدارة الفصل بأسلوب التعلم التعاوين، وأثره يف 2000، )حريري ىلقد أجر  (1
، هدفت الدراسة إىل التعرف إىل أثر استخدام التعلم التعاوين (2)حتصيل الطالب الدراسي

إلدارة الفصل يف حتصيل الطالب الدراسي، متبًعا فيها املنهجني: الوصفي، وشبه التجريب 
باستخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتحليل نتائج الدراسة اليت حددت يف 

وبالتحديد يف الفصل الدراسي الثاين للصف  مدرسة النصر األهلية مبحافظة جدة التعليمي ة،
الغرض، وت  تطبيقه  ذابيان خصيًصا هلتاألو ل ولتحقيق ذلك اهلدف، قام الباحث بتصميم اس

                                                           
وجهة الضبط على اكتساب كفايات إدارة الفصل لدى الطالب املعلمني بشعبة التعليم  ةفعالية كل من برنامج تدريب ومس، "د شقريألفت عيد حمم  (1)

 .رسالة دكتوراه األساسي بكلية الرتبية جامعة طنطا "،
 ، منتدى  يا كويت، على املوقع اآليت:ياكويتإدارة الفصل بأسلوب التعلم التعاوني وأثره في تحصيل الطالب الدراسي، هاشم حريري(2)

 http://www.ykuwait.net/vb/showthread.php?t=30684#ixzz30koU8frj 

http://www.ykuwait.net/vb/showthread.php?t=30684#ixzz30koU8frj
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توصلت ( طالًبا للمجموعتني التجريبي ة والض ابطة. و 10) ىعي نة الدراسة اليت اشتملت عللى ع
 من أمهها النتائج اآلتية:نتائج ة الدراسة إىل عد  

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف املستوى الدراسي  .1
 للطالب يف املواد الدراسية اآلتية:

 (.ة، اإلمالء، والقواعدغة اإلجنليزي  العلوم، الل   )             
توجد فروق ذات داللة إحصائية تعين تفو ق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة من  .2

خالل استخدام معلمي املواد أسلوب التعلم التعاوين يف طريقة إدارة الفصل، والذي يعد  من 
االهتمام هبا من ِقبل رو اد الرتبية؛ ملا حيقق من انعكاسات القضايا الرتبوية اجلديدة اليت بدأ 

 وكان من أهم توصيات الدراسة ما يلي: إجيابي ة على العملي ة الرتبوي ة.
 اقرتاح تصميم فكرة استخدام أسلوب التعلم التعاوين يف جمال العمل الرتبوي. -
رة الفصل الدراسي لتطوير إعطاء املعلمني مزيًدا من التدريب على ذلك النوع من أساليب إدا -

 أدائهم املهين  الرتبوي .
إدارة الص ف ومن مث   سة السابقة مل تتناول مجيع جوانبإال أن  الباحثة ترى أن هذه الدرا
 سوف تقوم بتناوهلا يف دراستها احلالية. 

 
م( بعنوان:رفع كفاية املعلمني يف إدارة الص ف وتنظيمه مشروع 2000) عسافدراسة  (7

. هدفت هذه الدراسة إىل توظ يف املبادئ واألساليب املرغوب فيها يف إدارة الص ف (1)حتسيين
، وغري اللفظي  لتحقيق تطور  وتنظيمه، كذلك توظ يف مهارات التواصل الصفي  اللفظي 

 .متكامل يف شخصية املتعلمني
ويقصد  Z)وقام الباحث هبذه الدراسة بناًء على وجود عدد من املعلمني املتعاقدين من فئة)

( معل ًما ومعل مًة، وهم 27هبذه الفئة أي املتعلمني املتعاقدين اجل دد يف املدرسة، والذين يبل  عددهم )
( 27حباجة لرفع كفايتهم يف مهارات عدة من بينها مهارات إدارة الص ف، حيث بل  جمتمع الدراسة )

حاجة لرفع  أشد نة الدراسة فقد اختار الباحث سبعة معلمني وجد أهنم معل ًما ومعل مًة، أما عي  
 .م يف مهارات إدارة الص ف وتنظيمهكفايته

                                                           
 ".رفع كفاية المعلمين في إدارة الصف وتنظيمه مشروع تحسيني" ،عساف(1)
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 ،كانت أداة الدراسة صحيفة رصد ق بلي  تشمل ثالثني عبارة يف مهارات إدارة الص ف املختلفة
هارات املتعلقة بإدارة وذلك لتحديد مدى فاعلية اخلدمات اإلشرافي ة يف رفع كفاية املعلمني يف امل

الص ف وتنظيمه، مث   طب ق برناجًما إشرافي ا حتسيني ا يشمل على اخلدمات اإلشرافي ة الالزمة وزمن تنفيذها 
وحتديد كل من قائد النشاط واملشاركني واملواد والتجهيزات الالزمة. ومن هذه اخلدمات اإلشرافي ة ما 

ربوي ،ودرس تدريب ، وزيارات متابعة، وورش عمل، وزيارات يلي: زيارات صفي ة توجيهي ة، ولقاء ت
تقوميية، وبعد ذلك ت  تطبيق صحيفة رصد ب عدي  وحتليل نتائجها لتحديد "املستوى الب عدي " 
للمعلمني املستهدفني. وقد ت  استخدام املتوسطات احلسابي ة والر سم البياين  بوصفهما أساليب 

رت هذه الدراسة عن بعض النتائج منها، ارتفاع ملحوظ يف أغلب إحصائي ة هلذه الدراسة. وأسف
املهارات أي حصل حتس ٌن يف كفايات املتعلمني يف مهارات اإلدارة الصفي ة. وأوصى الباحث بعدة 
توصيات منها: إنه على مركز الت طوير الرتبوي  إعداد أشرطة فيديو تعاجل مهارة إدارة الص ف وتوزيعها 

 ًة تلك اليت يكون غالبية معلميها من املتعاقدين اجل دد.على املدارس، خاص  
الباحثة تلحظ أن هذه الدراسة السابقة عاجلت كفاية املعلمني يف إدارة الص ف، ومل تناقش 

  ، وِمن مث   سوف تقوم مبناقشة ذلك يف دراستها احلالية.ارة الص ف مبستوى التحصيل العلميعالقة  إد
 

 ممارسة واقع ه(، دراسة عنواهنا:٦٢٤٢ - ه٤٤) الزايدي عواض مسفر بن :أعد الباحث (3
 مبدينة االبتدائية املرحلة ومرشدي ومديري علميهام   نظر وجهة من األولية الصفوف إدارة

 وجهة من األولية الصفوف إدارة ممارسة درجة ، وهدفت دراسته إىل التعرف على(1)الطائف
 .واملعلمني واملديرين املرشدين نظر

 يف األولية الصفوف إدارة ممارسة درجة حول املتوسطات بني اإلحصائية الفروق عن والكشف
 اليت اإلدارية واملهارات الطاليب السلوك إدارة ومهارات ،الصفية بالتالميذ والبيئة االتصال مهارات

واستخدم ، اإلعداد ونوع اخلربة وسنوات العلمي التدريبي ة، واملؤهل الوظيفي، وللدورات للمسمى عزىت  
 إدارة ممارسات تقيس ،عبارةً  (11) من نمكو   استبيان بناء وت ي،املسح الوصفي املنهج الباحث
 السلوك إدارة ومهارات الصفية البيئة مع تالميذ االتصال مهارات على تتوزع األولية الصفوف

                                                           
 رسالةالطائف،  مبدينة االبتدائية املرحلة ومرشدي ومديري معلميها نظر وجهة من األولية الصفوف إدارة ممارسة واقع ،الزايدي عواض بن مسفر (1)

 . ماجستير
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الصفوف األولية واملديرين مجيع معلمي  :نة الدراسةكان جمتمع وعي  .اإلدارية واملهارات الطاليب،
  :منهاج واملرشدين مبدينة الطائف، وقد توصل الباحث يف دراسته إىل عدة نتائ

إن  أبرز املمارسات يف مهارات االتصال بالتالميذ التحدث بصوت مسموع وواضح، يشجع 
ى تقومي حيرص علذ، واختيار املفردات اللغوية املناسبة لعمر التلمي التالميذ على عملية التعلم،

 .التحصيل الدراسي لتالميذه، ويستخدم احلوافز املعنوية لتعزيز السلوك اإلجيايب للتالميذ
أبرز السلوكيات املمارسة يف البيئة الصفية بيئة قاعة الص ف لعملية التعليم والتعلم من حيث 

 لعملية جاذبة تعليمي ة بيئة وتوفري التالميذ، لسالمة الالزمة األمنية اجلوانب وتأكيد والتهوية اإلضاءة،
 .والتعلم التعليم

والتخطيط للدروس  احلرص على متابعة سجالت التالميذ، املمارسة: اإلدارية املهارات رزأب
اليومية بشكل جيد، وتنظيم الصفوف وحصر حضور وغياب التالميذ، والتوجيه واإلرشاد للتالميذ 

 ومتابعة أعماهلم. 
تأكيد استمرارية ممارسة إدارة الصفوف من ي: الباحث مبا يلويف ضوء نتائج الدراسة أوصى 

ا. قبل معلمي الصفوف األولية، واليت كشفت عنها الدراسة، وذلك لوضع آليات لتفعيل استمراريته
دورات البم ن يعينون حديثًا _  ةً وخاص  _  ،ضرورة العمل على إحلاق مجيع معلمي الصفوف األولية

التأكيد على أمهية تكليف التالميذ مبهام وواجبات تثري و  ، صفوف األوليةتدريبية يف جمال إدارة الال
 .اهتمامهم
 

 دراسات حول التحصيل  الدراسي للطلبة  ( ب
م(، بعنوان:مدى فعالية الئحة تقومي الطالب يف حتسني 2001) البراهيم جاءت دراسة -1

على مدى فعالية  .هادفًة التعرف(1)مستوى التحصيل الدراسي مبراحل التعليم العام للبنات
الئحة تقومي الطالب اجلديدة يف حتسني مستوى التحصيل الدراسي يف مراحل التعليم 
العام  للبنات من واقع سجالت االختبارات، ولتحقيق ذلك اهلدف قام الباحث بإعداد 
استبيان  جلمع املعلومات املتعلقة بالدراسة، وقد ت تطبيق أداة الدراسة على أفراد الدراسة 

، مدر سة   ( مديرة  120رفة تربوية و)( مش100طالبًة( منهن: ) 130لبال  عددهم )وا
                                                           

 ."مدى فعالية الئحة تقويم الطالب في تحسين مستوى التحصيل الدراسي بمراحل التعليم العام للبنات"،رباهيمال(1)



91 

 

92 

إن  من أهم مزايا  منها: النتائج   بعضلدراسة إىل( معلمًة. وقد توصلت ا310و)
ال أهنا مل تراِع الالئحة اجلديدة اعتمادها أسلوب التقومي املستمر يف الصفوف املبكرة، إِ 

 املبكرة للتدريب فني ا قبل التطبيق. كما كشفت الدراسة عن أن  حاجة معلمات الصفوف 
بعض بنود الئحة تقومي الطالب اجلديدة يعرتيها الغموض؛ مما يشك ل عائًقا يف سبيل 

 االستفادة منها على الرغم من وجود املذكرة التفسريية.
لص ف لدى معلمي الباحثة ترى أن  هذه الدراسة السابقة مل تتناول تطبيقات جوانب إدارة ا

مبعاجلتها  الباحثة املدارس االبتدائي ة الليبي ة وعالقتها مبستوى التحصيل الدراسي، وِمن مث   سوف تقوم
 .ودراستها دراسة مستفيضة يف دراستها احلالية

 
املشكالت السلوكي ة لطلبة املراحل التعليمي ة  م(، دراسة بعنوان:2001) الدوسريأعد   -2

التعليمية اآلتية: )حمافظة جدة، واملدينة املنو رة، وعسري، والرياض، الثالث يف املناطق 
. وهدفت إىل مسح املشكالت السلوكية لطلبة املراحل التعليمي ة الثالث يف (1)والشرقي ة(

املناطق التعليمية املذكورة، والدراسة أجريت على ألف طالب سعودي، وقد تناولت فيها 
ضيًة طالبيًة. كذلك هدفت الدراسة إىل مقارنة ق 320مشكلًة سلوكيًة، و  12011

ة الثالث،كما هدفت ي  هذه املشكالت بني املناطق التعليمية اخلمس واملراحل التعليم
الدراسة إىل معرفة برامج اإلرشاد املتاحة حلل تلك املشكالت. وت حتديد عي نة الدراسة 

( مدرسة  100ذلك من)و  ،( طالب  يف املناطق التعليمية اخلمس السابقة130300من)
من مدارس املرحلة التعليمية االبتدائية واملتوسطة والثانوية، استخدم الباحث استمارات 
نوذج أ، ب، ج، بوصفها أدوات هلذه الدراسة،كما استخدم التوزيع التكراري للحصول 
على النسب املئوية بوصفها عمليات إحصائية لتحليل املشكالت السلوكي ة والقضايا 

 بي ة.الطال
 وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج منها:

                                                           
)حمافظة جدة، واملدينة املنورة، وعسري، والرياض،  التعليمية الثالث في المناطق التعليميةالمشكالت السلوكية لطلبة المراحل " ،الدوسري(1)

 والشرقية(.
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(، وهي 11.3إن  نسبة مشكلة الغياب لدى طلبة حمافظة جدة هي األعلى وذلك بنسبة )% .1
يف املرتبة األوىل من حيث املشكالت، وكانت نسبة تكرارها مرتفعة يف املرحلة املتوسطة 

 (.11.1 %بنسبة)
إن  نسبة مشكلة إمهال الواجبات لدى طلبة حمافظة جدة هي األعلى. وهي يف املرتبة الثانية  .2

 (. 11،1من حيث املشكالت )%
(، وكانت 13.3إن  نسبة مشكلة الكذب لدى طلبة حمافظة جدة هي األعلى بنسبة )% .3

 (.11.13نسبة تكرارها مرتفعة يف املرحلة املتوسطة بنسبة)%
الدراسة السابقة عاجلت املشكالت السيكيولوجي ة ونسبة غياب الطلبة  الباحثة تلحظ أن هذه

يف بعض املدارس السعودي ة، ومل تناقش عالقة  إدارة الص ف مبستوى التحصيل العلمي، ومل تتناول 
تطبيقات جوانب  إدارة الص ف لدى معلمي املدارس االبتدائي ة الليبي ة وعالقتها مبستوى التحصيل 

  مث   سوف تقوم مبناقشة ذلك يف دراستها احلالية. الدراسي، وِمن
 
م( كتابًا بعنوان:االعتماد وضمان اجلودة لربامج إعداد 2007)أبو دقة، وعرفةقد صن ف  -3

: جتارب عربي ة وعاملي ة. وكان هدفها فحص واقع مهنة التعليم يف فلسطني وبينت أن  (1)املعل م
النوعي  مبستوى التعليم، وأنه ال يوجد برنامج وطين  هذا الواقع حيتاج إىل إصالح لالرتقاء 

اد شامل إلعداد املدرسني، كما أنه ال يتوفر االنسجام بني أعداد اخلرجيني اهلائلة وبني أعد
نت الدراسة أن  مداخل تطوير الربامج األكادميي ة املتوافرة ويف أغلب التخصصات. وبي   الشواغر

د األكادميي ، ومنها ما هو مرتبط بتقييم املخرجات عديدة منها: ما هو مرتبط باالعتما
التعليمي ة على مستوى الربامج املختلفة. كما عرضت الدراسة لبعض التجارب واخلربات 
املتعلقة بالتطوير يف برامج إعداد املعل م، وجتارب بعض الدول العاملي ة يف ضمان جودة التعليم 

 ج الرتبية.العايل ومعايري االعتماد األكادميي  لربام
 

                                                           
 ."االعتماد وضمان الجودة لبرامج إعداد المعلم: تجارب عربية وعالمية،  أبودقة، وعرفة(1)
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هذه الدراسة السابقة عاجلت االعتماد وضمان اجلودة لربامج إعداد املعل م،  الباحثة تلحظ أن  
ومل تناقش عالقة  إدارة الص ف مبستوى التحصيل العلمي، ومل تتناول تطبيقات جوانب  إدارة الص ف 

 اسي، وِمن مث   سوف تقوملدى معلمي املدارس االبتدائي ة الليبي ة وعالقتها مبستوى التحصيل الدر 
 .مبناقشة ذلك يف دراستها احلالية الباحثة

 
 :الدراسات األجنبي ةثانياا

 

م(. دراسًة بعنوان: فاعلية املعل م وإدارة الفصل دراسة لإلدراك 1331) (Lynnلين  )قدمت  -1
. (1)املعريف والعاطفي للمعل م، واستعمال االسرتاتيجيات املرتبطة بالسلوك الظاهر للتلميذ

استهدفت الدراسة دارسة تأثري فاعلية املعل م، وإدارة الفصل على سلوك التلميذ العدواين 
والتلميذ الذي لديه اضطراب انتباه مصحوب بنشاط حركي زائد. ومن أهم نتائج الدراسة، 

فاعلية املعل م العالية كانت مرتبطة باالستقرار امللحوظ لسلوك التلميذ واملعلمني أكثر  أن  
مااًل لتوقع حتسني سلوك التلميذ، وأقل احتمااًل للشعور بالغضب والذنب بشأن سوء احت

 سلوك التلميذ، وأكثر احتماالً للشعور بالثقة ألن ه قادر على إدارة سوء الس لوك.
 

ا بعنوان: اإلرشاد والتدريب على إدارة الفصل هل فيف مصن  ، م(Mary( )1331مريي ) -2
، وهي دراسة تبني  أن  لديهم اضطرابات (2)يعملون مع التالميذ ملعلمي التعليم العام  الذين

. استهدفت الدراسة فحص تأثري برنامج تدريب للمعلمني 1سلوكية أو عاطفية الصفوف من 
( أسابيع إلعداد معلمي التعليم العام  للعمل بكفاءة ودراية مع التالميذ 3يستمر ملدة مثانية )

 أو عاطفية؛ وقد صمم الربنامج حول ثالثة حماور مهمة هي:الذين لديهم اضطرابات سلوكية، 
ممارسات إرشادية. ومن أهم نتائج الدراسة: إن   -أساليب إدارة الفصل  –إدارة الفصل 

معلمي التعليم العام  الذين يتلقون التدريب يكون هلم تأثري إجيايب يف العمل األكادميي للتالميذ 
 فية.ذوي االضطرابات السلوكية أو العاط

                                                           
(1)Lynn, M. Teacher Efficacy and Classroom Management A study of Teacher Cognition, Emotion, and Strategy. 
(2)

 Mary, M. Instructional and Classroom Management Training for General Education Teachers Working with 

Students with Emotional and Behavior Disorders, Grades 6-12, PhD, University of Kansas, USA, 1996. 
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. حتت عنوان: نتائج التالميذ ذوي (1)مSandra (1333)ولقد جاءت دراسة ساندرا  -3

الصعوبات السلوكية:استجابات للممارسات اخلارجية يف مقابل ممارسات إدارة الفصل الذاتية، 
هادفًة فحص ممارسات املعل م املرتبطة بالسلوك اإلجيايب للتالميذ ذوي الصعوبات السلوكية يف 

الدارسة النظامية يف مرحلة الدارسة الوسطى. ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها: إن  حجرة 
ممارسات املعل م إلدارة الفصل اإلجيابي ة ارتبطت بالسلوك األكادميي  اإلجيايب  للتالميذ، وسيطرة 

، عل م له تأثري وكان سلوك امل املعل م املنخفضة وسلوك املعل م الس لب  ارتبط بسلوك الت لميذ الس لب 
 يف التالميذ ذوي الص عوبات السلوكي ة عن التالميذ ذوي السلوك العادي.

 
. كتابًا بعنوان: دارسة فاعلية سبعة أنظمة انضباط إدارة (2)م(Karen( )2003صن ف كارن ) -1

الفصل املنتقاة وست عشرة دراسة اسرتاتيجية مدركة من قبل املعلمني اجلدد واملبتدئني 
راسة: وصف إدراك املعلمني املبتدئني لفاعلية أنظمة انضباط إدارة الفصل استهدفت الد

املنتقاة واالسرتاتيجيات السائدة. ومن أهم نتائج الدراسة:إن  اسرتاتيجيات وأنظمة إدارة 
الفصل أكثر تأثريًا إلزالة اإلخالالت غري املرغوبة يف حجرات الدراسة األولية، وأنه جيب أن  

 بني تلبية احتياجات التالميذ للتحكم يف سلوكهم. تكون هناك موازنة
هذه الدراسة قدمت جانًبا مفيًدا عن أنظمة انضباط إدارة الفصل املنتقاة  الباحثة تلحظ أن  

وست عشرة دراسة اسرتاتيجية مدركة من قبل املعلمني اجلدد، وتوصلت فيها إىل نتائج مفيدة، 
ولكنهامل تناقش عالقة  إدارة الص ف مبستوى التحصيل العلمي، ومل تتناول تطبيقات جوانب إدارة 

والدراسة احلالية املدارس االبتدائي ة الليبي ة وعالقتها مبستوى التحصيل الدراسي،  الص ف لدى معلمي
وِمن ، وسوف تتوسع فيها مبنطقة )هون اجلفرة(،تتمي ز بكوهنا دراسة ميداني ة طب قت يف املدارس الليبية 

 مث   سوف تقوم مبناقشة ذلك يف دراستها احلالية.
 

                                                           
(1)

Sandra, B. Outcomes for Students with Behavioral Difficulties Responses to External Vs Self Management 

Classroom Practices, PhD, Purdue University, USA, 1998. 
(2)

 Karen, H. A study of The Effectiveness of Seven Selected Classroom Management Discipline Systems and 

Sixteen Strategies as Perceived by New and Beginning Teachers, EdD, University of Laverne, 2003. 
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الواليات يف مدارس  :يف دراسة له بعنوان:جودة املعل م وحتسني أدائه (1)مRice(2003)رايس -1
توصل إىل أن هناك مخسة معايري ميكن أن  تسهم يف جودة املعل م وحتسني و املتحدة األمريكي ة، 

 أدائه وهي:
 اخلربة.  -1
 ة.برامج اإلعداد والدرجات العلمي    -2
 نوع الشهادة اليت حيصل عليها املعل م.  -3
 درسها خالل فرتة إعداده للمهنة. املواد اليت  -1
 مقدار العالمات اليت حصل عليها يف االمتحانات.  -1

تسهم يف جودة املعل م  رايس توصل إىل أن  هناك مخسة معايري ميكن أن   ترى الباحثة أن  
، الدراسة احلالية تتمي ز بكوهنا دراسة ميداني ة وسوف تتوسع فيهاولكن  ،وحتسني أدائه وهذا مطلوب

 تقوم مبناقشة ذلك. سوفالباحثة وِمن مث   
 
.كتابًا بعنوان: أسلوب إدارة الفصل وقدرة معلمي (2)مKimberley(2001)) ) أعد  كمباريل -1

رياض األطفال على االحتمال، ومعتقداهتم، واستجاباهتم لسلوكيات التلميذ وسوء سلوكه. 
استهدفت الدراسة اكتشاف اجتاهات معلمي رياض األطفال ومعتقداهتم جتاه سلوكيات 

( من معلمي إدارات 202) األطفال يف حجرة الدراسة، وكان عدد املشاركني مئتني واثنني
املعلمني  رنسويك، برنس إدوارد أيالند، أنتاريو. ومن أهم النتائج اليت توصل إليها، أن  أنيوب 

وصفوا األطفال وهم ي ظهرون اخلجل والالمباالة االجتماعي ة، والعدواني ة، وكان لديهم أعنف 
بوصفها دالًة من أساليب إدارة واختلفت معتقداهتم جتاه السلوكيات  ،االعتقادات جتاه العدوان

 الفصل.
هذه الدراسة السابقة عبارة عن حتليل نظري الكتشاف اجتاهات معلمي  الباحثة تلحظ أن  

رياض األطفال ومعتقداهتم جتاه سلوكيات األطفال يف حجرة الدراسة، ومل تتطرق لتناقش عالقة  إدارة 
والدراسة احلالية تتمي ز ، جوانب  إدارة الص فطبيقات الص ف مبستوى التحصيل العلمي، ومل تتناول ت

                                                           
 .جودة المعلم وتحسين أدائه الواليات المتحدة االَمريكية   ، Rice  رايس (1)

(2)Kimberley, A. Classroom Management Style and Kindergarten Teacher, Tolerances, Beliefs, and Responses to Child Behaviors and 

Misbehaviors, MA, Carleton University Canada, 2004 
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يف   الباحثة وسوف تتوسع (،اجلفرة مبنطقة )هونبكوهنا دراسة ميداني ة طب قت يف املدارس الليبية 
 مناقشة ذلك.

 
قد تناول:خصائص املعلمني وتأثرياهتم يف اجتاهات الطلبة،  (1)مKgoz (2001)آك كوز -7

، مستعيًنا باستبيان مفتوح أعد ه لغرض الدراسة، وطب قها  مستخدًما يف بياهنا األسلوب املسحي 
سنة، من أربع مدارس خمتلفة يف حمافظتني يف تركيا،  11-3نة من الطلبة من أعمار على عي  

م وإدراكاهتم خلصائص املعلمني )املهني ة، والرتبوي ة، هبدف تقييم اجتاهاهتم حنو تصوراهت
مل اجلنس، والشخصي ة(، وقد بينت النتائج وجود فروق يف تفصيالت اخلصائص تعزى لعا

شخصية ملعلميهم، بينما اهتم  البني حنو اخلصائص  حساسيةً  شدحيث كانت الطالبات أ
أبرز  هم اللطيفة، ومن النتائج أن  الذكور مبعارف معلميهم وسعة إطالعهم، وأخالقهم وطبائع

صفات املعل م املكروهة لدى الطلبة: التحيز يف التعامل، ودوام العبوس، واستخدام األساليب 
اململة، والقسوة وقلة الرمحة، وعدم االهتمام باملالبس واهلندام والشكل، والصراخ الدائم إذا 

املرغوبة يف املعل م فهي: العدل أخطأ الطالب، وفقدان السيطرة على الص ف. أما الصفات 
واملساواة، والر محة والود والل طف، واملرح، واهلدوء، والص داقة، وحسن االستماع للطلبة، 
والت شويق يف عرض الدروس، واحلرص على إجياد بيئة صفي ة مرحية وآمنة ومتعاونة، ودوام 

 النشاط، واالستمتاع بالعمل.
 
 ميزةً  إحدى عشرةأعدت اسكفيتس مقااًل بعنوان:"  قد (2)مHerskovits(2007)هاسكفيتس -3

للمعل م اجلي د يف "الواليات املتحدة األمريكية، وتوصلت يف مقالتها إىل وجود ميزات مشرتكة 
جتمع بني املعلمني املميزين ومنها: سعة اإلطالع واملعرفة، واستمراري ة التعلم، والبحث عن 

ة، ومعرفة ما حيتاجونه حاضرًا ومستقباًل، والتوقعات اجلديد، ووضع القواعد للتعامل مع الطلب
عليه تتحق السعادة بإجنازاهتم،  العالية منهم، اليت تدفعهم لتقدمي أفضل ما لديهم، وبناءً 

ومساعدهتم على االستقاللي ة وتقدير الذات، والقدرة على التواصل، واملرونة يف التعامل معهم، 

                                                           
 المعلمين، وتأثيراتهم على اتجاهات الطلبة. خصائص، آك كوز(1)
 الواليات املتحدة األمريكية.د، "للمعلم الجي   ميزةا  ةا عشر  ىحدإ" ، هاسكفيتس(2)
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واملرح واستخدام القصص املسلية اجلاذبة النتباههم، والتنويع وتبسيط املادة التعليمي ة، واللطف 
يف األساليب، وتقدمي األنشطة اليت تزيل الرتابة وامللل، وتزيد دافعيتهم وجتعلهم دائمي 

 االستعداد للتعلم، وتقدمي تقومي سريع ودقيق ألعماهلم.
، "الواليات املتحدة األمريكيةمميزات املعل م اجلي د يف هذه الدراسة ناقشت  تلحظ الباحثة أن  

ومل تناقش عالقة  إدارة الص ف مبستوى التحصيل العلمي، ومل تتناول تطبيقات جوانب  إدارة الص ف 
سوف تقوم والدراسة احلالية لدى معلمي املدارس االبتدائي ة وعالقتها مبستوى التحصيل الدراسي، 

 .مبناقشة ذلك
 

ص تقديرات املعلمني املتدربني يف املعاهد اجلامعي ة فقد قامت بفح، زأما دراسة وين ويوجن -3
وكذلك فحص عالماهتم، ودرجاهتم العلمي ة اليت حصلوا عليها أثناء الدراسة، وفحص املواد 

 اليت درسوها، وتوصال إىل نتيجة مفادها ما يلي:
 إن  الطلبة يتعلمون أكثر من املعلمني ذوي اخلصائص املعينة. ( أ

 إىل درجة كربى يف فاعليتهم وكفاءهتم.إن  املعلمني خيتلفون  ( ب
إن  اختالف املعلمني ذوي املؤهالت العلمي ة العالية عن املعلمني ذوي املؤهالت العلمية  ( ج

 األدىن كان اختالفًا بسيطًا ال يذكر.
احلصول على إن  هناك عوامل أخرى تسهم يف التحصيل العايل للطلبة أكثر من  ( د

 وحدها.العلمية  املؤهالت
 

 التعليق على الدراسات السابقة ثالثاا:
الدراسة احلالية، و  ا البحثوي ة املتعلقة مبوضوع هذاستناًدا إىل املراجعة املتأنية لألدبيات الرتب

 إدارة الص ف  لدى معلمى املدارس االبتدائي ة الليبي ة وعالقتها مبستوى التحصيل الدراسى، تقومي فعالية
 أن  الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع ك ل ه ا دراسات ذات منهجي ة نظري ة تبني   فقدعلى العموم، 

 اعتمدت يف بعضها على إجراء استبيانات يف إطار نظري. 
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ألحباث العلمي ة عادًة، قد اكتفت  ، ولاحة املخصصة للد راسات الس ابقةنظرًا لضيق املسو  
الص لة املباشرة باملوضوع احلايل للدراسة اليت حنن الباحثة هبذا العدد من الدراسات الس ابقة ذات 

 بصددها.
يتضح مما سبق أن  هنالك دراسات  سابقًة تناولت املوضوع من زوايا خمتلفة، وقد استفادت 
منها الباحثة يف دراستها احلالية عند إعدادها للخطة، وأثناء كتابة البحث. ومل تقف الباحثة يف حدود 

إدارة  تقومينوعة، على حبث حيمل العنوان نفسه الذي حيمله البحث احلايل طاقتها واطالعاهتا املت
الص ف  لدى معلمي املرحلة االبتدائي ة وعالقتها مبستوى التحصيل الدراسي، مما يسو غ هلا الكتابة فيه. 

 جيعله حبثًا مفيًدا يسد  ثغرة يف املعرفة اإلنسانية.  فأسأل اهلل أن  
 

  صفإدارة ال  يف تناوهلا موضوع الدراسة احلالية هذه الدراسات مع تشبهت :التشابه أوجه
 واحلسيين (هـ ٦٢٤٦)  والغامدي  ، (ـه ٦٢٦٤)  الشاكري كدراسة وشاملة مباشرة بصورة

 واحلريري( ه ٦٢٤١) وعطيف( ه ٦٢٤١)  ، والفهيد(ه ٦٢٤١ والسيد (ه ٦٢٤٢)  
  ( ه٦٢٤١)  

 التحليلي الوصفي للمنهج توظيفها حيث منالسابقة  الدراسات معظم مع احلالية الدراسةوتتشبه 
 .( 1333 خاطر،) ودراسة ،( 1333 احلسبان،) ودراسة ،( 2001 العبادي،) كدراسة

 الطراونة،) دراسة مثل كأداة االستبانة باستخدام السابقة  الدراسات معظم مع الدراسة اتفقت هذه
         .( 2001 العبادي،) ،( 2001 احلسني،) ،( 2000

 . املعلم مشكالت تناوهلا يف الدراسات من عدد مع الدراسة هذه كما تتشبه
 الصف معلمي على اعتمادها مع بعض الدراسات السابقة يف  تتشبه الدراسة هذه كذلك جند إن

 ودراسة ،( 2001 اهلل، محد) ودراسة ،( 2000 الطراونة،) كدراسة  للدراسة فقط كمجتمع

  .( 2001 احلسني،)
 إجراء واىل ضرورة الصف، ملعلمي مشكالت وجود على السابقة الدراسات وأثبتت أمجعت قدعليها و 

وزارة  وعلى املشكالت، هذه جتاوز و الصف معلمي إعداد على تطوير برامج تساعد تدريبية دورات
 املشكالت. تلك من احلد يف دورها والتعليم األهتمام وأخذ الرتبية
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إدارة  اتناوهليف الدراسات السابقة اليت ت  عرضها  بعضختلفت الدراسة احلالية مع ا االختالف:أوجه 
 واملشكالت السلوكية مًعا. صفال

 الرايقي كدراسة إدارة الصف مبادئ بعض على وركزت الصف إدارة تناولت قد ومنها
 .( م ٦٢٢٢)أكسوي ودراسة ،(هـ ٦٢٤١)  واحلمدان ،(ـه ٦٢٦٤)  
 املدرسي الضبط مقياس مثل اخرى مقاييس باستخدمها مع هذه الدراسة الدراسات بعضاختلفت   
 ( 2000 ،إلني)) ودراسة ،( 1337 ،هارون) كدراسة الشخصية واملقابلة ، املالحظة وبطاقة ،

 اليت واملرحلة املشكالت طبيعة الدراسة احلالية يف مع بعض هذه الدراسات اختلفتكذلك قد 
 حجر. وأبو واخلضري جابر دراسة مثل وذلك أداة الدراسة واملكان الذي طبق فيها عليها طبقت

جلة حتسني يف معا صفهجناح املعل م أثناء إدارته ل ىدمل احلايل يف تناوله بحثف التلخيكذلك 
 .مستوى التحصيل الدراسي
الدراسات السابقة يف الية من الدراسة احلالبحث احلايل، و  استفاد :أما أوجه االستفادة فهي

، ومتده باملعلومات الالزمة، وتوفر له األساس بحث احلايلال افكرة هذ تعزز تلك الدراسات السابقة أن
 فكرة بناء و الدراسة منهج اختيار يف السابقة الدراسات من ةالباحث تاستفادكما  ،املنطقي والنظري

 املناسبة اإلحصائية األساليب اختيار و النظري اإلطار تدعيم يف وكذلك الدراسة أداةو الدراسة
، إثراًء لقدرات معلمي املدارس الليبية ويسو غه البحث االقيام بإجراء هذ للباحثة يربر مما  .للدراسة

 .ودعًما للعملية التعليمية يف ليبيا
 هون(مبنطقة الدراسة احلالية بكوهنا دراسة ميداني ة ط ب قت يف املدارس الليبي ة  تمتي ز وقد 
،ومالحظة قدرة املعلم على ضبط الصف وشدة النتباه وتفاعل التالميذ معه،وكذلك الرتكيز )ةاجلفر 

 على وجهة نظر معلمي املرحلة االبتدائية حبكم ممارستهم اليومية يف إدارة الصف.
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  بحثة المنهجي  : ثالثالفصل ال
 

 :تمهيد
يف معاجلة  صفإدارة ال  تقومي فعاليةالتعر ف علي  احلايل يف هذا البحث ةالباحث اولحتهذا الفصل  يف

 استطالع تالميذ املرحلة االبتدائية" ميداني ا " من خالل ىتحصيل الدراسي  لدبعض مشكالت ال
آراء معلمي هذه احللقة، والتعرف علي أسلوب إدارهتم لفصوهلم، وآرائهم حول مشكالت التحصيل 

هذا الفصل ول الدراسي  للتالميذ، وأيًضا كيفية تعاملهم مع هذه املشكالت عند ظهورها. ويتنا
تائج ناملتعلقة هبذا البحث بغرض التأكد من  ووصف توزيع العينة إجراءات الدراسة امليداني ة،وصف 

الدراسة ودعمها بإثبات رؤية أهل االختصاص من املعلمني العاملني باملدارس الليبية ملعرفة دور املعل م 
ويتضمن لطالب املرحلة االبتدائية،  يف إدارة الصف وعالقة ذلك بالتحصيل العلمي وتقومي فعاليته

واإلجراءات من حيث بنائها اهتا وأدينتها ، وحتديد جمتمع الدراسة وع  الدراسةيف  حتديد املنهج املتبع
هتا، واملعاجلة اإلحصائي ة املستخدمة يف حتليل النتائج وذلك على النحو للتحقق من صدقها وثبااملتبعة 
 اآليت:

  
 المتبعة واإلجراءات البحث منهج  

إىل وصف ظاهرة  ىالذي يسع التحليلى   املنهج الوصفي   هذا البحثتستخدم الباحثة يف 
ب عليها عن طريق حتليل أسباب حماولة البحث يف جوانبها للوقوف على أسباهبا وحماولة التغل  و نة معي  

 ارساملدف لدى معلمي إدارة الص   تقوميبالوصف التحليلي   الباحثة ناولسوف تت، حيث املشكلة
 . ي  حصيل الدراسوعالقتها مبستوى الت   نطقة )هون اجلفرة( التعليمية بليبيامب ةاالبتدائي  

 
 تصميم البحث أوالا:  

حيث عر فه  ،تحليليتستخدم املنهج الوصفي الاليت  امليدانية اسةالدر يستخدما البحث هذ
البحث اليت تستهدف الوصف الكمي  أو الكيفي  لظاهرة (: بأنه "صفة 123ــ، ه٦٢٦٤الصباب )
هج ملنـا ةحثالباتستخدم سوف رتابطة مًعا، وجمموعة الظواهر املأو ، أو إداري ةاجتماعي ة،  إنساني ة، أو
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ف على إدارة ملناسبته هلذه الدراسة ألنه يعطي وصًفا دقيًقا يهدف إىل التعر   تحليليالفي  ـالوص
 الصفوف األو لية من وجهة نظر معلمي املدارس الليبية للمرحلة االبتدائية. 

 
 

 بحثعي نة ال: ثانيا
، فقد ت  حلجم جمتمع عي نة الدراسةا نظرً ، ومن معلمي الصفوف األو لية هذا البحثاختريت عي نة 

معلًما(، من معلمي الصفوف األو لية يف املدارس الليبي ة 130) اختيار عي نة من املعلمني تكونت من
 حسب املتغريات اآلتية: هذه العي نةت اختيار و  باملرحلة االبتدائية.

 متغري نوع املؤهل،و  ، متغري اخلربة،، متغري الصف الدراسي  متغري املؤهل العلمي    
  جتازها أفراد العي نة املنتقاة.االيت  ةالدورات التدريبي  متغري و        

 :اد العي نة حبسب متغريات الدراسةوفيما يلي توصيف ألفر 
 :المؤهل العلميمتغير أ(

 نة بحسب المؤهل العلمي(: يوضح توزيع أفراد العي  8جدول )

 النسبة العدد المؤهل العلمي م

 %48.4 14 دبلوم عالي 8

 %37.1 67 بكالوريوس 7
 %82.8 85 ماجستير 4

 %811 811 اإلجمالي
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 متغير الصف الدراسي:ب(
 فيما يلي وصف لتكرارات ونسب عي نة الدراسة حسب الصف الدراسي:

(: يوض ح توزيع أفراد العي نة بحسب الصفوف الدراسي ة7جدول رقم )

 النسبة العدد راسيدالصف ال م

 %82.8 47 الصف األو ل 8

 %78.3 41 الثانيالصف  7

 %78.3 71 الصف الثالث 4

 %81.2 41 الصف الرابع 3

 %1.8 44 الصف الخامس 5

 %88.6 72 الصف السادس 6

 %200 280 جمالياإل
 

 متغير الخبرة:ج( 
وفيما يلي نتائج هذا  نة حسب اخلربة فقد ت  إجراء التحليل اإلحصائي الوصفي  ملعرفة تكرارات ونسب أفراد العي  

 التحليل:
ونسبتها نةفراد العي  ألسنوات الخبرةعدد ح توزيع (: يوض  4جدول )

 النسبة العدد الخبرة م

 %33.3 21 سنوات 1أقل من  1
 %21.1 71 سنوات 10إىل أقل من  1من  2
 %21.1 11 سنة 11إىل أقل من  10من  3
 %23.2 23 سنة 11أكثر من  1

 %811 811 المجموع
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 متغير نوع المؤهل:د(    
 نة حسب نوع املؤهل العلمي:فيما يلي نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي ألفراد العي  

 نة حسب نوع المؤهل العلميح تكرارات ونسب أفراد العي  (: يوض  3جدول )

 النسبة العدد نوع المؤهل م

 %17.3 107 تربوي 1

 %32.1 73 غري تربوي 2

 %811 811 اإلجمالي
 

 متغير الدورات التدريبية:ه (   
 وجاءت النتائج كما يلي: ،نة على عدد من الدورات التدريبيةاشتمل التحليل الوصفي على حصول أفراد العي  

 .نة حسب حصولهم على عدد من الدورات التدريبية(: يوضح توزيع تكرارات ونسب أفراد العي  5جدول )

 النسبة العدد الدورات التدريبّية م

 %15.5 23 ال يوجد 1

 45.6% 32 دورة واحدة 2

 %28.9 12 دورتان 3
 10% 13 ثالث دورات فأكثر 1

 100% 811 المجموع

 

 بحثمجتمع ال: ثالثا
هون (منطقة من مجيع املعلمني باملدارس الليبي ة االبتدائية احلكومية يف  بحثيتكون جمتمع ال

( معلم ا. 130االبتدائية والبال  عددهم )يف املرحلة  الصفوف األو ليةوالذين يقومون بتدريس  )اجلفرة
والتابعة لقسم إدارة  )هون اجلفرة(حسب إحصائيات باملدارس الليبي ة االبتدائية احلكومية يف منطقة 

 الليبية.  التعليم بوزارة التعليم
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جملتمع  والغري صاحلةاألعداد، والنسب املئوية لالستبيانات املوز عة، والعائدة،  املرفقة وتوض ح اجلداول
  الدراسة من املعلمني.

 
 :بحثال حدود: رابعا

 وترتكز يف احلدود اآلتية:تقتصر حدود هذا البحث 
 :ةاحلدود املوضوعي   .1

ة وعالقتها إدارة الصف لدى معلمي املدرسة االبتدائي   تناول تقومي  يقتصر هذا البحث على 
 ة.يف املدارس الليبي   ي  حصيل الدراسمبستوى الت  

 
 

 : ةاحلدود البشري   .2
منطقة  يف ةيبي  لة باملدارس الة باملرحلة االبتدائي  ي  األو لمي الصفوف معل   استطالع آراء تتمثل يف

 .)هون اجلفرة التعليمية (
 ة:احلدود املكاني   .3

 .)هون اجلفرة التعليمية(منطقةة يف الليبي   ةاالبتدائي  ة( مدارس التعليم العام )احلكومي   
 .م2011/ه1131ة العام الدراسي: احلدود الزماني  

 

 ()االستبيان بحثوصف أداة ال 

 :اة البحثأدَأوالا:  
بوصفه  (انهاالستب)الدراسة امليدانية،  ذا البحث إحدى أدواتقد استخدمت الباحثة يف ه

حيث جند أنه يتناسب مع طبيعة  ا البحث،قة املباشرة والقوية هبذالعالأداة جلمع املعلومات ذات 
( ٤٢٣م:٤٠٠١كما يشري العساف )،  انهعد  االستبتو واجملتمع  ،واملنهج ،من حيث األهداف بحثال
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من أكثر األدوات شيوًعا واستخداًما يف جمال العلوم اإلنسانية للحصول على املعلومات واحلقائق  أنه
.املرتبطة بواق  ع معني 
الصفحة األو ىل عرض عنوان يف  ت   ،صفحات ستيف صورته النهائية من  انهاالستبتألف ت

وتوضيح غرض الدراسة، وتتبعها املتغريات والبيانات الشخصية عن معلمي  ةوالتعريف بالباحث بحثال
الدورات التدريبية،  ، سنوات اخلربة،املرحلة التدريسيةاملرحلة االبتدائية واليت تتضمن )املؤهل العلمي، 

  ا:مهعدين على ب   ت توزيعه ذيال انهؤهل( وقد تضم نت فقرات االستبنوع امل
 

رس ااملد كيفية ممارسة إدارة الص ف لدى معلمي الصفوف األو لية باملرحلة االبتدائية،  البعد األو ل: -
ملام إفقرة تدور حول  (11)تضمن املقياس حتت هذا احملورالتعليمية و  الليبية مبنطقة )هون اجلفرة(

 .دارة الصفإاملعلمني بأمهية 
لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، املدارس الليبية  مستوى التحصيل الدراسي: درجة البعد الثاني -

التحصيل  يفح العوامل املؤثرة توض   فقرةً  )33احتوى هذا احملور على )التعليمية  مبنطقة )هون اجلفرة(
 .الدراسي

هو ِمن أفضل الوسائل للحصول على املعلومات من مصادرها البشرية ومن انه من املعلوم أن  االستب 
اجلدير ذكره أنه ت  تطويره من خالل توجيه املعلمني وذلك يتم باحلديث معهم بشكل مباشر وسؤاهلم 

اإلدارية، عن البيئة داخل غرفة الصف وإدارة الصف، ومهارات االتصال مع الطلبة، واملهارات 
 على هذا النحو: يوفًقا لعدة خطوات منهجي ة وه انهاالستب ه إعداد هذوالسلوك الطاليب، وقد ت

هلا عالقة مبوضوع  اليتالنظر إىل بعض األحباث والرسائل العلمية واملراجع والدراسات السابقة  .1
بإدارة  االستبانات املستخدمة ذات الصلة الدراسة من حيث املقاييس الرتبوية، وكذلك

 هـ(. 1121) ودراسة الفهيد ، هـ(1121الصفوف األو لية كدراسة الغامدي )
 مراجعة بعض املراجع والكتب العلمية اليت تناولت موضوع إدارة الصف واإلدارة الصفية. .2
قيقية املمارسات احل ىقد متث ل هذا اهلدف يف التعرف علو  انهحتديد الغرض واهلدف من االستب .3

 صفيدير ال، والعوامل املؤثرة يف حدوث التعلم الفع ال وهل املعل م صفارته للللمعل م أثناء إد
 أم ال.  صف، ويقوم جبميع عمليات إدارة البطريقة جي دة
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: حيث  تغطي مجيع النقاط اليت يراد السؤال عنها. واليت ت  انه ألداة الدراسةبحتديد أبعاد االست .1
 هي:انه وهذه األبعاد يف هذا االستب ،النظرية البحثأدبيات  الفصل الثاين: اللتزام هبا يف ا

 .صفإدارة ال_
 .التحصيل الدراسي_

 من خالل مراجعة اإلطار النظري  بحثيف صياغة عبارات أداة ال انهت  حتديد أبعاد االستب .1
 والدراسات السابقة املرتبطة بأبعاد إدارة الص ف.وأدبيات البحث 

 .انهللبعد الذي ت  قياسه باالستب وفًقا للتعريفات اإلجرائيةقد متت صياغة عبارات كل جمال  .1
تدريج االستجابات باستخدام مقياس التدريج اخلماسي الستجابة أفراد العي نة وجمتمع الدراسة  .7

 .)ةال أوافق بشد- ال أوافق -حمايد -أوافق -ةعلى النحو اآليت: ) أوافق بشد
تعريف أفراد عي نة الدراسة باهلدف ِمن أداة : وذلك من أجل بحثصياغة تعليمات أداة ال .3

الدراسة مع مراعاة وضوح العبارات، حيث  تتناسب مع طبيعة املشكلة، واهلدف ِمن الدراسة 
امليدانية، ويراعى يف صياغة العبارات أن  تصاغ بطريقة مفهومة وبأسلوب سهل وبسيط 

ة تغريات الدراسة، كذلك مراعاومالئمتها للمستجبني، والتأكيد على أن  البيانات خاص ة مب
 ، حيث  متت  خماطبتهم مباشرًة. انهالفئة اليت يقد م هلم االستب

، ولبيان مدى )10(( على عدد من احملك مني لتحكيمه وعددهمانهعرض أداة الدراسة)االستب .3
وقد أبدا الدكتور عبداهلل حامد جاداهلل مالحظته حول تصحيح صياغة  صالحيته للدراسة

كذلك مالحظة الدكتور عوض الكرمي عبدالقادر الزاكي حول ترتيب اخليارات الفقرات،بعض 
حسب القوة والضعف،ومالحظة الدكتور السقاف جربيل حول اضافة بديل خامس يف 

وِمن مث  يتم  توزيعه على عي نة 0 وقد ت تعديل هذه املالحظات النصف وهو لفظ حمايد 
 الدراسة.

 انهاالستطالعية: ت  إخراج االستبور النهائية والتطبيق على العي نة يف الص انهإظهار االستب .10
( معل ًما من خارج عي نة الدراسة 11بصورته النهائي ة وتطبيقه على عي نة استطالعي ة عددها )
، انهاق الداخلي ، وصدق بناء االستباملستهدفة، وذلك من أجل التأك د من صدق االتس

 والتأك د من مؤشر الثبات. 
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ذات جلمع املعلومات  بوصفه أداةً  تبانهاالسالباحثة يف هذه الدراسة امليدانية،  قد استخدمتو 
تناسب مع طبيعة الدراسة من حيث األهداف يجند أنه  ،هبذه الدراسة حيث املباشرة والقوية عالقةال

 نمإن   ، )٤٢٣م: ٤٠٠١يف دراسته )  العساف يشري كماانه  االستب عد  ت حيثات، واملنهج واجملتمع
 وبيانات معلومات على للحصول اإلنسانية، العلوم جمال يف واستخداًما اشيوعً  البحث أدوات أكثر

 على للحصول الوحيدة الوسيلة تكون قد هناأ كما نسبًيا، قصري وقت ويف معني   بواقع مرتبطة وحقائق
 عن وسؤاهلم مباشر بشكلمن خالل خماطبة أفراد عي نة الدراسة  البشرية، مصادرها من املعلومات

 قبل من ا ملدركة التالميذ مع االتصال مهارات خالل من األولية الصفوف إدارة ممارسة درجة
تطوير  ت وقدة، دارياإل واملهارات الطاليب السلوك إدارة ومهارات املدرسية والبيئة املستجيبني،

 :يتاآل النحو على متت منهجية خطوات ان وفقياالستب
 درجة قياس الدراسة أداة من العام اهلدف متثل: االستبانه وأهداف العام الغرض حتديد.1 
 .االبتدائية املرحلة ومديري معلميها نظر وجهة من األولية الصفوف إدارة ممارسة

 عدة من بالدراسة للقياس واألبعاد احملاور متثلت: الدراسة ألداة القياس وأبعاد حماور .حتديد2
 :وهي اآلتية رئيسة أجزاء

 ونوع اخلربة، وسنوات التدريسية، املرحلة حيث من العام ة البيانات ويشمل: األو ل اجلزء-
  .التدريبية والدورات العلمي واملؤهل املؤهل

 الصفوف إلدارة املعلم سلوك ممارسة درجة تقيس اليت االستبيان عبارات: الثاين اجلزء-
 .األولية

 .الدراسي بالتحصيل املتعلقة األولية الصفوف إلدارة املعلم ممارسة درجة قياس: الثالث اجلزء-
 
 اإلدارة ودور الصفية اإلدارة موضوع تناولت اليت األصيلة العلمية املراجع على االطالع.3

 الصفوف. إدارةوعالقته باملدرسية 

 من الدراسة مبوضوع الصلة ذاتالسابقة،  األحباثالرسائل العلمية والدراسات و  مراجعة.1
 الصفوف بإدارة العالقة ذات بالدراسات املستخدمة اناتيواالستب الرتبوية املقاييس حيث
  .ه٦٢٤١) عطيف ودراسة (ه ٦٢٤١) الزرقي(يت كدراس األولية
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 عينة أفراد الستجابات اخلماسي التدريج مقياس باستخدم للعبارات االستجابات تدريج .1
– حمايد – أوافق – أوافق بشدة (: يتاآل النحو على املمارسة درجة لعبارات الدراسة وجمتمع
 .)ال أوافق بشدة –ال أوافق

 عرضها ت   األوليةهتا صور  يف الدراسة أداة وضع بعد احملكمني: حيث على الدراسة أداة عرض .2
 ) 10 ( وعددهم باجلامعات املتخصصني التدريس هيئة أعضاء من احملكمني من جمموعة على
 وضوح مدى وعن ،تقيسه الذي عدللب   تنتمي العبارات كانت إذا فيما بسؤاهلم وذلك مني،حمك  

 مدى من للتأكد وذلك .تقيسه الذي للبعد مهيتهاأ درجة ىلإ ضافةباإل اللغوية، والصياغة العبارة
 ومدى ومناسبتها العبارات عدد حيث من الدراسة أداة كفاية مدى يف والنظر العبارات، مناسبة
 .مناسبة اهنيرو  تعديالت أو اقرتاحات أي وإضافة اللغوية السالمة

حيث  من للعبارات السيكومرتية املؤشرات على بناءً  النهائية تهبصور  انهاالستب خراجإو  تعديل .3
 .والثبات الصدق

 وغري الصاحلة ونسبتها االستبيانات املوز عة والعائدة واملستبعدة (: يبني  1) رقم جدول
 استبيان المعلمين ونسبته

 االستبيانات
 املوز عة

 االستبيانات
 العائدة

االستبيانات 
 املستبعدة

 االستبيانات
 اإلجمالي غري الصاحلة

 % ك % ك % ك % ك ك
200 180 90% 8 4% 12 6% 200 100% 

 
( على املعلمني يف املدارس، وكان عدد  استبانه 200( أنه ت توزيع عدد)1ويتبني  من اجلدول رقم )
( نظرًا %4استبيانات( بنسبة ) 8(، وت  استبعاد ) %90استبيانًا( بنسبة )180  االستبيانات العائدة )  

ت  حيث  ( لعدم صالحيتها. %6استبيانًا( بنسبة ) 12لعدم اكتمال البيانات فيها، كما ت  استبعاد )
 .عةاالستبيانات املوز  حساب النسبة وفًقا لعدد 

 
 
 



110 

 

220 

 انهمكونات االستبثانياا: 
 ن االستبيان من األقسام اآلتية:يتكو  

 .القسم األو ل: البيانات اإلدارية، والشخصية
 .: عي نة الدراسة من معلمي الصفوف األو ليةثاينالقسم ال
 .: حتليل نتائج االستبيانثالثالقسم ال

 
 البيانات اإلدارية، والشخصية ( أ

 على النحو   (1)اإلداريةو الشخصية،  مبياناهتاملرحلة االبتدائية  يمعل م يف هذا القسم لأواًل: يسج   
 :اآليت 

 :املؤهل العلمي 
 :سنوات اخلربة 
 :الدورات التدريبية 
  :نوع املؤهل 
 :املرحلة التدريسية 

  
 عهومجتم حثبال الخصائص الديموغرافية لعينة ( ب

 على النحو اآليت: توزيع العينة وحساب النسب 
 للمرحلة التدريسية.نة الدراسة وفًقا ت  توزيع عي   .1
هذا  إن  من املعلمني حيث نة الدراسة ت  حساب النسب املئوية والتكرارات ألفراد جمتمع وعي   .2

الليبي ة يف  ن العاملني باملدارس االبتدائي ةميتكون  نتها جمتمع الدراسة وعي  لنا أن   يوض ح التوزيع
 .الذين ت اختيارهم حسب املتغريات السابقةهم ، و التعليمية )هون اجلفرة(منطقة

 
 

 

                                                           
 ية وليس لالطالع العام وهي فقط ألغراض البحث العلمي.سيتم التعامل معها بسر  ملحوظة: هذه البيانات (1)
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نتائج البحث ومناقشتها :الرابع الفصل   

:تمهيد  

االستبانه نتائج تحليل    

 المبحث األو ل:  حسب متغيرات الدراسة

 المبحث الثاني: مناقشة استجابات أفراد العي نة

الصف إدارة: األو ل المحور   

الدراسي التحصيل: الثاني المحور   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

222 

نتائج البحث ومناقشتها :رابعالفصل ال

 مهيد:ت
بواسطة أداة  اليت ت التوصل إليهاللبيانات وللمعلومات  يشمل هذا الفصل عرًضا وحتليالً   

)االستبيان( والذي يشتمل حمورين: إدارة الصف والتحصيل الدراسي. ويشتمل املقياس على  بحثال
 بدائل هي:  مخس

 (ال أوافق بشدة ،ال أوافق ،حمايد، أوافق، أوافق بشدة)
( فقرًة، وكان معامل الثبات 33احملور الثاين )ضم ( فقرًة و 11ل احملور األو ل على )تمشلقد او 
(0.377)Cronbach’s Alpha   ألفا كورنباخ، وهي قيمة ثبات عالية وميكن االعتماد على األداء يف

حيث  ،)هون اجلفرة (مبنطقة الليبية  واقتصرت الدراسة على مجيع املعلمني باملدارس، مجع البيانات
 .متغريات الدراسة وفيما يلي توصيف ألفراد العينة حبسبمعلًما ومعلمًة،  130مشلت على 

 
 

 انهاالستبتحليل نتائج 
اليت  ليالت ونتائج االستبأسفرت عنه حت وتبني ما ،نتائج االستبيان وحتليلهاتناقش الباحثة  سوف

إدارة الص ف وبيان  فعاليةواملشرفني الرتبويني على حتقق  ني،ِمن املعل م كال  ع   تشج   أن   ن شأهنامِ 
ملدارس الليبية على ا دائي ة بليبيا، دراسة ميداني ة، يف املرحلة االبت ي  قتها مبستوى الت حصيل الد راسعال

إدارة الص ف الد راسي  بوصف ذلك  فعاليةدت تأصـيل مفهـوم وأي   التعليمية، )هون اجلفرة(مبنطقة 
مـدخاًل جديـًدا فـي تطـوير عملييت الت عليم والت علم، حيـث ت  من خالهلا حتديــد األسـاليب، واملعـايري 

 عليهـا املعل م يف إدارة الصف. التـي يرتكـز
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 المبحث األو ل:  حسب متغيرات الدراسة

 المؤهل العلمي:

 

                                        املؤهل العلمي   8 شكل

 

نة من محلة شهاديت البكالوريوس والدبلوم العايل بنسب متقاربة هي معظم أفراد العي   أن  يتضح (1)رقم  شكلالمن  
 .%17.3على التوايل، بينما كانت نسبة احلاصلني على شهادة املاجستري هي  %33.3و  %،12.3
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 :متغير الصف الدراسي

 

 

 

  

 

 

 أفراد العي نة بحسب المرحلة التدريسي ة ةنسب  :7شكل 

 

 

 

أعلــى نســبة مــن بــني الصــفوف الدراســية كانــت للصــفني الثــاين والثالــث،  ( أن  2) رقــم الشــكليتضــح مــن 
بينما احنصرت نسب بـاقي الصـفوف مـا بـني  %  3.3،قل نسبة كانت للصف اخلامسوأ %21.1وهي 

 أعلى وأقل نسبة بقيم متقاربة.
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 متغير الخبرة:
وفيما يلي نتائج هذا  حصائي الوصفي  نة حسب اخلربة فقد ت  إجراء التحليل اإلملعرفة تكرارات ونسب أفراد العي  

 التحليل:
 

  

 

 

 

 نة ونسبتهاتوزيع عدد سنوات الخبرة ألفراد العي   (3شكل )

 

 

نة حسب تكرارات ونسب سنوات اخلربة، حيث جاءت فئة اخلربة أقل ( توزيع أفراد العي  3) رقم شكلاليتضح من 
 .%21.1و %،23.2الفئات متقاربة ما بني ، بينما جاءت باقي %33.3سنوات بأعلى نسبة وهي  1من 
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 متغير نوع المؤهل:

 فيما يلي نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي ألفراد العينة حسب نوع املؤهل العلمي:

 

 

  

  أفراد العي نة حسب نوع المؤهل العلمي ةنسب   (1 )شكل   

 

، أما باقي %17.3ة بنسبة ة الرتبوي  املؤهالت العلمي  نة من محلة معظم أفراد العي   أن  ح ( يتض  1) رقمشكل ال من
  %.32.1ة بنسبة أفراد العينة فقد كانوا من محلة املؤهالت العلمية غري الرتبوي  
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 متغير الدورات التدريبية:
 نة على عدد من الدورات التدريبية وجاءت النتائج كما يلي:اشتمل التحليل الوصفي على دراسة حصول أفراد العي  

 

 

 

 

       

 نة حسب حصولهم على الدورات التدريبيةأفراد العي   ةنسب   (1شكل )  

، 11.1وهــي  واحــدةتدريبيــة  رهدو  بــأن أكــرب نســبة كانــت للحاصــلني علــى( يتضــح 1) رقــم مــن الشــكل
دورات فـــأكثر  3، أمـــا احلاصـــلون علـــى %23.3وهـــي  تـــنينـــة احلاصـــلني علـــى دور تلتهـــا نســـبة أفـــراد العي  

 .%11.1اصلني على أي دورة فكانت احلغري % ، أما نسبة 10انت نسبتهم فقط فك
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 نةاستجابات أفراد العي  : مناقشة المبحث الثاني

 المحور األو ل: إدارة الصف 
دارة الصف وكيفية تفعيلها إملام املعلمني بأمهية إفقرة تدور حول  (11)تضمن املقياس حتت هذا احملور 

 نة على فقرات احملور.استجابات أفراد العي  ح والتلميذ يف عملية التعلم، واجلدول اآليت يوض  ملساعدة املعلم 
 نة الدراسة على احملور األو ل )إدارة الصف( ني نسب استجابات أفراد عي  (: يب  7جدول )

 م
 دارة الصفإبمحور الفقرات الخاصة 

 

 وجهات نظر عينة الدراسة

فق اوأ

 بشدة
 محايد فقاوأ

فق اوأال  فقاوأال 

 بشدة
 اإلجمالي

1 
هم أالصف من  دارةإتعد 

 .كفايات المعلم التدريسية

عدد 

 الحالت
120 55 5 0 0 180 

 %100 0 0 3 30 76 النسبة

2 
تكمن أهمية إدارة الصف في 

مدى الممارسة الفصلية 

 .للتعليم والتعلم

عدد 

 الحالت
22 152 3 1 0 180 

 %100 0 1 2 42 13 النسبة

3 

اهم اإلدارة في جعل المعلم تس

على تنويع نشاطه  قادًرا

ومراعاة الفروق الفردية بين 

 .المتعلمين

عدد 

 الحالت
42 42 3 1 0 180 

 %100 0 0 2 27 52 النسبة

2 
توفير الفرص لتعديل 

مرغوب الغير السلوكيات 

 .فيها لدى بعض المتعلمين

عدد 

 الحالت
135 22 1 0 0 180 

 %100 0 0 1 22 65 النسبة

5 

يقوم المعلم مقام األب من 

حقه رعايتهم والقيام بكل ما 

فيه مصلحتهم وما عليهم إال 

 .الطاعة

عدد 

 الحالت
115 51 10 2 0 180 

 %100 0 2 7 24 72 النسبة
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 م
 دارة الصفبمحور إالفقرات الخاصة 

 

 وجهات نظر عينة الدراسة

أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
ال أوافق  أوافقال 

 بشدة
 اإلجمالي

7 
لم داخل غرفة سلوك ونظام تعليم المع

للمراحل الصف يكون امتداًدا 

  .الدراسية السابقة

عدد 

 الحالت
112 25 11 4 1 180 

 %100 1 5 7 25 73 النسبة

6 

إّن أي محاولة للتجديد أو التغيير من 

قبل اإلدارة داخل غرقة الصف 

في شؤونه  يعتبرها المعلم تدخلً 

 .على حقه وطغياًنا

عدد 

 الحالت
30 0 24 114 3 180 

 %100 2 66 16 0 16 النسبة

4 
ضعف الراتب الشهري الذي يتقاضاه 

المعلمون يؤّدي إلى تقصيرهم عند 

 .أداء وظيفتهم

عدد 

 الحالت
12 12 10 127 20 180 

 %100 11 70 5 7 7 النسبة

4 
 المعلم بوصفه قائًدا، ومرشًدا،

يكون  وموجًها داخل صفه قبل أن  

 .معلًما

عدد 

 الحالت
122 32 2 2 0 180 

 %100 0 1 1 18 80 النسبة

10 
ب معلمين اإلبداع في التدريس يتطلّ 

  .ذوي صفات خاصة

عدد 

 الحالت
35 76 10 73 5 180 

 %100 3 35 6 37 19 النسبة

11 
ف يقع التخطيط في إدارة الص

 المعلم.بالدرجة األولى على 

عدد 

 الحالت
122 0 26 24 1 180 

 %100 1 16 15 0 68 النسبة

12 
على المعلم الدقة والسرعة 

والسهولة في أداء األعمال والتكيف 

 .مع المواقف المتغيرة

عدد 

 الحالت
22 136 1 0 1 180 

 %100 1 0 1 75 23 النسبة

13 
من مهام المعلم المهنية داخل غرفة 

 ،التنفيذ ،التخطيط ،الصف التنظيم

 .والمتابعة ،اإلشراف ،التقويم

عدد 

 الحالت
122 52 3 3 0 180 

 %100 0 2 2 29 67 النسبة

12 

سرعة إعطاء المعلم للمادة التعليمية 

ن ترك الستغلل وقت الحصة دو

خر من فترات راحة بين النشاط واآل

 .المشكلت الصفية

عدد 

 الحالت
44 77 10 10 7 180 

 %100 3 6 6 37 48 النسبة
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15 
للمعلم أن  يقوم ببعض األنشطة التي 

تخفف ظاهرة الملل  من شأنها أن  

  .والضجر داخل غرفة الصف

عدد 

 الحالت
122 32 0 2 0 180 

 %100 0 1 0 18 81 النسبة
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 م
 دارة الصفإبمحور الفقرات الخاصة 

 

 وجهات نظر عينة الدراسة

أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
 ال أوافق بشدة ال أوافق

 اإلجمالي

17 

يؤّدي الجو غير التربوي إلى 

غياب األمان واالستقرار 

وتكوين اتجاهات سلبية نحو 

   .المعلم

عدد 

 الحالت
123 55 1 1 0 180 

 %100 0 1 1 30 68 النسبة

16 
ة م بوضع الخطّ يقوم المعلّ 

الزمنية للمنهج ويتم ذلك عن 

 .طريق مشرفين

عدد 

 الحالت
113 0 72 5 0 180 

 %100 0 3 34 0 63 النسبة

14 
تعليم التلميذ اإلحساس 

بالمسؤولية داخل غرفة 

  .الصف

عدد 

 الحالت
125 32 1 0 0 180 

 %100 0 0 1 19 80 النسبة

14 

علج بعض المشكلت 

ادرة السلوكية العدوانية الص

من التلميذ داخل غرفة 

 الصف.

عدد 

 الحالت
110 20 11 16 2 180 

 %100 1 9 6 22 62 النسبة

20 
تعليم التلميذ كيفية استخدام 

 .لغة الحوار داخل الصف

عدد 

 الحالت
124 52 0 0 0 180 

 %100 0 0 0 29 71 النسبة

21 
ضرورة محاوالت جذب انتباه 

 .التلميذ

عدد 

 الحالت
122 34 0 0 0 180 

 %100 0 0 0 21 79 النسبة

22 
ضرورة استخدام اإلشارات 

 .إلعطاء التعليمات للتلميذ

عدد 

 الحالت
57 111 5 4 0 180 

 %100 0 4 3 31 6 النسبة

22 

إدراك متى يتم تجاهل السلوك 

غير المرغوب فيه من 

  .التلميذ

 

عدد 

 الحالت
102 54 12 4 0 180 

 %100 0 0 75 20 5 النسبة

22 

خلق بيئة مريحة تسودها 

العلقات اإليجابية بين 

التلميذ والمعلم وبين التلميذ 

 .أنفسهم

عدد 

 الحالت
124 32 0 0 0 180 

 %100 0 0 0 18 82 النسبة
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22 
من المهم إعطاء فرص 

  .متكافئة بين التلميذ

عدد 

 الحالت
136 20 3 0 0 180 

 %100 0 0 2 22 76 النسبة
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 م
 دارة الصفبمحور إالفقرات الخاصة 

 

 وجهات نظر عينة الدراسة

أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
 ال أوافق بشدة ال أوافق 

 اإلجمالي

22 
تلبية حاجات التلميذ الفردية 

. 

عدد 

 الحالت
44 73 11 4 0 180 

 %100 0 4 6 35 55 النسبة

22 

معاقبة التلميذ المشاغب 

داخل غرفة الصف ودون أي 

 .مناقشة

عدد 

 الحالت
15 12 17 114 16 180 

 %100 9 66 9 8 8 النسبة

22 
أقبل اعتذار التلميذ منخفض 

 .التحصيل

عدد 

 الحالت
27 136 10 5 2 180 

 %100 1 3 6 76 14 النسبة

22 

 

م ليس من المفترض أن يقدّ 

التلميذ الواجبات المنزلية في 

 .المواعيد المحددة

 

عدد 

 الحالت
5 15 24 21 40 180 

 %100 50 23 16 8 3 النسبة

23 
ال أسمح للتلميذ بأي سؤال 

 .أو بمقاطعتي أثناء الدرس

عدد 

 الحالت
12 21 22 55 24 180 

 %100 27 30 13 23 7 النسبة

23 
عدم التفرقة بين الذكور 

 .واإلناث داخل غرفة الصف

عدد 

 الحالت
20 44 16 20 5 180 

 %100 3 11 9 54 23 النسبة

22 

وقوانين محددة وضع قواعد 

 .داخل غرفة الصف

 

عدد 

 الحالت
104 70 4 3 0 180 

 %100 0 2 5 33 60 النسبة

22 
توزيع األعمال والتكليف بها 

 .بالمساواة بين الجنسين

عدد 

 الحالت
60 40 10 14 2 180 

 %100 1 10 6 44 39 النسبة

22 
إشعار التلميذ بمدى ثقتك 

  .بهم

عدد 

 الحالت
134 20 1 0 0 180 

 %100 0 0 1 22 77 النسبة
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22 

تكون مجموعات التلميذ 

 .مشتركة ذكوًرا وإناًثا

 

عدد 

 الحالت
26 103 15 13 2 180 

 %100 1 7 8 57 27 النسبة
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 م
 بمحور إدارة الصفالفقرات الخاصة 

 

 وجهات نظر عينة الدراسة

أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
 ال أوافق بشدة ال أوافق

 اإلجمالي

22 

استخدام المعلم التلميحات 

فظية في وقت غير الل

 .الحصة

عدد 

 الحالت
14 116 20 22 3 180 

 %100 2 12 11 65 10 النسبة

22 

على المعلم اتخاذ موقف 

مناسب عند حدوث مشكلة 

 .داخل غرفة الصف

عدد 

 الحالت
130 50 0 0 0 180 

 %100 0 0 0 28 72 النسبة

22 

المعلم إلى تقسيم يلجأ 

التلميذ إلى مجموعات وفق 

  .متطلبات الموقف التعليمي

عدد 

 الحالت
53 103 17 7 7 180 

 %100 3 3 9 56 29 النسبة

22 

على المعلم توضيح للتلميذ 

سبب المكافأة وربطها 

 .باالستجابة أو السلوك

عدد 

 الحالت
20 132 2 0 2 180 

 %100 1 0 2 74 23 النسبة

23 
إعطاء المعلم المكافأة نفسها 

 .مع اختلف سلوك التلميذ

عدد 

 الحالت
0 0 65 105 0 180 

 %100 0 58 42 0 0 النسبة

23 

 

حفظ النظام والصمت التام 

داخل الصف يكون مصدره 

 .الخوف من المعلم

عدد 

 الحالت
0 36 5 132 7 180 

 %100 3 73 3 21 0 النسبة

22 

معلمي تنسيق اللقاءات بين 

الصفوف األولية لتبادل 

اآلراء والخبرات بينهم حول 

  .إدارة الصف

عدد 

 الحالت
102 62 2 0 0 180 

 %100 0 0 2 40 58 النسبة

22 

حفظ وحصر أسماء التلميذ 
ذوي االحتياجات الخاصة 
وتقديم البرامج العلجية 

 .المناسبة

عدد 

 الحالت
112 70 7 2 0 180 

 %100 0 1 3 34 62 النسبة

22 

لحل المشكلت السلوكية البد 

من التنسيق مع المرشد 

  .الطلبي

عدد 

 الحالت
122 27 2 7 0 180 

 %100 0 3 2 26 69 النسبة
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الدراسة حول فقرات احملور نة ( الذي حيتوي على نسب استجابات أفراد عي  7من اجلدول )
 :ما يلييتضح  إدارة الصف لو  األ

 20على الفقرات  وموافق بشدة( ،% لإلجابتني )موافق100بنسبة تراكمية اتفق املبحوثون  -
وذلك يدل على أن أهم العوامل املؤثرة يف إدارة الصف يف هذه ،  37،  21،  21، 

الدراسة هي تعليم التالميذ كيفية استخدام لغة احلوار داخل الصف، وضرورة عمل حماوالت 
ة مرحية تسودها العالقات اإلجيابية بني التالميذ واملعلم لق بيئخلذب انتباه التالميذ وأيًضا جل

عند  ا مناسًباموقفً  أن  يتخذ هذا باإلضافة إىل أنه جيب على املعلم ،وبني التالميذ أنفسهم
 حدوث مشكلة داخل غرفة الصف.

من أهم العوامل املؤثرة يف إدارة الصف ما أشارت إليه الفقرات واليت كانت النسبة  إن    -
،  11،  1% ، وهي الفقرات )33مية ملوافقة واملوافقة بشدة مًعا كبرية جًدا بنسبة الرتاك
( واليت توض ح أن  من أهم العوامل املؤثرة يف إدارة الصف توفري الفرص لتعديل 31،  13

السلوكيات غري املرغوب فيها لدى بعض الطالب، وأيًضا على املعلم أن يقوم ببعض األنشطة 
ختفف ظاهرة امللل والضجر داخل غرفة الصف هذا باإلضافة إىل إنه من  اليت من شأهنا أن

الصف وإشعارهم مبدى الضروري الرتكيز على تعليم التالميذ اإلحساس باملسؤولية داخل غرفة 
 م.ثقة املعلم فيه

ور إدارة الصف جاءت % لإلجابة باملوافقة واملوافقة بشدة على فقرات حم33وبنسبة تراكمية  -
(، معربة عن إجابات املبحوثني واتفاقهم 12،  21،  11،  12،  3،  3) :يةآلتالفقرات ا

على تنويع نشاطه مراعاة للفروق  تساهم يف جعل املعلم قادرًا على أنه جيب على اإلدارة أن  
، وذلك لكون املعلم قائًدا، ومرشًدا، متكافئةً  افرصً  الطالب وإعطاء التالميذالفردية بني 

يتحل ى بالدقة، والسرعة، والسهولة يف أداء األعمال  داخل صفه وأنه جيب أن   وموج ًها
غري الرتبوي داخل  والتكيف مع املواقف املتغرية اليت تصادفه داخل الصف وذلك ألن اجلو  

الصف يؤد ي إىل غياب األمان واالستقرار وتكوين اجتاهات سلبية حنو املعلم كما أنه جيب 
لصفوف األولية إلجراء لقاءات دورية لتبادل اآلراء واخلربات بينهم حول التنسيق بني معلمي ا

 إدارة الصف.
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( فقد كانت النسبة الرتاكمية لإلجابات اخلاصة باملوافقة واملوافقة بشدة 33،  2تان )أما الفقر  -
% وهاتان الفقرتان تؤكدان أن أمهية إدارة الصف تكمن يف مدى املمارسة الفصلية 37

علم وأن املعلم عليه توضيح سبب املكافآت اليت متنح للطالب وربطها باالستجابة للتعليم والت
 والسلوك داخل الفصل.

( فقد تراوحت النسبة الرتاكمية 11،  13،  32،  23،  21،  13،  1أما الفقرات ) -
% وركزت هذه الفقرات على أنه 31% ، إىل 30إلجابة املبحوثني مبوافق وموافق بشدة بني 

من مهامه املهنية التخطيط  علم القيام بدور األب وعلى الطلبة الطاعة، وأن  على  امل
واإلشراف واملتابعة، وعليه تلبيه حاجات التالميذ الفردية وأن  يقبل اعتذار التلميذ منخفض 

حيدد التالميذ ذوي  التحصيل، ووضع قواعد وقوانني حمددة التباعها داخل الصف وأن  
عتهم وتقدمي الربامج العالجية املناسبة هلم وحل مشاكل الطلبة االحتياجات اخلاصة ومتاب

 عموًما بالتنسيق مع املرشد الطاليب باملدرسة.
( كان هلا نسب تراكمية للموافقة واملوافقة بشدة تراوحت بني  33،  11،  1الفقرات ) -

% وهذه الفقرات ركزت على أن سلوك ونظام تعليم املعلم داخل الصف هو 33% إىل 31
سرعة إعطاء املعلم للمادة التعليمية الستغالل وقت  متداد للمراحل الدراسية السابقة وأن  ا

احلصة دون ترك فرتات راحة بني النشاط واآلخر من املشكالت الصفية اليت جيب مراعاهتا 
وأيًضا من املفيد أن  يلجأ املعلم لتقسيم التالميذ إىل جمموعات وفق متطلبات املوقف 

 التعليمي.
( بينتا أن  املعلمني ال يعتربون أي حماولة للتجديد أو التغيري داخل الصف من 7،3فقرتان )ال -

قبل اإلدارة تدخل يف شؤوهنم اخلاصة أو طغيانًا على حقوقهم وأن ضعف الراتب الشهري 
 للمعلمني ليس من األسباب اليت تؤد ي إىل تقصريهم يف أداء وظائفهم. 

من الضروري اللجوء إىل معلمني ذوي صفات خاص ة أوضحت أنه ليس  10الفقرة رقم  -
 لتحقيق اإلبداع يف التدريس.

بينت أن  املعلمني يرون عدم ضرورة عقاب التلميذ املشاغب داخل الصف مباشرة  27الفقرة  -
فقد أوضحت ضرورة االلتزام مبواعيد تقدمي الواجبات املنزلية يف املواعيد احملددة  23أما الفقرة 
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م قد يسمح للتالميذ املعل   أن  ، 30ذلك وأيًضا أوضحت الفقرة رقم  يفوعدم التساهل 
 مبقاطعته أثناء الدرس لطرح أي سؤال.

واليت كانت تنص على  ،33ومن الفقرات اليت كان هبا بعض التباين يف اإلجابات الفقرة رقم  -
ثني يتفقون أن توزيع األعمال والتكليف هبا باملساواة بني اجلنسني، وبشكل عام فإن  املبحو 

على اإلجيابية يف إدارة الصف مع الرتكيز على التعاون ما بني املعلمني وبني إدارة املدرسة يف 
 اإلدارة الصفية.
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 المحور الثاني: التحصيل الدراسي
ح  يوض  يتواجلدول اآل التحصيل الدراسي، يف ح العوامل املؤثرةتوض   فقرةً  )33احتوى هذا احملور على ) 

 نة على فقرات احملور.فراد العي  أاستجابات 
  نة الدراسة على احملور الثاين )التحصيل الدراسي( نسب استجابات أفراد عي  (: يبني  3جدول )

 ر.م

بمحور التحصيل الفقرات الخاصة 

 الدراسي

 

 وجهات نظر عينة الدراسة

أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
 ال أوافق بشدة ال أوافق

 اإلجمالي

1 

الفردية  معرفة القدرات

 .للطلبة

 

عدد 

 الحالت
120 60 0 0 0 180 

 %100 0 0 0 33 67 النسبة

2 

التحصيل هو مستوى محدد 

داء أو الكفاءة في من األ

العمل الدراسي من قبل 

  .المعلمين

عدد 

 الحالت
0 63 23 

80 14 180 

 %100 8 44 13 35 0 النسبة

3 

للوضع االقتصادي 

واالجتماعي للطالب أثًرا 

كبيًرا في التحصيل 

 .الدراسي

عدد 

 الحالت
102 66 8 

0 4 180 

 %100 2 0 4 37 57 النسبة

2 
االستفادة من نتائج 

نتقال من التحصيل لل

 .مرحلة إلى أخرى

عدد 

 الحالت
72 101 4 

3 0 180 

 %100 0 2 2 56 40 النسبة

5 

د للمادة التحضير الجيّ 

ا يؤّدي  ا وكتابّيً ذهنّيً

إلى التحصيل بالطالب 

 .المرغوب

عدد 

 الحالت
133 44 2 

1 0 180 

 %100 0 1 11 24 74 النسبة

7 
مشاركة المعلم القليلة مع 

 .تلميذه في الدرس

عدد 

 الحالت
3 49 45 

77 6 180 

 %100 3 43 25 27 2 النسبة

6 
اتخاذ المعلم أسلوًبا واحًدا 

في التدريس دون تغيير أو 

 .تجديد

عدد 

 الحالت
0 4 11 

102 63 180 

 %100 35 57 6 2 0 النسبة
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 م
 بمحور التحصيل الدراسيالفقرات الخاصة 

 

 وجهات نظر عينة الدراسة

أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
 ال أوافق بشدة ال أوافق

 اإلجمالي

4 
ضعف التحصيل يرجع لقلة 

  .النشاط المصاحب للمادة

عدد 

 الحالت
60 99 10 

11 0 180 

 %100 0 6 6 55 33 النسبة

4 
أحياًنا يرجع ضعف التحصيل 

 .إلى أسلوب التدريس

عدد 

 الحالت
60 112 5 

3 0 180 

 %100 0 2 3 62 33 النسبة

10 
ممارسة النشاط المدرسي 

للنمو العقلي والنفسي والبدني 

 .عامل يساعد على التحصيل

عدد 

 الحالت
100 73 3 

4 0 180 

 %100 0 2 2 41 56 النسبة

11 
قد يحدث ضعف التحصيل 

بسبب الحشو الزائد للمنهج 

  .الدراسي

عدد 

 الحالت
95 69 14 

2 0 180 

 %100 0 1 8 38 53 النسبة

12 
استعمال األساليب العلجية 

  .المختلفة مع التلميذ

عدد 

 الحالت
50 54 25 

33 18 180 

 %100 10 18 14 30 28 النسبة

13 
إذا اتصفت شخصية المعلم 

والجدية  ،بالعبوس والصرامة

 .ستكون نتائج التحصيل سيئة

عدد 

 الحالت
99 60 16 

5 0 180 

 %100 0 3 9 33 55 النسبة

12 
مضاعفة إشراك التلميذ 

المشاغب في الدرس عن 

 .طريق األسئلة

عدد 

 الحالت
53 115 6 

6 0 180 

 %100 0 3 3 64 30 النسبة

15 
إلى  ه  وجّ ت   من المفيد أن  

التلميذ المشاغب كلمة تنبيه، 

  .أو لوم، أو توبيخ

عدد 

 الحالت
0 97 60 

23 0 180 

 %100 0 13 33 54 0 النسبة

17 
مقابلة التلميذ على انفراد 

ونصحه قد تفيد بتعديل 

 .سلوكه

عدد 

 الحالت
93 87 0 

0 0 180 

 %100 0 0 0 48 52 النسبة
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16 

 

 

أهمية ل بالطلب له لقاؤك األوّ 

في تشكيل العلقة بينك 

  .وبينهم

عدد 

 الحاالت
115 40 10 

15 0 180 

 6 22 64 النسبة
8 0 

100% 
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 م
بمحور التحصيل الفقرات الخاصة 

 الدراسي

 وجهات نظر عينة الدراسة

أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
 ال أوافق بشدة ال أوافق

 اإلجمالي

14 

المظهر الحسن له أثر في 

وعنصر من  نفوس الطلب

عناصر البيئة التعليمية 

  .الصحيحة

عدد 

 الحالت
75 105 0 

0 0 180 

 %100 0 0 0 58 42 النسبة

14 

من الخطأ أن يجلس معلم 

الفصل طيلة وقت الحصة 

فهذا يؤّدي إلى ضعف 

  .التحصيل

عدد 

 الحالت
86 54 40 

0 0 180 

 %100 0 0 22 30 48 النسبة

20 
أخطاء عن يتجاوز  أن  

الطلب الصغيرة وغير 

 .المقصودة

عدد 

 الحالت
54 83 20 

18 5 180 

 %100 3 10 11 46 30 النسبة

21 

إدراك التلميذ من خلل 

سلوك المعلم أّن عملية 

فقها عملية االتعليم تر

 .التقويم

عدد 

 الحالت
74 75 21 

10 0 180 

 %100 0 6 11 42 41 النسبة

22 
عدم تركيز عملية التفاعل 

الصفي على الطلبة 

 .المتميزين

عدد 

 الحالت
57 73 17 

23 10 180 

 %100 6 13 9 40 32 النسبة

23 
تعزيز نشاط المتميزين من 

 .الطلبة

عدد 

 الحالت
49 94 20 

10 7 180 

 %100 4 6 11 52 27 النسبة

22 
تحسين العملية التعليمية 

والتربوية البد من التعاون 

 .مع األسرة 

عدد 

 الحالت
113 62 0 

0 5 180 

 %100 3 0 0 34 63 النسبة

25 

ح ويناقش مع يوضّ  أنّ 

همية السلوك تلميذه أ

المرغوب فيه ونتائج 

  .همالهإ

عدد 

 الحالت
132 40 8 

0 0 180 

 %100 0 0 4 22 74 النسبة

27 

رة دهشة التلميذ من إثا

سئلة التي خلل بعض األ

تدفعهم إلى االنتباه 

  .والهدوء

عدد 

 الحالت
144 30 6 

0 0 180 

 %100 0 0 3 17 80 النسبة
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26 
العقاب يستخدم لتحقيق 

انطفاء استجابة غير 

  .مرغوب فيها

عدد 

 الحاالت
36 114 20 

8 2 180 

 النسبة

 

20 
 

64 11 

4 1 

100% 

 م
بمحور التحصيل الفقرات الخاصة 

 الدراسي

 وجهات نظر عينة الدراسة

أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
 ال أوافق بشدة ال أوافق

 اإلجمالي

24 
لحوافز المادية استخدام ا

يجابي لتعزيز السلوك اإل

  .لدى التلميذ

عدد 

 الحاالت
43 106 23 

5 3 180 

 %100 2 3 13 58 24 النسبة

24 

من لمتعليميه  معرفة المعلم

حيث خبرتهم العلمية 

واالجتماعية ومستويات 

حققها في النضج التي 

   .المراحل السابقة

عدد 

 الحاالت
54 65 55 

6 0 180 

 31 36 30 النسبة
3 0 

100% 

30 
من عبارات الثناء  اإلكثار

في الحصة للوصول إلى 

 .دالتحصيل الجيّ 

عدد 

 الحاالت
47 108 25 

0 0 180 

 %100 0 0 14 60 26 النسبة

31 
زيادة التمارين الكتابية 

  .والشفوية في كل حصة

عدد 

 الحاالت
77 79 9 

15 0 180 

 %100 0 8 5 44 43 النسبة

32 

إجراء مسابقات بين 

الطلب داخل غرفة الصف 

وتقديم الجوائز لتحسين 

  .التحصيل الدراسي

عدد 

 الحاالت
68 85 27 

0 0 180 

 %100 0 0 15 47 38 النسبة

33 
وضوح الصوت أثناء 

ي إلى تحسين الدرس يؤدّ 

 مستوى التحصيل 

عدد 

 الحاالت
80 76 19 

5 0 180 

 %100 0 3 11 42 44 النسبة

32 
نوم الطلب في الصف 

مؤشر على وجود خلل ما 

  .في عملية التعليم

عدد 

 الحاالت
35 69 10 

66 0 180 

 %100 0 37 6 38 19 النسبة
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35 

للوضع المادي والعاطفي 

سائد داخل حجرة ال

التحصيل  الدراسة تأثير في

  .الدراسي

عدد 

 الحاالت
60 67 45 

8 0 180 

 %100 0 4 25 37 34 النسبة

37 

الضرب يقضي على 

شخصية الطالب وتحصيله 

د في نفسه الخوف ويولّ 

 .وكراهية المدرس

عدد 

 الحاالت
83 86 7 

4 0 180 

 %100 0 2 4 48 46 النسبة

36 
ماء الطلب لخلق سحفظ أ

شعارهم نوع من األلفة وإ

   .بنوع من االهتمام

عدد 

 الحاالت
97 83 0 

0 0 180 

 %100 0 0 0 46 54 النسبة

34 

س الطالب ضعيف جلإ

خر المستوى بجوار آ

مستواه أفضل لتحسين 

  .مستوى التحصيل

عدد 

 الحاالت
59 46 36 

26 13 180 

 %100 7 14 20 26 33 النسبة

34 
عطاء ضعاف المستوى إ

من  اداخل الصف مزيدً 

  .االهتمام

عدد 

 الحاالت
127 53 0 

0 0 180 

 %100 0 0 0 29 71 النسبة

 

( الذي حيتوي على نسب استجابات أفراد عينة الدراسة حول فقرات احملور الثاين 3من اجلدول )
 يتض ح لنا أن: التحصيل الدراسييف واملتمثل 

جبميع  مجيع اإلجابات كانت إجيابية، وتوض ح مدى اهتمام عينة الدراسة بالتحصيل الدراسي -
 أساليبه، وطرق التدريس والتعامل مع املتعلمني اليت هتدف للرفع من مستوى التحصيل الدراسي.

وموافق بشدة( على  ،موافق :% لإلجابتني100اتفق أفراد عينة الدراسة كافًة )بنسبة تراكمية -
ي ( مما يدل  على أنه من أهم العوامل املساعدة للتحصيل الدراس 37،  13،  11الفقرات )

هي مقابلة التلميذ على انفراد ونصحه مما يؤد ي إىل تعديل سلوكه، وأيًضا املظهر احلسن 
ىل للمدرس له أثر إجيايب واضح يف نفوس الطالب ويساهم يف حتسني البيئة التعليمية ويؤد ي إ

، باإلضافة أن حفظ أمساء الطالب خيلق نوع من األلفة وإشعارهم بنوع من حتصيل دراسي جي د
 تمام.االه

بنسبة  1)يتضح أن النسبة الرتاكمية لإلجابتني موافق وموافق بشدة كبرية جد ا لكل من الفقرات  -
 10%( ، )31بنسبة  3%( ، )33بنسبة  3%( ، )31بنسبة  1%( ، )31بنسبة  %3( ، )33
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بنسبة  17%( ، )31بنسبة  11%( ، )33بنسبة  13%( ، )31بنسبة  11%( ، )37بنسبة 
%( ، 31بنسبة  30%( ، )37بنسبة  21%( ، )31بنسبة  21%( ، )37سبة بن %21( ، )31
وهذا يدل   %(،31بنسبة  31%( ، )31بنسبة  33%( ، )31بنسبة  32%( ، )37بنسبة  31)

على أنه من العوامل املهمة جًدا للرفع من التحصيل الدراسي هي معرفة القدرات الفردية للطلبة، 
للطالب، والتحصيل اجل يد للمادة ذهني ا وكتابي ا، واالهتمام  والوضع االقتصادي واالجتماعي

بالنشاط املصاحب للمادة والنشاط املدرسي بشكل عام، وأيًضا األسلوب املتبع يف التدريس 
هذا باإلضافة إىل االنتباه إىل احلشو الزائد للمنهج الدراسي، واالبتعاد عن العبوس والصرامة 

املعلم هذا باإلضافة إىل االهتمام باللقاء األ ول مع الطالب ملا له واجلدية املفرطة يف شخصية 
أمهية يف تشكيل العالقة بني املعلم والطالب، ويفض ل أن  يناقش املعلم تالميذه ويوض ح هلم 

زيادة  أن   أيًضااملطلوب منهم، ونتائج إمهاله. كما وضحت النتائج و السلوك املرغوب فيه 
التمارين الكتابية والشفوية والرتكيز على إشراك التلميذ املشاغب وأيًضا اإلكثار من عبارات الثناء 
يف احلصة، واالبتعاد عن الضرب  بوصفه وسيلة  للعقاب من األمور املهمة إلثراء التحصيل 

 الدراسي لدى الطالب.
كيز بشكل كبري على نشاط كما أوضحت نتائج حتليل إجابات املبحوثني أنه ال جيب الرت  -

املستوى جبوار ذوي  داخل الفصل، وإن  إجالس الطالب ضعافاملتميزين والتفاعل معهم فقط 
 املستوى األفضل ليس بالضرورة أحد األساليب لزيادة التحصيل الدراسي بشكل عام.
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الخاتمة: الخامس الفصل   
النتائج مناقشة: أوالا    

الصف إدارة محور نتائج مناقشة  
الدراسي التحصيل محور نتائج مناقشة   

 المتغيرات وبين الدراسة محاور بين ما االرتباط تحليل
  الديموغرافية

 والمتغيرات الصف إدارة بين ما االرتباط تحليل 
  الديموغرافية

الدراسي والتحصيل الصف إدارة بين العالقة   
ومقترحاته وتوصياته البحث نتائج: ثانياا   

النتائج أهم: أو الا    
التوصيات أهم: ثانياا   

المقترحات أهم:  أخيراا   
والمراجع المصادر قائمة    

العربية الكتب: أوالا    
والدكتوراه الماجستير رسائل: ثانياا   

التربوية الوثائق: ثالثاا   
األجنبية الكتب: رابعاا   

(اإلنترنيت) الدولية المعلومات شبكة مواقع: خامساا  
  المالحق 

االستبيان إلجراء الموافقة طلب  رسالة نص:  8 ملحق  
االستبيان إجراء خطاب نص:  7 ملحق   

 ثالبح في الواردة الجداول(  4) ملحق
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 الخاتمة: خامسالفصل ال
 مناقشة النتائج أوالا:

قد تناولت هذه الدراسة موضوع تقومي إدارة الصف لدى معلمي املرحلة االبتدائية وعالقتها مبستوى 
 التحصيل الدراسي يف ضؤ نظريات الفكر اإلداري الرتبوي املعاصر.

 الدراسي، ستوى الت حصيلف وعالقتها مبإدارة الص   دراسة موضوع تقوميإىل هذا البحث  يهدف
  دراسة

ت يف هذه الدراسة استخدام االستبانه كأداة جلمع حيث التحليلىّ  المنهج الوصفيّ هذا البحث في استخدمت الباحثة 
الأوافق -الأوافق–حمايد  -أوافق-موافق بشدةحماور) وقد اشتملت الدراسة على مخسة بيانات الدراسة

 وت حتليل بيانات الدراسة باستخدام وطبقت هذه الدراسة على معلمي املرحلة االبتدائية بشدة(
النسب املئوية واملتوسطات احلسابية ومعامل ارتباط سبريمان وألفا كرونباخ حيث ت التوصل إىل 

 النتائج التالية:

 مناقشة نتائج محور إدارة الصف
 :يتضح أن   إدارة الصفل و  احملور األالدراسة حول فقرات حيث كانت هذه   

 21،  21،  20وموافق بشدة( على الفقرات % لإلجابتني )موافق 100اتفق املبحوثون بنسبة تراكمية  -
وذلك يدل على أن أهم العوامل املؤثرة يف إدارة الصف يف هذه الدراسة هي تعليم التالميذ كيفية   37، 

لق بيئة مرحية خلا انتباه التالميذ وأيضً جلذب ضرورة عمل حماوالت ، و استخدام لغة احلوار داخل الصف
ىل أنه جيب على  التالميذ أنفسهم هذا باإلضافة إالتالميذ واملعلم وبنيتسودها العالقات اإلجيابية بني 

 املعلم اختاذ موقف مناسب عند حدوث مشكلة داخل غرفة الصف.
عوامل املؤثرة يف إدارة الصف ما من أهم ال فراد العينة أن  ا أوضحت الدراسة من خالل إجابات أكم -

% 33بنسبة ا كبرية جدً نسبة  ا ية ملوافقة واملوافقة بشدة معً ليه الفقرات واليت كانت النسبة الرتاكمأشارت إ
توفري من أهم العوامل املؤثرة يف إدارة الصف  ح أن  ( واليت توض  31،  13،  11،  1وهي الفقرات )، 

يقوم ببعض  ا على املعلم أن  أيضً ، و رغوب فيها لدى بعض الطالباملري الفرص لتعديل السلوكيات غ
ه جر داخل غرفة الصف هذا باإلضافة إىل إنختفف ظاهرة امللل والض ببعض األنشطة اليت من شأهنا أن  

شعارهم مبدى ثقة ساس باملسؤولية داخل غرفة الصف وإمن الضروري الرتكيز على تعليم التالميذ اإلح
 املعلم هبم.
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على فقرات حمور إدارة الصف جاءت الفقرات % لإلجابة باملوافقة واملوافقة بشدة 33وبنسبة تراكمية  -
معربة عن إجابات املبحوثني واتفاقهم على أنه جيب على  ،(12،  21،  11،  12،  3،  3التالية )

فروق الفردية بني الطالب، وعلى لل على تنويع نشاطه مراعاةً  رة أن تساهم يف جعل املعلم قادرًااإلدا
 أن  جيب عليه داخل صفه  ًهاوموج   بوصفه قائًدا، ومرشًدا علمامل متكافئة وذلك ألن   اعطاءهم فرصً إ

صادفه داخل والسهولة يف أداء األعمال والتكيف مع املواقف املتغرية اليت ت ،والسرعة ،ى بالدقةيتحل  
ىل غياب األمان واالستقرار وتكوين اجتاهات ي إرتبوي داخل الصف يؤد  الغري  اجلو   وذلك ألن   ،الصف

م كما أنه جيب التنسيق بني معلمي الصفوف األولية إلجراء لقاءات دورية لتبادل اآلراء املعل  سلبية حنو 
 واخلربات بينهم حول إدارة الصف.

% 37افقة بشدة ( فقد كانت النسبة الرتاكمية لإلجابات اخلاصة باملوافقة واملو 33،  2) تانأما الفقر  -
أن املعلم مارسة الفصلية للتعليم والتعلم و من يف مدى املأن أمهية إدارة الصف تك وهاتان الفقرتان تؤكدان

 عليه توضيح سبب املكافآت اليت متنح للطالب وربطها باالستجابة والسلوك داخل الفصل.
جابة ( فقد تراوحت النسبة الرتاكمية إل11،  13،  32،  23،  21،  13،  1ما الفقرات )أ -

% وركزت هذه الفقرات على 31ىل % ، إ30بشدة بني  مبوافق وموافق عن االستبيان بشقيه ثنياملبحو 
شراف مه املهنية التخطيط واإلن من مهاام بدور األب وعلى الطلبة الطاعة، وأاملعلم القي أنه على
ووضع قواعد  بل اعتذار التلميذ منخفض التحصيل،يق ن  تلبيه حاجات التالميذ الفردية وأوعليه  ،واملتابعة

ن حيدد التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة ومتابعتهم وتقدمي داخل الصف وأانني حمددة التباعها وقو 
 ا بالتنسيق مع املرشد الطاليب باملدرسة.الربامج العالجية املناسبة هلم وحل مشاكل الطلبة عمومً 

ىل % إ31واملوافقة بشدة تراوحت بني  ( كان هلا نسب تراكمية للموافقة 33،  11،  1الفقرات ) -
قرات ركزت على أن سلوك ونظام تعليم املعلم داخل الصف هو امتداد للمراحل % وهذه الف33

عطاء املعلم للمادة التعليمية الستغالل وقت احلصة دون ترك فرتات راحة إالدراسية السابقة وأن سرعة 
م تقسيا من املفيد أن  يلجأ املعلم لبني النشاط واآلخر من املشكالت الصفية اليت جيب مراعاهتا وأيضً 

 ىل جمموعات وفق متطلبات املوقف التعليمي.إالتالميذ 
اإلدارة  و التغيري داخل الصف من قبلديد أ ال يعتربون أي حماولة للتج( بينتا أن  املعلمني7،3الفقرتان ) -

على حقوقهم وأن ضعف الراتب الشهري للمعلمني ليس من  تدخل يف شؤوهنم اخلاصة أو طغيانًا
 ىل تقصريهم يف أداء وظائفهم. إي األسباب اليت تؤد  

بداع ة لتحقيق اإلىل معلمني ذوي صفات خاص  إأوضحت أنه ليس من الضروري اللجوء  10الفقرة رقم  -
 يف التدريس.
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ما الفقرة تلميذ املشاغب داخل الصف مباشرة أاملعلمني يرون عدم ضرورة عقاب ال بينت أن   27الفقرة  -
تقدمي الواجبات املنزلية يف املواعيد احملددة وعدم التساهل يف فقد أوضحت ضرورة االلتزام مبواعيد  23

ثناء الدرس لطرح أي مبقاطعته أم قد يسمح للتالميذ املعل   أن   30ا أوضحت الفقرة رقم ذلك وأيضً 
 سؤال.

واليت كانت تنص على أن توزيع  33ومن الفقرات اليت كان هبا بعض التباين يف اإلجابات الفقرة رقم  -
املبحوثني يتفقون على اإلجيابية يف إدارة  وبشكل عام فإن   ،ساواة بني اجلنسنيامليف هبا بللتكاألعمال وا

 إدارة املدرسة يف اإلدارة الصفية.بني الصف مع الرتكيز على التعاون ما بني املعلمني و 
 

 مناقشة نتائج محور التحصيل الدراسي 
 عن فقرات حمور التحصيل الدراسي يتضح اآليت: من خالل إجابات عينة البحث

بالتحصيل الدراسي جبميع  ، وتوض ح مدى اهتمام عينة البحثمجيع اإلجابات كانت إجيابية -
 أساليبه، وطرق التدريس والتعامل مع املتعلمني اليت هتدف للرفع من مستوى التحصيل الدراسي.

دة( على وموافق بش ،موافق :% لإلجابتني100اتفق أفراد عينة الدراسة كافًة )بنسبة تراكمية -
مما يدل  على أنه من أهم العوامل املساعدة للتحصيل الدراسي (،  37،  13،  11الفقرات )

هي مقابلة التلميذ على انفراد ونصحه مما يؤد ي إىل تعديل سلوكه، وأيًضا املظهر احلسن 
 البيئة التعليمية ويؤد ي إىل للمدرس له أثر إجيايب واضح يف نفوس الطالب ويساهم يف حتسني

، باإلضافة أن حفظ أمساء الطالب خيلق نوع من األلفة وإشعارهم بنوع من دحتصيل دراسي جي  
 االهتمام.

وهذا يدل  على أنه من العوامل املهمة جًدا للرفع من التحصيل الدراسي هي معرفة القدرات الفردية 
ب، والتحصيل اجل يد للمادة ذهني ا وكتابي ا، واالهتمام للطلبة، والوضع االقتصادي واالجتماعي للطال

بالنشاط املصاحب للمادة والنشاط املدرسي بشكل عام، وأيًضا األسلوب املتبع يف التدريس هذا 
باإلضافة إىل االنتباه إىل احلشو الزائد للمنهج الدراسي، واالبتعاد عن العبوس والصرامة واجلدية 

هذا باإلضافة إىل االهتمام باللقاء األ ول مع الطالب ملا له أمهية يف  املفرطة يف شخصية املعلم
تشكيل العالقة بني املعلم والطالب، ويفض ل أن  يناقش املعلم تالميذه ويوض ح هلم السلوك املرغوب 
فيه املطلوب منهم، ونتائج إمهاله. كما وضحت النتائج أًيضا أن زيادة التمارين الكتابية والشفوية 
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، واالبتعاد عن كيز على إشراك التلميذ املشاغب وأيًضا اإلكثار من عبارات الثناء يف احلصةوالرت 
 بوصفه وسيلة  للعقاب من األمور املهمة إلثراء التحصيل الدراسي لدى الطالب.الضرب 

كما أوضحت نتائج حتليل إجابات املبحوثني أنه ال جيب الرتكيز بشكل كبري على نشاط  -
املستوى جبوار ذوي  جالس الطالب ضعافاعل معهم فقط داخل الفصل، وإن  إاملتميزين والتف

 املستوى األفضل ليس بالضرورة أحد األساليب لزيادة التحصيل الدراسي بشكل عام.

تناولت املوضوع من زوايا أهنا  سابقةال دراساتومقارنة هذه النتائج والنتائج اليت وردت يف ال 
وأن بني تلك الدراسات الباحثة يف دراستها احلالية عند إعدادها للخطة،خمتلفة، وقد استفادت منها 

تتشابه هذه الدراسات يف تناوهلا موضوع إدارة الفصل وبعض الدراسات  ، حيثالتشابهمن أوجه 
بينها  وأن  أوجه االختالف .السابقة اليت ت  عرضها تناولت إدارة الفصل واملشكالت السلوكية مًعا

 تتمث ل يف:   حلاليةوبني الدراسة ا
جناح املعل م أثناء إدارته لفصله يف معاجلة  ىيف تناوهلا مدختتلف الدراسة احلالية   -1

 حتسني مستوى التحصيل الدراسي.
بعض املشكالت السلوكية اليت تظهر داخل غرفة الفصل يكون هلا تأثري يف    -2

 التحصيل.
ا ذه املشكالت من خالهلملعاجلة ه عملية مقرتحات إىل ت الدراسة احلاليةتوصل  -3

 حتقيق فعالية إدارة الفصل، وجودهتا. ميكن


 المتغيرات الديموغرافيةبين تحليل االرتباط ما بين محاور الدراسة و 

 والمتغيرات الديموغرافيةإدارة الصف تحليل االرتباط ما بين  – 8
 المؤهل العلميأوالا: 

  ( 8جدول )

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (Fقيمة )
مستوى 
 الداللة
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 إدارة الصف

 023. 2 046. بني اجملموعات

 054. 53 2.887 داخل اجملموعات 656. 424.

  55 2.933 اجملموع

 .متوسطات المؤهل العلمي وتأثيرها في إدارة الصفتحليل التباين األحادي لمعرفة فروق 

( عند 0.111وهي غري معنوية ) 0.121القيمة الفائية احملسوبة  أن   (3)رقم جدول  يتضح من اجلدول السابق
نة حبسب بني أفراد العي   إدارة الصفدالة إحصائية يف ذات د عدم وجود فروق ، مما يؤك  0.01مستوى داللة 
 .املؤهل العلمي

 المرحلة التدريسية: ثانياا
 ( 81جدول )

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (Fقيمة )
مستوى 
 الداللة

 إدارة الصف

 078. 5 388. بني اجملموعات

1.525 

 

.199 

 
 051. 50 2.545 داخل اجملموعات

  55 2.933 اجملموع

 .متوسطات متغير المرحلة التدريسية وتأثيرها في إدارة الصفتحليل التباين األحادي لمعرفة فروق 
( عند مستوى داللة 0.133وهي غري معنوية ) 1.121القيمة الفائية احملسوبة  أن  يتضح من اجلدول السابق 

 .املرحلة التدريسيةنة حبسب بني أفراد العي   إدارة الصفدالة إحصائية يف ذات د عدم وجود فروق ، مما يؤك  0.01

 سنوات الخبرة: ثالثاا

 ( 11جدول )

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (Fقيمة )
مستوى 
 الداللة

 إدارة الصف
 3.431 116. 3 348. بني اجملموعات

 

.045 

 050. 52 2.586 داخل اجملموعات 
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  55 2.933 اجملموع

 .متوسطات متغير سنوات الخبرة وتأثيرها في إدارة الصفتحليل التباين األحادي لمعرفة فروق 
وهي ذات داللة معنوية  3.431القيمة الفائية احملسوبة  أن   (11)رقم جدول  من اجلدول السابقيتضح 

نة بني أفراد العي   إدارة الصفدالة إحصائية يف ذات د وجود فروق ، مما يؤك  0.01( عند مستوى داللة 0.011)
 .سنوات اخلربةحبسب 

 

 

 نوع المؤهل رابعاا:
 ( 12جدول )

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (Fقيمة )
مستوى 
 الداللة

 إدارة الصف

 176. 1 176. بني اجملموعات

3.445 

 

.041 

 
 051. 54 2.757 داخل اجملموعات

  55 2.933 اجملموع

 .متوسطات متغير نوع المؤهل وتأثيرها في إدارة الصفتحليل التباين األحادي لمعرفة فروق 

وهي ذات داللة معنوية  3.445القيمة الفائية احملسوبة  أن   (12)رقم جدول  يتضح من اجلدول السابق
نة بني أفراد العي   إدارة الصفدالة إحصائية يف ذات د وجود فروق ، مما يؤك  0.01( عند مستوى داللة 0.011)

 .نوع املؤهلحبسب 

 خامساا: الدورات التدريبية

 ( 84جدول )

 التباينمصدر  المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (Fقيمة )
مستوى 
 الداللة

 005. 4.776 211. 3 634. بني اجملموعات إدارة الصف
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   044. 52 2.300 داخل اجملموعات

  55 2.933 اجملموع

 .في إدارة الصفمتوسطات متغير الدورات التدريبية وتأثيرها تحليل التباين األحادي لمعرفة فروق 
 

وهي ذات داللة معنوية  4.776القيمة الفائية احملسوبة  أن   (13)رقم جدول  يتضح من اجلدول السابق
نة بني أفراد العي   إدارة الصفدالة إحصائية يف ذات وجود فروق  د، مما يؤك  0.01د مستوى داللة ( عن0.001)

 .الدورات التدريبيةحبسب 

 
 

 بين التحصيل الدراسي والمتغيرات الديموغرافيةتحليل االرتباط ما  – 2

 المؤهل العلميأوالا: 
 ( يبين 83جدول )

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (Fقيمة )
مستوى 
 الداللة

 التحصيل الدراسي

 050. 2 101. بني اجملموعات

1.202 

 

.309 

 
 042. 53 2.227 داخل اجملموعات

  55 2.328 اجملموع

 .متوسطات المؤهل العلمي وتأثيرها في التحصيل الدراسيتحليل التباين األحادي لمعرفة فروق 

 

د ( عن0.303وهي غري معنوية ) 1.202القيمة الفائية احملسوبة  أن   (11)رقم جدول يتضح من اجلدول السابق 
نة حبسب بني أفراد العي   التحصيل الدراسيدالة إحصائية يف ذات عدم وجود فروق  د، مما يؤك  0.01مستوى داللة 
 .املؤهل العلمي
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 المرحلة التدريسية: ثانياا

 ( 85جدول )

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (Fقيمة )
مستوى 
 الداللة

 التحصيل الدراسي

 014. 5 072. بني اجملموعات

.321 

 

.898 

 
 045. 50 2.256 اجملموعات داخل

  55 2.328 اجملموع

 .متوسطات متغير المرحلة التدريسية وتأثيرها في التحصيل الدراسيتحليل التباين األحادي لمعرفة فروق 

 ( عند0.333وهي غري معنوية ) 0.321القيمة الفائية احملسوبة  أن   (11)رقم جدول  يتضح من اجلدول السابق
نة حبسب بني أفراد العي   التحصيل الدراسيدالة إحصائية يف ذات عدم وجود فروق د ، مما يؤك  0.01مستوى داللة 

  .املرحلة التدريسية
 سنوات الخبرة: ثالثاا

   ( 86)  جدول 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (Fقيمة )
مستوى 
 الداللة

 الدراسيالتحصيل 

 126. 3 378. بني اجملموعات

3.356 

 

.026 

 

 038. 52 1.950 داخل اجملموعات

  55 2.328 اجملموع

 .متوسطات متغير سنوات الخبرة وتأثيرها في التحصيل الدراسيتحليل التباين األحادي لمعرفة فروق 

وهي ذات داللة معنوية  3.356القيمة الفائية احملسوبة  أن   (11)رقم جدول  يتضح من اجلدول السابق
بني أفراد  التحصيل الدراسيدالة إحصائية يف ذات د وجود فروق ، مما يؤك  0.01( عند مستوى داللة 0.021)

 .سنوات اخلربةنة حبسب العي  
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 نوع المؤهل رابعاا:
 ( 82جدول )

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (Fقيمة )
مستوى 
 الداللة

 التحصيل الدراسي

 005. 1 005. بني اجملموعات

.119 

 

.732 

 
 043. 54 2.323 داخل اجملموعات

  55 2.328 اجملموع

 .متوسطات متغير نوع المؤهل وتأثيرها في التحصيل الدراسيتحليل التباين األحادي لمعرفة فروق 
 

وهي ذات داللة معنوية  0.119القيمة الفائية احملسوبة  أن  ( 17)رقم جدول  السابقيتضح من اجلدول 
بني  التحصيل الدراسيدالة إحصائية يف ذات وجود فروق  عدم د، مما يؤك  0.01( عند مستوى داللة 0.732)

  .نوع املؤهلنة حبسب أفراد العي  

 
 

 خامساا: الدورات التدريبية
 ( 81جدول )

 التباينمصدر  المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (Fقيمة )
مستوى 
 الداللة

 التحصيل الدراسي

 059. 3 177. بني اجملموعات

3.427 

 

.036 

 
 041. 52 2.151 داخل اجملموعات

  55 2.328 اجملموع

 .وتأثيرها في التحصيل الدراسيمتوسطات متغير الدورات التدريبية تحليل التباين األحادي لمعرفة فروق 
وهي ذات داللة معنوية  3.427القيمة الفائية احملسوبة  أن   (13)رقم جدول  يتضح من اجلدول السابق

بني أفراد  التحصيل الدراسيدالة إحصائية يف ذات وجود فروق  د، مما يؤك  0.01د مستوى داللة ( عن0.031)
   .الدورات التدريبيةنة حبسب العي  
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 :ى حماور الدراسة يف اجلدول اآليتسبق ميكن تلخيص أثر املتغريات الدميوغرافية علومما 

 ( يبين 88جدول )

     المحور   

 المتغير      
 التحصيل الدراسي إدارة الصف

 ال يوجد أثر يوجد أثر المؤهل العلمي

 ال يوجد أثر ال يوجد أثر المرحلة التدريسية

 أثريوجد  يوجد أثر سنوات الخبرة

 ال يوجد أثر يوجد أثر نوع المؤهل 

 يوجد أثر يوجد أثر  الدورات التدريبية

 
 

 أثر المتغيرات الديموغرافية على محاور الدراسة
 :ةاآلتياألمور ( 13يتضح من اجلدول رقم )

إن  سنوات اخلربة كان هلا أثر واضح على حماور الدراسة املتمثلة يف إدارة الصف   -1
والتحصيل الدراسي وي عزى ذلك ألمهية اخلربة العملية يف كل  من اإلدارة الصفية، 

 والتحصيل الدراسي.
الدورات التدريبية كان هلا أيًضا أثر واضح على اإلدارة الصفية وعلى التحصيل  -2

 ملا حيمله التدريب من أمهية كربى للمعلمني .  الدراسي وذلك
 كان لنوع املؤهل أثر يف إدارة الصف فقط، ومل يؤثر يف التحصيل الدراسي. -3
أما املؤهل العلمي واملرحلة التدريسية، فلم يكن هلما أي أثر يف كل من حموري  -1

 الدراسة. 
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 العالقة بين إدارة الصف والتحصيل الدراسي
 قوهتا ومدى تأثري إدارة الصف يف التحصيل الدراسي للتالميذ بالصفوف األوىل بالتعليم إلجياد العالقة وتبني

 كما هو مبني باجلدول اآليت:  Spearmanاألساسي ت  استخدام معامل االرتباط 
 

  ( 71)رقم جدول 

 مستوى الداللة معامل سبيرمان العالقة

 0.028 0.292 التحصيل الدراسي×  إدارة الصف  

 سبيرمان  معامل االرتباط نتائج
( واليت تبني  أن  0.233يتض ح أن  نتيجة معامل االرتباط سبريمان هي ) (20)رقم جدول  من اجلدول السابق

لًما بأساليب إدارة العالقة إجيابية طردي ا بني إدارة الصف والتحصيل العلمي، أي مبعىن أنه كلما كان املعلم م  
( وهي أقل من 0.023ده مستوى الداللة )كلما ازداد التحصيل الدراسي للتالميذ، وهذا يؤك    ؛الصف اجلي دة

 توجد عالقة دالة إحصائي ا تبني أثر إدارة الصف يف التحصيل الدراسي.( أي أنه 0.01مستوى )
 
 
 
 

 ومقترحاته وتوصياته بحثنتائج الثانياا: 
 

 :ةالخالص
ستوى املوعالقتها ب إدارة الصف تقومي الدراسة العلمية موضوع لقد تناولت الباحثة يف هذا البحث و 

إدارة  ، وذلك ألن  يف ليبيا معلمي املرحلة االبتدائية من وجهة نظر دراسة ميداني ة ،للطلبة يالت حصيل
 صف حيث إن  إدارة ال ،ةً أمهية خاص   ذا، ولكن هلاإلنسانية يف املدرسة نوع من أنواع اإلدارة صفال
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عناصر املوقف التعليمي، فهي متثل قلب هذه العملية ومعيار جناحها، فهي اليت حتدد دائًما أهم تعد  
 ز املعلمني وتقوميهم.معايري متي  

حنقق كثريًا من األهداف اليت يسعى اإلرشاد والتوجيه  ميكن أن   صفومن خالل إدارة املعل م لل
الوقوف على كثري من املشكالت  صفهلطيع املعل م من خالل إدارته التعليمي لتحقيقها، حيث يست

 من التعليم األساسي. وىل تظهر لدى تالميذ احللقة األاليت
هبذا ميكن حتديد مفهوم إدارة الص ف على أهنا تلك العملي ة اليت هتدف إىل تنظيم اإلمكانات املتاحة 

وتتضمن هذه اإلدارة عدًدا لتحقيق الرتبية املتكاملة لشخصية التلميذ داخل بيئة الص ف مبعناه الواسع، 
 من العمليات املختلفة من ختطيط وتنظيم وتوجيه وتقومي للعمل واألفراد.

جديدة إلدارة الص ف يف ضوء متطلبات تطوير املرحلة االبتدائي ة  رؤى مته الباحثة منما قد   إن   
حتسني األداء لن تكون هناية املطاف، وإنا هي ضمن إسهامات املعنيني بالعمل وتصحيح املسار و 

أبنائنا وفق أفضل املعايري  عقليات من أجل جتويد خمرجات هذه املرحلة التعليمي ة احلساسة يف بناء
 املتعرف عليها دولًيا يف ظل عصر العوملة والتحدي املعريف املتواصل.

تتعلق بالتعليم العام يف الوقت ة جًدا قضية مهم  ة عاجلا البحث من كونه يسعى ملأمهية هذ نبعتو  
الحظت ، حيث قد فوحتديثها ومنها إدارة الص   ،تطويرهالوإعادة النظر يف نظم التعليم احلاضر، 

باملدارس  ةاملرحلة االبتدائي   معلميف لدى إدارة الص   جودةيف مستوى  واضح   الباحثة وجود تدن  
ألن  عملية إدارة  ،ةباملدارس الليبي   ل الدراسي  مستوى التحصيوخاص ًة املدارس الليبي ة، مما أث ر يف 

 مي إىل حدوث التعل  تؤد  وتنظيم الص ف والسيطرة عليه من قبل معل م الص ف وإدارته إدارة جي دة 
دون احلاجة إىل التنافس مع عوامل معيقة أو الناحج، وحتقق األهداف الرتبوي ة يف املدرسة االبتدائي ة 

 تالميذ املرحلة االبتدائي ة ضبط من خالل إدارة املعل م للص ف، وأن   قتهعالهذا تظهر و ، غري منتجة
األساسية  التالميذتراعي احتياجات  فهل ة واضحة،تربوي   تتطلب توجهاتعمليات  وإدارة سلوكهم،

ة د خلق بيئة تربوي  للتعبري عن أنفسهم ومشاكلهم. ومن هذه التوجهات األساسية، التوجه الذي يؤك  
ها، ميكن حتديدواليت  شكلة،تناول هذه امليأيت هذا البحث ليلذا للتحصيل الدراس،  وداعمةة إجيابي  

ة وعالقته مبستوى مي املدرسة االبتدائي  معل  ف لدى إدارة الص   تقومي فعاليةوتوضيحها من خالل تناول 
 . التحصيل الدراسي  
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هذه املرحلة رة الصف يف اإدمفهوم  تناقشو  قد عاجلت ا البحثهذالباحثة يف  ن  إف ؛ووفًقا ملا سبق 
هذا ة خط   جاءتو  وذلك باتباع املنهج الوصفي التحليلي،، تهاوأمهيها، وأهدف يبتدائمن التعليم اال

الفصل التمهيدي ، فهو الفصل األو ل وعرضت أما .وخامتة فصولفصل متهيدي ، وأربعة  يفالبحث 
مشكلة البحث، وأسئلة  شتمل علىوخط ة البحث واإلطار املنهجي للبحث والذي ي مةاملقد  فيه 

 وحدوده ومنهجيته، وأدواته، مث مصطلحات البحث وهيكله العام، أمهية املوضوع،البحث، وأهدافه، و 
: اإلطار النظري والدراسات السابقة، الفصل الثاين: قد جاءت على الن حو اآليتالفصول فبقية وأما 

الفصل ويف حتليل البيانات واملعلومات  الفصل الرابع:  منهجية الدراسة وإجراءاهتا، الثالث: الفصل
وبعد  ،لبحث وتوصياته ومقرتحاتهخالصة نتائج اتأيت  مث ،مناقشة النتائج والتوصياتاخلامس: 

ة، مهم   ة نتائج وتوصياتإىل عد  يف خامتة  دراستها العلمية  توصلت استعراض الباحثة لكل ما سبق
 توجزها فيما يلي.

 
 أهم النتائج أو الا:
 إىل النتائج اآلتية:البحث  توصل

انية اإلنس  األنشطة والعالقاتإن  إدارة الص ف هي جمموعة من اإلجراءات، واألساليب  أوالا:
ها املعل م تنفيذاليت يقوم بو  .جو تعليمي واجتماعي فعال يف التوصل إىلدة اليت تساعد اجلي  

طلوبة يعيها ك لٌّ ِمن املعل م والطالب، كما أهنا مبثابة خط ة املتعليمي ة الهداف األلتحقيق 
 متكاملة لتحسني أداء املتعلمني وزيادة فع اليتهم

إن  مفهوم إدارة الص ف لدى الرتبويني مي ثل نظام إدارة نقل املعرفة من جيل إىل جيل  ثانياا:
، وينبغي على معلمي صفها علًما ذا قواعد وأصولًدا، وبذلك تعد  إدارة الص ف بو نقاًل جي  

قيق املنشودة واليت تساعد يف الوصول باملتعلمني إىل حتالصف اتباعها لتحقيق الفعالية 
 املخرجات التعليمية املرادة. 

للعناصر واملبادئ األساسية لنظريات اإلدارة  الدقيقة إنه من املمكن اتباع التطبيقات ثالثاا:
مطلوبة باستمرار لتطوير نظام  لتكون ويف الوقت املناسبالرتبوية واإلدارة العامة واملدرسية 

 مع التحديث املستمر.العام يف ليبيا،  التعليم
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يف الص ف اإلدارة الصفي ة تعد  جزًءا مهم ا من العملي ة التعليمي ة، وأن  ما جيري إن   :رابعاا
سبة كسب املتعل م جمموعة من اخلربات واملهارات واليت تتطلب إجياد بيئة تعليمي ة مناالدراسي ي  

 ،ملناخ العاطفيالنظام وتوفري اهام حفظ مبتعين قيام املعلم ، و لنجاح عملية التعليم والتعلم
ومواد ووسائل  ،أثاث وجتهيزاتترتيب من يف الصف واالجتماعي وتنظيم البيئة الفيزيقية 

 . فضالً عن التعاون مع اإلدارة املدرسية واستثمار اخلربات التعليمية وحسن التخطيط هلا

 تلك العوامل اليتبيان يف إدارة الص ف، وميكن  إجيابي اهناك عدة عوامل ترتك أثرًا  :خامسا 

 هي:أربعة عوامل عامة،  وحتديدها يف تؤثر يف إدارة املعل م للص ف        
ضرورة و  ،ن  املعلمني يرون عدم ضرورة عقاب التلميذ املشاغب داخل الصف مباشرةإ -1

 ،االلتزام مبواعيد تقدمي الواجبات املنزلية يف املواعيد احملددة وعدم التساهل يف ذلك
 أي سؤال. تالميذ مبقاطعته أثناء الدرس إلثارةيسمح املعلم لل وأيًضا أن  

املساواة بني اجلنسني، وبشكل عام فإن  املبحوثني توزيع األعمال والتكليف هبا ب ن  إ -2
يتفقون على اإلجيابية يف إدارة الصف مع الرتكيز على التعاون ما بني املعلمني وبني 

 إدارة املدرسة يف اإلدارة الصفية.
التحصيل الدراسي هي معرفة القدرات الفردية درجة  العوامل املهمة جًدا لرفعمن   -3

االقتصادي واالجتماعي للطالب، والتحصيل اجل يد للمادة ذهني ا للطلبة، والوضع 
وكتابي ا، واالهتمام بالنشاط املصاحب للمادة والنشاط املدرسي بشكل عام، وأيًضا 

 .األسلوب املتبع يف التدريس
على املدرس أن  يشعر طالبه دائًما بالطمأنينة واألمن، حىت يساعدهم على الرتكيز  -1

يكون حليًما يف تعامله معهم، وأن  يتجن ب الغضب واالنفعال، يف كل واالنتباه، وأن  
موقف، وأن يتجاوز عن أخطاء الطالب الصغرية، وغري املقصودة، ما دامت ال تفسد 

 بيئة التعليم.
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 : أهم التوصياتثانياا
 يلي:ما توصي الباحثة في ضوء النتائج التي توصلت إليها إلى 

متواصلة لتدريب املعلمني على اإلدارة اجليدة للصف  تعليمية دريبات ودوراتعقد ت أوالا:
س اليت تتمي ز بضبط وإدارة الزيارات بني املدار  ، تبادل وتوفرياملراجع العلمية يف هذا الشأن هلم 

  الصف.
بدورهم يف تنمية  لى القياميكونوا قادرين عاد معلمي املرحلة االبتدائية لاالهتمام بإعد ثانياا:

 خدامهم لطرائق التدريس الفع الة.النشء من خالل ضبطهم إلدارة الصف واست قدرات
 ف حىت يصبح معلًماعلى املعل م أن يكون على دراية بقواعد وفنون إدارة الص   :ثالثاا

 ناجًحا.     
 تصميم برنامج لتحسني التحصيل الدراسي لدى تالميذ املرحلة األو ىل منخامساا:
 التعليم األساسي.       

 
 المقترحات أهمأخيراا : 

بعض املقرتحات للجهات املسؤولة من هذه  اسة امليدانية تود الباحثة اقرتاحبعد هذه الدر 
 االقرتاحات اآلتية:

زيد من مإجراء حماولة توجية طالب الدراسات العليا يف اجلامعات اليبية قسم اإلدارة الرتبوية   .1
ة فيما وخاص   للطلبة، يستوى الت حصيلاملوعالقتها ب أدارة الصف بتقومي  البحوث املتعلقة
 .بتدائيةيتعلق باملرحلة اال

تصميم برنامج العمل على دراسة أثر املناخ املدراسي على مستوى التحصيل الدراسي و  .2
 .للطلبة يستوى الت حصيلاملوعالقتها باجليدة أدارة الصف دد حولللمعلمني اجل  إرشادي 

 دراسة الصعوبات اليت حتد من ممارسة إدارة الصف اجليدة لدى معلمي املرحلة اإلبتدائية.  .3
 

ستوى املوعالقتها ب فعالية أدارة الصفتقومي عن  أود  أن  أقول  إن  هذا العمل املتواضع ،ختاماا
 ميثل خطوة متطورة ،يف ليبيا معلمي املرحلة االبتدائية من وجهة نظر دراسة ميداني ة ،للطلبة يالت حصيل
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ما هو ، تحسني التحصيل الدراسي لدى تالميذ املرحلة األو ىل من التعليم األساسي يف املدارس الليبيةل
 إال جهد املقل فال أدعى فيه كماالً، فالكمال هلل تعاىل وحده والعصمة لرسوله، واهلل أسأل أن  ينال 

وما كان فيه من توفيق فمن اهلل وحده ال شريك له، وما كان فيه من  ،القبول والرضاهذا البحث 
 سائلًة اهلل العلي القدير أن  تقصري فمن نفسي واهلوى والشيطان، وحسب أين بشر أخطئ وأصيب. 

 واملسلمني وطالب العلم والباحثني جيعل هذا العمل خالًصا لوجهه الكرمي، وأن ينفع به اإلسالم
يكون هذا اجلهد  بتدائية يف بلدي ليبيا ويف سائر البالد العربية واإلسالمية، وأن  ومعلمي املرحلة اال

هذا  اهلل تعاىل جيعل وأن  مبثابة إضافة جديدة يف إدارة الصف االبتدائي وتطويرها يف ربوع العامل، 
 اجلهد يف ميزان حسنايت.
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 قائمة المصادر والمراجع

 أوالا: الكتب العربية
: جتارب عربية االعتماد وضمان الجودة لبرامج إعداد المعلم (.)د.تدقة، وعرفة، أبو -1
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 اإلسكندرية، مصر.
املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،  اإلدارة التعليمية،م(. 1333أمحد حمم د الطي ب) -3

 .1مصر.ط
. بريوت: دار اإلدارة المدرسية البعد التخطيطي والتنظيمي المعاصرم(. 2000األغربي،) -1

 .1طالنهضة العربية، 
 ، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة. مهارات التدريسم(.2000) ،إمام خمتار محيدة وآخرون -1
 :، ترمجة1(، ط )تكوين بيئة صفية ناجحة صفية،اإلدارة الم(.2001)، باول. ر. بوردان -1

 طالب السيد سليمان، دار الكتاب اجلامعي، غزة، فلسطني. 
، عمان: دار األساليب القيادية واإلدارية في المؤسسات التعليميةم(. 2001)، البدري -7

 .1الفكر، ط
إمساعيل، الرياض:دار  ي، ترمجة حسني علفن إدارة الفصل الدراسيهـ(.1120)، بروسيسي -3

 .1طاملعرفة للتنمية البشرية، 
 ، إدارة الصف.التربوي هإدارة التوجي)د.ت(، ، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة -3

 .1، دار الفكر، عمان، األردن، طالتدريس الفع الم(. 1333) ، جرادات وآخرون -10
النهضة العربية: ، دار معجم مصطلحات التربية والتعليمم(.2001)، جرجس ميشال -11

 .1بريوت، لبنان، ط
 ، دار املسرية.التحصيل الدراسي)د.ت(.، جلاليل، ملعان مصطفيا -12
 ، مطابع التيسري القاهرة.إدارة الفصلم(. 1333حجي، ) -13
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تواجه معلمي المرحلة  يمشكالت اإلدارة الصفية التم(. 1337) ، حسن زيتون -11
 ، عامل الكتاب، القاهرة.االبتدائية

عامل  ، القاهرة:مهارات التدريس رؤية في تنفيذ التدريسم(. 2001) ، حسن زيتون -11
 الكتاب.

. الحوار المتمدن -كيفية إدارة الصف المدراسيم(. 2003) ،حسني على احلمداين -11
 .2111 :العدد

. عمان: دار الرتبية تحفيزه وإدارته وقياسه التربوي :سير االتعليم المدم(. 1333) ،محدان -17
 احلديثة.

 القاهرة: مكتبة زهراء الشرق. .مهارات التدريس(. م٤٠٠٠)،وآخرونمحيدة  -13
 ، جامعة صنعاء.الكفايات المهنية للمعلمم(.2013خالد مطهر العدواين، ) -13
، التفاعل الصفيم(. 2002) ،أمحد احلسني والطويس، خطايبة، ماجد والسلطاين، عبد -20

 عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، األردن. 
دليل اآلباء واملعلمني، تعديل سلوك األطفال المعوقين: م(.1331) ،طيب، مجالاخل  -21

 .عمان، األردن
دور المعلم المساند في تحسين العملية التعليمية من م(.2010)،رندة نر توفيق مهاين -22

 ، اجلامعة اإلسالمية بغزة.وجهة نظر المعلمين الدائمين
 الفكر، عمان، األردن. ، دارالتعلم والتعليم الصفيم(. 1333) ،وآخرون ،الزيود -23

، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، اإلدارة التربوية المعاصرةم(. 2001)،سامي سلطي عريفج
 .2ط

 ، األنروا، اليونسكو، عمان.دارة الصفوف تعيين دراسي معهد التربيةم(. إ1331)،السعيد -21
التربية استراتيجيات في إدارة وضبط الصف لمعلمي م(. 1331)، مسيث وريفريا -21

 .الخاصة
، )حبوث النجاح الدراسي وعالقته الجدلية بالتحصيل العلميم(. 2001)،د خري اهللسي   -21

 نفسية وتربوية(، أ ضيف بواسطة: جعالن.
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طالب  ىعناصر إدارة الفصل لد("م.1331)، راغي، وأمحد إبراهيم أمحدشحاتة حممد امل -27
ينة المنورة، ودورها في تحصيل شعبتي العلوم المتدربين ببعض المدارس المتوسطة بالمد

 "، جملة كلية الرتبية ببنها، مصر.تالميذهم
المعلمون والمتعلمون أنماطهم وسلوكهم  م(.1331وأبو عمرية، ) ،شحاتة، حسن -23

 الدار العربية للكتاب، القاهرة. وأدوارهم،
 القاهرة. ،، دار الفكر العريباإلدارة الصفية واإلدارة المدرسيةم(. 1332) ،شفيق -23
 . القاهرة، مكتبة زهراء الشرق.االنضباط المدرسي وإدارة الصفم( 2003) ،وحممد ،عامر -30
، مكتبة الضامري، استراتيجيات معاصرة في إدارة الصف وتنظيمهم(.2001العبادي، ) -31

 .1السيب، سلطنة عمان، ط
 ، باجلامعة اإلسالمية باملدينة.إدارة التوجيههـ(.1131عبد ربه بن حامد اجلهين، ) -32
 ، دار الفكر العريب، القاهرة.فلسفة التعليم االبتدائي وتطبيقاتهم(.1331)،وآخرون ،عبود -33
سيكيولوجية اإلدارة التعليمية والمدرسة وآفاق م(.، 2001)،العبيدي، حممد جاسم -31
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 عمان، األردن.
، جملة الرتبية والتعليم، أدوار المعل م في مجتمع الغدم(.2002عرفات عبد العزيز سليمان،) -37
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 دار الفكر، عمان. لتربوية المعاصرة،اإلدارة ام(. 2001عريفج، ) -33
 .خصائص الفكر التربوي العربي المعاصر ومالمحه العامةم(، 2010على اهلمايل أمحد، ) -33
، دار الفكر العريب، القاهرة، ط خصائص المعل م العصري وأدوارهم(.2003)،علي راشد -10
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 ( كلية الرتبية بالدمام.600)أدر ،إدارة تربوية(، د. ت)، غادة عصر -11
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، اإلدارة المدرسية الحديثةم(.2001)، د علي احلراحشةرعان،أمحد خليل، وإبراهيم حمم  الف -13
 .٦دار اإلثراء للنشر والتوزيع، األردن، ط 

ط  ،، دار املقداد، غزةوالتطبيق اإلدارة الصفية بين النظريةم(.2007)، فؤاد على العاجز -11
3. 

االستراتيجيات األكثر شيوعاا يستخدمها  ) د.ت(.،أسعد عطوانو فؤاد على العاجز،  -11
 مبحافظات غزة.المعلم للمساندة في إدارة الصف بالمدارس الحكومية، 

، دار الفكر للطباعة والنشر، إدارة الصفوفم( 2000) ، قطامي، يوسف قطامي، نايفة -11
 ، عمان.1ط

، عامل الكتاب، القاهرة، التدريس:نماذجه ومهاراتهم(.2003)، كمال عبد احلميد زيتون -17
 .1ط

القدرات العقلية وعالقتها الجدلية بالتحصيل )د.ت(.،الكناين، إبراهيم عبد احملسن -13
 .العلمي

عامل  ،اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريسم(.2001)،كوثر حسني كوجك -13
 .2الكتب، القاهرة، ط
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(، 1)ع رسالة المعلمم( النظام الصفي والعوامل املؤثرة فيه، 2000املساعيد، أمحد ) -11
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 .(والشرقية ،والرياض ،وعسري ،واملدينة املنورة ،جدة ات:التعليمية )حمافظ

حلديثة يف م(، دراسة ميدانية للتعرف على فعاليات إدارة الفصل باألساليب ا1331عثمان ) -1
 زيادة اإلنتاجية الداخلية".

 م( "رفع كفاية املعلمني يف إدارة الصف وتنظيمه مشروع حتسيين".2000عساف ) -1
ه(، واقع ممارسة إدارة الصفوف األولية من وجهة ٦٢٤٢ - ه٤٤بن عواض الزايدي ) مسفر -7

 مة إىلمقد   نظر معلميها ومديري ومرشدي املرحلة االبتدائية مبدينة الطائف.رسالة ماجستري
قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط يف كلية الرتبية جامعة أم القرى، كمتطلب تكميلي لنيل درجة 

 املاجستري يف اإلدارة الرتبوية والتخطيط.
 ة.بعنوان: ضبط السلوك الطاليب يف الفصول الدراسيرسالة م( 1333اهلاجري ) -3
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 ثالثاا: الوثائق التربوية
 ، إدارة الصف.إدارة التوجية التربوياجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة،  -1
 https:uquجامعة أم القرى  –املرحلة االبتدائية -2
 اململكة العربية السعودية، وزارة الرتبية والتعليم )سجل التحصيل الدراسي(.-3
 

 رابعاا: الكتب األجنبية
1-Whitaker 1998, Managing Schools 1

st
 Edition، Butter Worth، Heinemann، Linacre House ،

Jordan Hill Oxford p. 

2-proctor، A. & et.al.Learning, to Teach in the Primary Classroom,First Published,Routledge، 

London, 1995. 

3-Zable, R. & Kay, M.1996,Classroom Management in Context, HoughtonMifflin Company, 

Boston – Toronto – New Jersey. 

4-Smith, D. & Rivera, D. (1995). Discipline in special education and general education 

settings. Focus. 

5-Myle, B. & Simpson, R. (1994). Understanding and Preventing Acts of Aggression in 

School Age Children and Youth. Preventing School Failure. 

6-T. January 2000,Classroom Management, p1. University of Istanbul 

 

 خامساا: مواقع شبكة المعلومات الدولية )اإلنترنيت(
1-http://www.engilish.com/classroom_management.html Retrieved 18|10|2014. 

2-https:uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/…/s2.pdf املرحلة االبتدائية، جامعة أم القرى 

 اسرتاتيجيات يف إدارة وضبط الصف ملعلمي الرتبية اخلاصة،
3-http://www.pcc-jer.org/new/articles.php?id=13.  

4-http://www.hrdiscussion.com/hr98827.htm 

: على موقع ،هـ1122، الرياض، 1العامة األسس والوظائف، ط اإلدارة، سعود وآخرون، النمر  

5-http://www.islamstory.com/Article 
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 لمالحقا

 

 

 رسالة من مدير التعليم الى مدراء المدارس :8ملحق 
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 االستبيان:  نص رسالة  طلب الموافقة إلجراء 7ملحق 
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 )التحصيل الدراسيادارة الصف و (  االستبانة فى صورتها األولية: 4ملحق 
 

 م
 بمحور إدارة الصفالفقرات الخاصة 

 

 وجهات نظر عينة الدراسة

فق اوأ

 بشدة
 محايد فقاوأ

فق اوأال  فقاوأال 

 بشدة
 اإلجمالي

1 
إدارة الصف من أهم تعد 

 كفايات المعلم التدريسية.

عدد 

 الحالت
      

       النسبة

2 
تكمن أهمية إدارة الصف في 

مدى الممارسة الفصلية 

 للتعليم والتعلم.

عدد 

 الحالت
      

       النسبة

3 

تساهم اإلدارة في جعل 

المعلم قادًرا على تنويع 

نشاطه ومراعاة الفروق 

 .الفردية بين المتعلمين

عدد 

 الحالت
      

       النسبة

2 
توفير الفرص لتعديل 

السلوكيات غير المرغوب 

 .فيها لدى بعض المتعلمين

عدد 

 الحالت
      

       النسبة

5 

يقوم المعلم مقام األب من 

حقه رعايتهم والقيام بكل ما 

فيه مصلحتهم وما عليهم إال 

 الطاعة.

عدد 

 الحالت
      

       النسبة

7 

سلوك ونظام تعليم المعلم 

داخل غرفة الصف يكون 

امتداًدا للمراحل الدراسية 

 السابقة. 

عدد 

 الحالت
      

       النسبة

6 

إّن أي محاولة للتجديد أو 

التغيير من قبل اإلدارة داخل 

غرقة الصف يعتبرها المعلم 

تدخلً في شؤونه وطغياًنا 

 على حقه.

عدد 

 الحالت
      

       النسبة

4 
ضعف الراتب الشهري الذي 

يتقاضاه المعلمون يؤّدي إلى 

 تقصيرهم عند أداء وظيفتهم.

عدد 

 الحالت
      

       النسبة
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4 
المعلم بوصفه قائًدا، 

ومرشًدا، وموجًها داخل صفه 

 قبل أن  يكون معلًما.

عدد 

 الحالت
      

       النسبة

10 
اإلبداع في التدريس يتطلّب 

 معلمين ذوي صفات خاصة. 

عدد 

 الحالت
      

       النسبة

11 
التخطيط في إدارة الصف يقع 

 بالدرجة األولى على المعلم.

عدد 

 الحالت
      

       النسبة

12 

على المعلم الدقة والسرعة 

والسهولة في أداء األعمال 

والتكيف مع المواقف 

 المتغيرة.

عدد 

 الحالت
      

       النسبة

13 

من مهام المعلم المهنية داخل 

غرفة الصف التنظيم، 

التخطيط، التنفيذ، التقويم، 

 اإلشراف، والمتابعة.

عدد 

 الحالت
      

       النسبة

12 

سرعة إعطاء المعلم للمادة 

التعليمية الستغلل وقت 

الحصة دون ترك فترات 

واآلخر من راحة بين النشاط 

 المشكلت الصفية.

عدد 

 الحالت
      

       النسبة

15 

للمعلم أن  يقوم ببعض 

األنشطة التي من شأنها أن  

تخفف ظاهرة الملل والضجر 

 داخل غرفة الصف. 

عدد 

 الحالت
      

       النسبة

17 

يؤّدي الجو غير التربوي إلى 

غياب األمان واالستقرار 

وتكوين اتجاهات سلبية نحو 

 المعلم.  

عدد 

 الحالت
      

       النسبة

16 
يقوم المعلّم بوضع الخّطة 

الزمنية للمنهج ويتم ذلك عن 

 طريق مشرفين.

عدد 

 الحالت
      

       النسبة

14 
تعليم التلميذ اإلحساس 

بالمسؤولية داخل غرفة 

 الصف. 

عدد 

 الحالت
      

       النسبة
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14 

علج بعض المشكلت 

السلوكية العدوانية الصادرة 

من التلميذ داخل غرفة 

 الصف.

عدد 

 الحالت
      

       النسبة

20 
تعليم التلميذ كيفية استخدام 

 لغة الحوار داخل الصف.

عدد 

 الحالت
      

       النسبة

21 
ضرورة محاوالت جذب انتباه 

 التلميذ.

عدد 

 الحالت
      

       النسبة

22 
ضرورة استخدام اإلشارات 

 إلعطاء التعليمات للتلميذ.

عدد 

 الحالت
      

       النسبة

22 

إدراك متى يتم تجاهل 

السلوك غير المرغوب فيه 

 من التلميذ. 

 

 عدد

 الحالت
      

       النسبة

22 

خلق بيئة مريحة تسودها 

العلقات اإليجابية بين 

التلميذ والمعلم وبين 

 التلميذ أنفسهم.

عدد 

 الحالت
      

       النسبة

22 
من المهم إعطاء فرص 

 متكافئة بين التلميذ. 

عدد 

 الحالت
      

       النسبة
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22 
التلميذ الفردية تلبية حاجات 

. 

       عدد الحالت

       النسبة

22 

معاقبة التلميذ المشاغب داخل 

غرفة الصف ودون أي 

 مناقشة.

       عدد الحالت

       النسبة

22 
أقبل اعتذار التلميذ منخفض 

 التحصيل.

       عدد الحالت

       النسبة

22 

 

ليس من المفترض أن يقّدم 

الواجبات المنزلية في التلميذ 

 المواعيد المحددة.

 

       عدد الحالت

       النسبة

23 
ال أسمح للتلميذ بأي سؤال 

 أو بمقاطعتي أثناء الدرس.

       عدد الحالت

       النسبة

23 
عدم التفرقة بين الذكور 

 واإلناث داخل غرفة الصف.

       عدد الحالت

       النسبة

22 

قواعد وقوانين محددة وضع 

 داخل غرفة الصف.

 

       عدد الحالت

       النسبة

22 
توزيع األعمال والتكليف بها 

 بالمساواة بين الجنسين.

       عدد الحالت

       النسبة

22 
إشعار التلميذ بمدى ثقتك 

 بهم. 

       عدد الحالت

       النسبة

22 

تكون مجموعات التلميذ 

 مشتركة ذكوًرا وإناًثا.

 

       عدد الحالت

       النسبة

22 

استخدام المعلم التلميحات 

غير اللفظية في وقت 

 الحصة.

       عدد الحالت

       النسبة

22 

على المعلم اتخاذ موقف 

مناسب عند حدوث مشكلة 

 داخل غرفة الصف.

       عدد الحالت

       النسبة

يلجأ المعلم إلى تقسيم  22

التلميذ إلى مجموعات وفق 
       عدد الحالت
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       النسبة متطلبات الموقف التعليمي. 

22 

على المعلم توضيح للتلميذ 

سبب المكافأة وربطها 

 باالستجابة أو السلوك.

       عدد الحالت

       النسبة

23 
إعطاء المعلم المكافأة نفسها 

 سلوك التلميذ.مع اختلف 

       عدد الحالت

       النسبة

23 

 

حفظ النظام والصمت التام 

داخل الصف يكون مصدره 

 الخوف من المعلم.

       عدد الحالت

       النسبة

22 

تنسيق اللقاءات بين معلمي 

الصفوف األولية لتبادل 

اآلراء والخبرات بينهم حول 

 إدارة الصف. 

       عدد الحالت

       النسبة

22 

حفظ وحصر أسماء التلميذ 
ذوي االحتياجات الخاصة 
وتقديم البرامج العلجية 

 المناسبة.

       عدد الحالت

       النسبة

22 

لحل المشكلت السلوكية البد 

من التنسيق مع المرشد 

 الطلبي. 

       عدد الحالت

       النسبة

 ر.م
 بمحور التحصيل الدراسيالفقرات الخاصة 

 

 وجهات نظر عينة الدراسة

أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
 ال أوافق بشدة ال أوافق

 اإلجمالي

1 

معرفة القدرات الفردية 

 للطلبة.

 

       عدد الحالت

       النسبة

2 

التحصيل هو مستوى محدد 

من األداء أو الكفاءة في 

العمل الدراسي من قبل 

 المعلمين. 

       الحالت عدد

    النسبة
   

3 

للوضع االقتصادي 

واالجتماعي للطالب أثًرا 

كبيًرا في التحصيل 

 الدراسي.

       عدد الحالت

    النسبة
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2 
االستفادة من نتائج 

التحصيل للنتقال من 

 مرحلة إلى أخرى.

       عدد الحالت

       النسبة

5 
ا التحضير الجّيد للمادة  ذهنّيً

ا يؤّدي بالطالب إلى  وكتابّيً

 التحصيل المرغوب.

       عدد الحالت

       النسبة

7 
مشاركة المعلم القليلة مع 

 تلميذه في الدرس.

       عدد الحالت

       النسبة

6 
اتخاذ المعلم أسلوًبا واحًدا 

في التدريس دون تغيير أو 

 تجديد.

       عدد الحالت

       النسبة

4 
ضعف التحصيل يرجع لقلة 

 النشاط المصاحب للمادة. 

       عدد الحالت

       النسبة

4 
أحياًنا يرجع ضعف التحصيل 

 إلى أسلوب التدريس.

       عدد الحالت

       النسبة

10 

ممارسة النشاط المدرسي 

للنمو العقلي والنفسي 

والبدني عامل يساعد على 

 التحصيل.

       الحالتعدد 

    النسبة
   

11 
قد يحدث ضعف التحصيل 

بسبب الحشو الزائد للمنهج 

 الدراسي. 

       عدد الحالت

       النسبة

12 
استعمال األساليب العلجية 

 المختلفة مع التلميذ. 

       عدد الحالت

       النسبة

13 

إذا اتصفت شخصية المعلم 

بالعبوس والصرامة، 

والجدية ستكون نتائج 

 التحصيل سيئة.

       عدد الحالت

    النسبة
   

12 
مضاعفة إشراك التلميذ 

المشاغب في الدرس عن 

 طريق األسئلة.

       عدد الحالت

       النسبة

من المفيد أن  ت وّجه  إلى  15

التلميذ المشاغب كلمة تنبيه، 
       عدد الحالت
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       النسبة أو لوم، أو توبيخ. 

17 
مقابلة التلميذ على انفراد 

ونصحه قد تفيد بتعديل 

 سلوكه.

       عدد الحالت

       النسبة

16 

 

 

لقاؤك األّول بالطلب له 

أهمية في تشكيل العلقة 

 بينك وبينهم. 

       عدد الحاالت

    النسبة
  

 

14 

المظهر الحسن له أثر في 

نفوس الطلب وعنصر من 

عناصر البيئة التعليمية 

 الصحيحة. 

       عدد الحالت

    النسبة
   

14 

من الخطأ أن يجلس معلم 

الفصل طيلة وقت الحصة 

فهذا يؤّدي إلى ضعف 

 التحصيل. 

       عدد الحالت

    النسبة
   

20 
أن  يتجاوز عن أخطاء 

الصغيرة وغير الطلب 

 المقصودة.

       عدد الحالت

       النسبة

21 

إدراك التلميذ من خلل 

سلوك المعلم أّن عملية 

التعليم ترافقها عملية 

 التقويم.

       عدد الحالت

    النسبة
   

22 
عدم تركيز عملية التفاعل 

الصفي على الطلبة 

 المتميزين.

       عدد الحالت

       النسبة

23 
تعزيز نشاط المتميزين من 

 الطلبة.

       عدد الحالت

       النسبة

22 
تحسين العملية التعليمية 

والتربوية البد من التعاون 

 مع األسرة .

       عدد الحالت

       النسبة

25 

أّن يوّضح ويناقش مع 

تلميذه أهمية السلوك 

المرغوب فيه ونتائج 

 إهماله. 

       الحالتعدد 

    النسبة
   

إثارة دهشة التلميذ من  27

خلل بعض األسئلة التي 
       عدد الحالت
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تدفعهم إلى االنتباه 

 والهدوء. 
    النسبة

   

26 
العقاب يستخدم لتحقيق 

انطفاء استجابة غير 

 مرغوب فيها. 

       عدد الحاالت

    النسبة
  

 

 بمحور التحصيل الدراسيالفقرات الخاصة  م

 وجهات نظر عينة الدراسة

أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
 ال أوافق بشدة ال أوافق

 اإلجمالي

24 
استخدام الحوافز المادية 

لتعزيز السلوك اإليجابي 

 لدى التلميذ. 

       عدد الحاالت

       النسبة

24 

معرفة المعلم لمتعليميه من 

حيث خبرتهم العلمية 

واالجتماعية ومستويات 

النضج التي حققها في 

 المراحل السابقة.  

       عدد الحاالت

    النسبة
  

 

30 
اإلكثار من عبارات الثناء 

في الحصة للوصول إلى 

 التحصيل الجّيد.

       عدد الحاالت

       النسبة

31 
الكتابية  زيادة التمارين

  والشفوية في كل حصة.

       عدد الحاالت

       النسبة

32 

إجراء مسابقات بين الطلب 

داخل غرفة الصف وتقديم 

الجوائز لتحسين التحصيل 

 الدراسي. 

       عدد الحاالت

    النسبة
   

33 
وضوح الصوت أثناء 

الدرس يؤّدي إلى تحسين 

 مستوى التحصيل 

       عدد الحاالت

       النسبة

32 
نوم الطلب في الصف 

مؤشر على وجود خلل ما 

 في عملية التعليم. 

       عدد الحاالت

       النسبة

35 

للوضع المادي والعاطفي 

السائد داخل حجرة الدراسة 

تأثير في التحصيل 

 الدراسي. 

       عدد الحاالت

    النسبة
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37 

الضرب يقضي على 

الطالب وتحصيله شخصية 

ويولّد في نفسه الخوف 

 وكراهية المدرس.

       عدد الحاالت

    النسبة
   

36 
حفظ أسماء الطلب لخلق 

نوع من األلفة وإشعارهم 

 بنوع من االهتمام.  

       عدد الحاالت

       النسبة

34 

إجلس الطالب ضعيف 

المستوى بجوار آخر 

مستواه أفضل لتحسين 

 مستوى التحصيل. 

       عدد الحاالت

    النسبة
   

34 
إعطاء ضعاف المستوى 

داخل الصف مزيًدا من 

 االهتمام. 

       عدد الحاالت

       النسبة
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 دولــــــــة ماليزيا
 (KPTالعايل )وزارة التعليم 

 جامعة املدينة العاملية
 قسم مناهح وطرق التدريس كلية الرتبية:

 استبيان عام لمدرسي المدارس الليبية
 يالدراس ستوى الت حصيلوعالقتها مب لدى معلمي املرحلة االبتدائية فإدارة الص   تقومي فعاليةعن موضوع: 

حبث تكميلي مقد م لنيل درجة املاجستري يف ،  دراسة ميداني ة ،يف ضوء نظريات الفكر الرتبوي املعاصر
 الرتبية، قسم طرق التدريس

 األستاذ الكرمي / األستاذة الفاضله............................. حفظكم اهلل تعاىل
 السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته وبعد

طار الدراسات العليا جبامعة املدينة العاملية،كلية دراسة علمي ة يف إو  حبث يسرين أن  أفيدكم بأنين أقوم حالًيا بإجراء 
 يةفدارة الص  اإلجودةبعنوان:  درجة املاجستري، وهذه الدراسة لحصول علىالتدريس ل الرتبية: قسم مناهج وطرق

هتدف إىل ، و معلمي املرحلة االبتدائية يف ليبيا من وجهة نظر دراسة ميداني ة للطلبة، يستوى الت حصيلاملوعالقتها ب
وأثرها يف نفوس التالميذ، ويف إطار ما  ، إدارة الص ف وعالقتها مبستوى الت حصيل الد راسىي   جودةمعرفة مدى 

املرحلة  معلميري الباحثة استبيانًا للتعرف علي املشكالت اليت تواجه تقوم به الباحثة من إجراءات حبثية سوف جت  
. ونظرًا ألمهية صفإدارة املعل م لل جودةحتقيق تحصيلي  اجلي د من خالل للوصول إىل املستوى الة، وذلك االبتدائي  

موضوع البحث فالباحثة تدعوكم للمشاركة يف دعم هذا البحث بالرأي من خالل ملء استمارة االستبيان املرفقة، 
 وأن  جهدكم مجيًعا مقد ر، ولكم خالص الشكر والتقدير.،هذا يف سبيل التطوير 

 الباحثة                                
 رجاء أمحد حمم د جابر                                           

_______________________________ 
 إجراء االستبيان :  نص خطاب4ملحق 
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 الواردة في البحث الجداول(  3ملحق )

 (: يوضح توزيع أفراد العينة بحسب المؤهل العلمي8دول )ج

 النسبة العدد المؤهل العلمي م

 %29.2 202 دبلوم عالي 1

 %42.8 62 بكالوريوس 2

 %27.9 21 ماجستير 3

 %200 280 اإلجمالي

 

 (: يوض ح توزيع أفراد العي نة بحسب الصفوف الدراسي ة 7جدول رقم )

 النسبة العدد الصف الدراسي م

 %27.9 22 الصف األّول 2

 %22.4 20 الصف الثاني 2

 %22.4 28 الصف الثالث 2

 %20.7 20 الصف الرابع 4

 %8.9 22 الصف الخامس 1

 %29.6 27 الصف السادس 6

 %200 280 اإلجمالي
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 ونسبتها نةفراد العي  ألسنوات الخبرةعدد ح توزيع (: يوض  4جدول )

 النسبة العدد الخبرة م

 %22.9 26 سنوات 1أقل من  2

 %22.4 71 سنوات 20إلى أقل من  1من  2

 %22.4 12 سنة 21إلى أقل من  20من  2
 %22.2 28 سنة 21أكثر من  4

 %200 280 المجموع
 

 ح تكرارات ونسب أفراد العينة حسب نوع المؤهل العلمي(: يوض  3جدول )

 النسبة العدد نوع المؤهل م

 %67.9 207 تربوي 2
 %22.2 72 غير تربوي 2

 %200 280 اإلجمالي
 

 توزيع تكرارات ونسب أفراد العينة حسب حصولهم على عدد من الدورات التدريبية.(: يوضح 5جدول )

 النسبة العدد ةالدورات التدريبيّ  م

 %15.5 28 ال يوجد 2
 45.6% 82 دورة واحدة 2
 %28.9 12 دورتان 2
 10% 28 كثرثالث دورات فأ 4

 100% 280 المجموع
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 ين نسب استجابات أفراد عينة الدراسة على المحور األو ل )إدارة الصف( (: يب  2جدول )

 م
 دارة الصفإبمحور الفقرات الخاصة 

 

 وجهات نظر عينة الدراسة

فق اوأ

 بشدة
 محايد فقاوأ

فق اوأال  فقاوأال 

 بشدة
 اإلجمالي

1 
هم أالصف من  إدارةتعد 

 .كفايات المعلم التدريسية

عدد 

 الحالت
120 55 5 0 0 180 

 %100 0 0 3 30 76 النسبة

2 
تكمن أهمية إدارة الصف في 

مدى الممارسة الفصلية 

 .للتعليم والتعلم

عدد 

 الحالت
22 152 3 1 0 180 

 %100 0 1 2 42 13 النسبة

3 

اهم اإلدارة في جعل المعلم تس

على تنويع نشاطه  قادًرا

ومراعاة الفروق الفردية بين 

 .المتعلمين

عدد 

 الحالت
42 42 3 1 0 180 

 %100 0 0 2 27 52 النسبة

2 
توفير الفرص لتعديل 

مرغوب الغير السلوكيات 

 .فيها لدى بعض المتعلمين

عدد 

 الحالت
135 22 1 0 0 180 

 %100 0 0 1 22 65 النسبة

5 

يقوم المعلم مقام األب من 

حقه رعايتهم والقيام بكل ما 

فيه مصلحتهم وما عليهم إال 

 .الطاعة

عدد 

 الحالت
115 51 10 2 0 180 

 %100 0 2 7 24 72 النسبة
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 م
 دارة الصفبمحور إالفقرات الخاصة 

 

 وجهات نظر عينة الدراسة

أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
ال أوافق  ال أوافق

 بشدة
 اإلجمالي

7 

سلوك ونظام تعليم المعلم داخل 

غرفة الصف يكون امتداًدا 

 للمراحل الدراسية السابقة. 

عدد 

 الحالت
112 25 11 4 1 180 

 %100 1 5 7 25 73 النسبة

6 

إّن أي محاولة للتجديد أو التغيير 

من قبل اإلدارة داخل غرقة الصف 

يعتبرها المعلم تدخلً في شؤونه 

 وطغياًنا على حقه.

عدد 

 الحالت
30 0 24 114 3 180 

 %100 2 66 16 0 16 النسبة

4 

ضعف الراتب الشهري الذي 

يتقاضاه المعلمون يؤّدي إلى 

 .تقصيرهم عند أداء وظيفتهم

عدد 

 الحالت
12 12 10 127 20 180 

 %100 11 70 5 7 7 النسبة

4 

المعلم بوصفه قائًدا، ومرشًدا، 

وموجًها داخل صفه قبل أن  يكون 

 معلًما.

عدد 

 الحالت
122 32 2 2 0 180 

 %100 0 1 1 18 80 النسبة

10 
اإلبداع في التدريس يتطلّب 

 معلمين ذوي صفات خاصة. 

عدد 

 الحالت
35 76 10 73 5 180 

 %100 3 35 6 37 19 النسبة

11 
التخطيط في إدارة الصف يقع 

 بالدرجة األولى على المعلم.

عدد 

 الحالت
122 0 26 24 1 180 

 %100 1 16 15 0 68 النسبة

12 

على المعلم الدقة والسرعة 

والسهولة في أداء األعمال 

 والتكيف مع المواقف المتغيرة.

عدد 

 الحالت
22 136 1 0 1 180 

 %100 1 0 1 75 23 النسبة

13 

من مهام المعلم المهنية داخل 

غرفة الصف التنظيم، التخطيط، 

اإلشراف، التنفيذ، التقويم، 

 والمتابعة.

عدد 

 الحالت
122 52 3 3 0 180 

 %100 0 2 2 29 67 النسبة

12 

سرعة إعطاء المعلم للمادة 

التعليمية الستغلل وقت الحصة 

دون ترك فترات راحة بين النشاط 

 واآلخر من المشكلت الصفية.

عدد 

 الحالت
44 77 10 10 7 180 

 %100 3 6 6 37 48 النسبة
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15 

للمعلم أن  يقوم ببعض األنشطة 

التي من شأنها أن  تخفف ظاهرة 

الملل والضجر داخل غرفة 

 الصف. 

عدد 

 الحالت
122 32 0 2 0 180 

 %100 0 1 0 18 81 النسبة
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 م
 دارة الصفإبمحور الفقرات الخاصة 

 

 وجهات نظر عينة الدراسة

أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
 ال أوافق بشدة ال أوافق

 اإلجمالي

17 

يؤّدي الجو غير التربوي إلى 

غياب األمان واالستقرار 

وتكوين اتجاهات سلبية نحو 

 المعلم.  

عدد 

 الحالت
123 55 1 1 0 180 

 %100 0 1 1 30 68 النسبة

16 
يقوم المعلّم بوضع الخّطة 

الزمنية للمنهج ويتم ذلك عن 

 طريق مشرفين.

عدد 

 الحالت
113 0 72 5 0 180 

 %100 0 3 34 0 63 النسبة

14 
تعليم التلميذ اإلحساس 

بالمسؤولية داخل غرفة 

 الصف. 

عدد 

 الحالت
125 32 1 0 0 180 

 %100 0 0 1 19 80 النسبة

14 

علج بعض المشكلت 

السلوكية العدوانية الصادرة 

من التلميذ داخل غرفة 

 الصف. 

عدد 

 الحالت
110 20 11 16 2 180 

 %100 1 9 6 22 62 النسبة

20 
تعليم التلميذ كيفية استخدام 

 لغة الحوار داخل الصف.

عدد 

 الحالت
124 52 0 0 0 180 

 %100 0 0 0 29 71 النسبة

21 
ضرورة محاوالت جذب انتباه 

 التلميذ.

عدد 

 الحالت
122 34 0 0 0 180 

 %100 0 0 0 21 79 النسبة

22 
ضرورة استخدام اإلشارات 

 التعليمات للتلميذ.إلعطاء 

عدد 

 الحالت
57 111 5 4 0 180 

 %100 0 4 3 31 6 النسبة

22 

إدراك متى يتم تجاهل السلوك 

غير المرغوب فيه من 

 التلميذ. 

 

عدد 

 الحالت
102 54 12 4 0 180 

 %100 0 0 75 20 5 النسبة

22 

خلق بيئة مريحة تسودها 

العلقات اإليجابية بين 

والمعلم وبين التلميذ التلميذ 

 أنفسهم.

عدد 

 الحالت
124 32 0 0 0 180 

 %100 0 0 0 18 82 النسبة
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22 
من المهم إعطاء فرص 

 متكافئة بين التلميذ 

عدد 

 الحالت
136 20 3 0 0 180 

 %100 0 0 2 22 76 النسبة
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 م
 دارة الصفبمحور إالفقرات الخاصة 

 

 وجهات نظر عينة الدراسة

 أوافق
 بشدة

 محايد أوافق
 ال أوافق بشدة ال أوافق

 اإلجمالي

22 
تلبية حاجات التلميذ الفردية 

. 

عدد 

 الحالت
44 73 11 4 0 180 

 %100 0 4 6 35 55 النسبة

22 

معاقبة التلميذ المشاغب 

داخل غرفة الصف ودون أي 

 مناقشة.

عدد 

 الحالت
15 12 17 114 16 180 

 %100 9 66 9 8 8 النسبة

22 
أقبل اعتذار التلميذ منخفض 

 التحصيل.

عدد 

 الحالت
27 136 10 5 2 180 

 %100 1 3 6 76 14 النسبة

22 

 

ليس من المفترض أن يقّدم 

التلميذ الواجبات المنزلية في 

 المواعيد المحددة.

 

عدد 

 الحالت
5 15 24 21 40 180 

 %100 50 23 16 8 3 النسبة

23 
سؤال  ال أسمح للتلميذ بأي

 أو بمقاطعتي أثناء الدرس.

عدد 

 الحالت
12 21 22 55 24 180 

 %100 27 30 13 23 7 النسبة

23 
عدم التفرقة بين الذكور 

 واإلناث داخل غرفة الصف.

عدد 

 الحالت
20 44 16 20 5 180 

 %100 3 11 9 54 23 النسبة

22 

وضع قواعد وقوانين محددة 

 داخل غرفة الصف.

 

عدد 

 الحالت
104 70 4 3 0 180 

 %100 0 2 5 33 60 النسبة

22 
توزيع األعمال والتكليف بها 

 بالمساواة بين الجنسين.

عدد 

 الحالت
60 40 10 14 2 180 

 %100 1 10 6 44 39 النسبة

22 
إشعار التلميذ بمدى ثقتك 

 بهم. 

عدد 

 الحالت
134 20 1 0 0 180 

 %100 0 0 1 22 77 النسبة
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22 

مجموعات التلميذ  تكون

 مشتركة ذكوًرا وإناًثا.

 

عدد 

 الحالت
26 103 15 13 2 180 

 %100 1 7 8 57 27 النسبة
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 م
 بمحور إدارة الصفالفقرات الخاصة 

 

 وجهات نظر عينة الدراسة

أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
 ال أوافق بشدة ال أوافق

 اإلجمالي

22 

استخدام المعلم التلميحات 

اللفظية في وقت غير 

 الحصة.

عدد 

 الحالت
14 116 20 22 3 180 

 %100 2 12 11 65 10 النسبة

22 

على المعلم اتخاذ موقف 

مناسب عند حدوث مشكلة 

 داخل غرفة الصف.

عدد 

 الحالت
130 50 0 0 0 180 

 %100 0 0 0 28 72 النسبة

22 

يلجأ المعلم إلى تقسيم 

التلميذ إلى مجموعات وفق 

 متطلبات الموقف التعليمي. 

عدد 

 الحالت
53 103 17 7 7 180 

 %100 3 3 9 56 29 النسبة

22 

على المعلم توضيح للتلميذ 

سبب المكافأة وربطها 

 باالستجابة أو السلوك.

عدد 

 الحالت
20 132 2 0 2 180 

 %100 1 0 2 74 23 النسبة

23 
إعطاء المعلم المكافأة نفسها 

 مع اختلف سلوك التلميذ.

عدد 

 الحالت
0 0 65 105 0 180 

 %100 0 58 42 0 0 النسبة

23 

 

حفظ النظام والصمت التام 

داخل الصف يكون مصدره 

 الخوف من المعلم.

عدد 

 الحالت
0 36 5 132 7 180 

 %100 3 73 3 21 0 النسبة

22 

تنسيق اللقاءات بين معلمي 

الصفوف األولية لتبادل 

اآلراء والخبرات بينهم حول 

 إدارة الصف. 

عدد 

 الحالت
102 62 2 0 0 180 

 %100 0 0 2 40 58 النسبة

22 

حفظ وحصر أسماء التلميذ 
ذوي االحتياجات الخاصة 
وتقديم البرامج العلجية 

 المناسبة.

عدد 

 الحالت
112 70 7 2 0 180 

 %100 0 1 3 34 62 النسبة

22 

لحل المشكلت السلوكية البد 

من التنسيق مع المرشد 

 الطلبي. 

عدد 

 الحالت
122 27 2 7 0 180 

 %100 0 3 2 26 69 النسبة
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  نة الدراسة على احملور الثاين )التحصيل الدراسي( نسب استجابات أفراد عي  (: يبني  3جدول )

 م

التحصيل بمحور الفقرات الخاصة 

 الدراسي

 

 وجهات نظر عينة الدراسة

أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
 ال أوافق بشدة ال أوافق

 اإلجمالي

1 

معرفة القدرات الفردية 

 للطلبة.

 

عدد 

 الحالت
120 60 0 0 0 180 

 %100 0 0 0 33 67 النسبة

2 

التحصيل هو مستوى محدد 

من األداء أو الكفاءة في 

العمل الدراسي من قبل 

 المعلمين. 

عدد 

 الحالت
0 63 23 

80 14 180 

 %100 8 44 13 35 0 النسبة

3 

للوضع االقتصادي 

واالجتماعي للطالب أثًرا 

كبيًرا في التحصيل 

 الدراسي.

عدد 

 الحالت
102 66 8 

0 4 180 

 %100 2 0 4 37 57 النسبة

2 
االستفادة من نتائج 

التحصيل للنتقال من 

 مرحلة إلى أخرى.

عدد 

 الحالت
72 101 4 

3 0 180 

 %100 0 2 2 56 40 النسبة

5 

د للمادة التحضير الجيّ 

ا يؤّدي  ا وكتابّيً ذهنّيً

بالطالب إلى التحصيل 

 المرغوب.

عدد 

 الحالت
133 44 2 

1 0 180 

 %100 0 1 11 24 74 النسبة

7 
مشاركة المعلم القليلة مع 

 تلميذه في الدرس.

عدد 

 الحالت
3 49 45 

77 6 180 

 %100 3 43 25 27 2 النسبة

6 
اتخاذ المعلم أسلوًبا واحًدا 

في التدريس دون تغيير أو 

 تجديد.

عدد 

 الحالت
0 4 11 

102 63 180 

 %100 35 57 6 2 0 النسبة
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 م
 الدراسيبمحور التحصيل الفقرات الخاصة 

 

 وجهات نظر عينة الدراسة

أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
 ال أوافق بشدة ال أوافق

 اإلجمالي

4 
ضعف التحصيل يرجع لقلة 

 النشاط المصاحب للمادة. 

عدد 

 الحالت
60 99 10 

11 0 180 

 %100 0 6 6 55 33 النسبة

4 
أحياًنا يرجع ضعف التحصيل 

 إلى أسلوب التدريس.

عدد 

 الحالت
60 112 5 

3 0 180 

 %100 0 2 3 62 33 النسبة

10 
ممارسة النشاط المدرسي 

للنمو العقلي والنفسي والبدني 

 عامل يساعد على التحصيل.

عدد 

 الحالت
100 73 3 

4 0 180 

 %100 0 2 2 41 56 النسبة

11 
قد يحدث ضعف التحصيل 

بسبب الحشو الزائد للمنهج 

 الدراسي. 

عدد 

 الحالت
95 69 14 

2 0 180 

 %100 0 1 8 38 53 النسبة

12 
استعمال األساليب العلجية 

 المختلفة مع التلميذ. 

عدد 

 الحالت
50 54 25 

33 18 180 

 %100 10 18 14 30 28 النسبة

13 
إذا اتصفت شخصية المعلم 

بالعبوس والصرامة، والجدية 

 ستكون نتائج التحصيل سيئة.

عدد 

 الحالت
99 60 16 

5 0 180 

 %100 0 3 9 33 55 النسبة

12 
مضاعفة إشراك التلميذ 

المشاغب في الدرس عن 

 طريق األسئلة.

عدد 

 الحالت
53 115 6 

6 0 180 

 %100 0 3 3 64 30 النسبة

15 
إلى  ه  وج  ت   من المفيد أن  

التلميذ المشاغب كلمة تنبيه، 

 أو لوم، أو توبيخ. 

عدد 

 الحالت
0 97 60 

23 0 180 

 %100 0 13 33 54 0 النسبة

17 
مقابلة التلميذ على انفراد 

ونصحه قد تفيد بتعديل 

 سلوكه.

عدد 

 الحالت
93 87 0 

0 0 180 

 %100 0 0 0 48 52 النسبة
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16 

 

 

لقاؤك األّول بالطلب له أهمية 

في تشكيل العلقة بينك 

  .وبينهم

عدد 

 الحاالت
115 40 10 

15 0 180 

 6 22 64 النسبة
8 0 

100% 
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 م

بمحور التحصيل الفقرات الخاصة 

 الدراسي

 

 وجهات نظر عينة الدراسة

أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
 ال أوافق بشدة ال أوافق

 اإلجمالي

14 

المظهر الحسن له أثر في 

نفوس الطلب وعنصر من 

عناصر البيئة التعليمية 

 الصحيحة. 

عدد 

 الحاالت
75 105 0 

0 0 180 

 %100 0 0 0 58 42 النسبة

14 

من الخطأ أن يجلس معلم 

الفصل طيلة وقت الحصة 

فهذا يؤّدي إلى ضعف 

 التحصيل. 

عدد 

 الحاالت
86 54 40 

0 0 180 

 %100 0 0 22 30 48 النسبة

20 
أخطاء  عنيتجاوز أن  

الطلب الصغيرة وغير 

 المقصودة.

عدد 

 الحاالت
54 83 20 

18 5 180 

 %100 3 10 11 46 30 النسبة

21 

تلميذ من خلل إدراك ال

سلوك المعلم أّن عملية 

فقها عملية االتعليم تر

 التقويم.

عدد 

 الحاالت
74 75 21 

10 0 180 

 %100 0 6 11 42 41 النسبة

22 
عدم تركيز عملية التفاعل 

الصفي على الطلبة 

 المتميزين.

عدد 

 الحاالت
57 73 17 

23 10 180 

 %100 6 13 9 40 32 النسبة

23 
تعزيز نشاط المتميزين من 

 الطلبة.

عدد 

 الحاالت
49 94 20 

10 7 180 

 %100 4 6 11 52 27 النسبة

22 
تحسين العملية التعليمية 

والتربوية البد من التعاون 

 مع األسرة .

عدد 

 الحاالت
113 62 0 

0 5 180 

 %100 3 0 0 34 63 النسبة

25 

يوضح ويناقش مع  أنّ 

تلميذه أهمية السلوك 

المرغوب فيه ونتائج 

  .همالهإ

عدد 

 الحاالت
132 40 8 

0 0 180 

 %100 0 0 4 22 74 النسبة

27 

رة دهشة التلميذ من إثا

سئلة التي خلل بعض األ

تدفعهم إلى االنتباه 

  .والهدوء

عدد 

 الحاالت
144 30 6 

0 0 180 

 %100 0 0 3 17 80 النسبة
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26 
العقاب يستخدم لتحقيق 

انطفاء استجابة غير 

 مرغوب فيها 

عدد 

 الحاالت
36 114 20 

8 2 180 

 النسبة

 

20 
 

64 11 

4 1 

100% 

 

 

 

 

 م

بمحور التحصيل الفقرات الخاصة 

 الدراسي

 

 وجهات نظر عينة الدراسة

أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
 ال أوافق بشدة ال أوافق

 اإلجمالي

24 
لحوافز المادية استخدام ا

يجابي لتعزيز السلوك اإل

  .لدى التلميذ

عدد 

 الحاالت
43 106 23 

5 3 180 

 %100 2 3 13 58 24 النسبة

24 

معرفة المعلم لمتعليمية من 

حيث خبرتهم العلمية 

واالجتماعية ومستويات 

النضج التي حققها في 

   .المراحل السابقة

عدد 

 الحاالت
54 65 55 

6 0 180 

 31 36 30 النسبة
3 0 

100% 

30 
من عبارات الثناء  اإلكثار

في الحصة للوصول إلى 

 .دالتحصيل الجيّ 

عدد 

 الحاالت
47 108 25 

0 0 180 

 %100 0 0 14 60 26 النسبة

31 
زيادة التمارين الكتابية 

  .والشفوية في كل حصة

عدد 

 الحاالت
77 79 9 

15 0 180 

 %100 0 8 5 44 43 النسبة

32 

إجراء مسابقات بين 

الطلب داخل غرفة الصف 

وتقديم الجوائز لتحسين 

  .التحصيل الدراسي

عدد 

 الحاالت
68 85 27 

0 0 180 

 %100 0 0 15 47 38 النسبة

33 
وضوح الصوت أثناء 

ي إلى تحسين الدرس يؤدّ 

 مستوى التحصيل 

عدد 

 الحاالت
80 76 19 

5 0 180 

 %100 0 3 11 42 44 النسبة
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32 
نوم الطلب في الصف 

مؤشر على وجود خلل ما 

  .في عملية التعليم

عدد 

 الحاالت
35 69 10 

66 0 180 

 %100 0 37 6 38 19 النسبة

35 

للوضع المادي والعاطفي 

سائد داخل حجرة ال

التحصيل  الدراسة تأثير في

  .الدراسي

عدد 

 الحاالت
60 67 45 

8 0 180 

 %100 0 4 25 37 34 النسبة

37 

الضرب يقضي على 

شخصية الطالب وتحصيله 

د في نفسه الخوف ويولّ 

 .وكراهية المدرس

عدد 

 الحاالت
83 86 7 

4 0 180 

 %100 0 2 4 48 46 النسبة

36 
ماء الطلب لخلق سحفظ أ

شعارهم نوع من األلفة وإ

   .بنوع من االهتمام

عدد 

 الحاالت
97 83 0 

0 0 180 

 %100 0 0 0 46 54 النسبة

34 

س الطالب ضعيف جلإ

خر المستوى بجوار آ

مستواه أفضل لتحسين 

  .مستوى التحصيل

عدد 

 الحاالت
59 46 36 

26 13 180 

 %100 7 14 20 26 33 النسبة

34 
عطاء ضعاف المستوى إ

من  اداخل الصف مزيدً 

  .االهتمام

عدد 

 الحاالت
127 53 0 

0 0 180 

 %100 0 0 0 29 71 النسبة
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 .متوسطات المؤهل العلمي وتأثيرها في إدارة الصف( يبين تحليل التباين األحادي لمعرفة فروق 8ول )جد

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (Fقيمة )
مستوى 
 الداللة

 إدارة الصف

 023. 2 046. بني اجملموعات

 054. 53 2.887 داخل اجملموعات 656. 424.

  55 2.933 اجملموع

 

 .متوسطات متغير المرحلة التدريسية وتأثيرها في إدارة الصف( يبين تحليل التباين األحادي لمعرفة فروق 81جدول )

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (Fقيمة )
مستوى 
 الداللة

 إدارة الصف

 078. 5 388. بني اجملموعات

1.525 

 

.199 

 
 051. 50 2.545 داخل اجملموعات

  55 2.933 اجملموع

 

 .متوسطات متغير سنوات الخبرة وتأثيرها في إدارة الصف( يبين تحليل التباين األحادي لمعرفة فروق 88جدول )

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (Fقيمة )
مستوى 
 الداللة

 إدارة الصف

 116. 3 348. بني اجملموعات

3.431 

 

.045 

 
 050. 52 2.586 داخل اجملموعات

  55 2.933 اجملموع
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 .متوسطات متغير نوع المؤهل وتأثيرها في إدارة الصف( يبين تحليل التباين األحادي لمعرفة فروق 87جدول )

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (Fقيمة )
مستوى 
 الداللة

 إدارة الصف

 176. 1 176. بني اجملموعات

3.445 

 

.041 

 
 051. 54 2.757 داخل اجملموعات

  55 2.933 اجملموع

 

 

 .الصفمتوسطات متغير الدورات التدريبية وتأثيرها في إدارة ( يبين تحليل التباين األحادي لمعرفة فروق 84جدول )

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (Fقيمة )
مستوى 
 الداللة

 إدارة الصف

 211. 3 634. بني اجملموعات

4.776 

 

.005 

 
 044. 52 2.300 داخل اجملموعات

  55 2.933 اجملموع

 

 
 .المؤهل العلمي وتأثيرها في التحصيل الدراسي متوسطات( يبين تحليل التباين األحادي لمعرفة فروق 83جدول )

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (Fقيمة )
مستوى 
 الداللة

 إدارة الصف

 050. 2 101. بني اجملموعات

1.202 

 

.309 

 
 042. 53 2.227 داخل اجملموعات

  55 2.328 اجملموع
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 .متوسطات متغير المرحلة التدريسية وتأثيرها في التحصيل الدراسي( يبين تحليل التباين األحادي لمعرفة فروق 85جدول )

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (Fقيمة )
مستوى 
 الداللة

 إدارة الصف

 014. 5 072. بني اجملموعات

.321 

 

.898 

 
 045. 50 2.256 داخل اجملموعات

  55 2.328 اجملموع

 

 .متوسطات متغير سنوات الخبرة وتأثيرها في التحصيل الدراسييبين تحليل التباين األحادي لمعرفة فروق ( 86)جدول

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (Fقيمة )
مستوى 
 الداللة

 إدارة الصف

 126. 3 378. بني اجملموعات

3.356 

 

.026 

 

 038. 52 1.950 داخل اجملموعات

  55 2.328 اجملموع

 

 

 .متوسطات متغير نوع المؤهل وتأثيرها في التحصيل الدراسي( يبين تحليل التباين األحادي لمعرفة فروق 82جدول )

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (Fقيمة )
مستوى 
 الداللة

 إدارة الصف

 005. 1 005. بني اجملموعات

.119 

 

.732 

 
 043. 54 2.323 داخل اجملموعات

  55 2.328 اجملموع
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 .متوسطات متغير الدورات التدريبية وتأثيرها في التحصيل الدراسي( يبين تحليل التباين األحادي لمعرفة فروق 81جدول )

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (Fقيمة )
مستوى 
 الداللة

 إدارة الصف

 059. 3 177. بني اجملموعات

3.427 

 

.036 

 
 041. 52 2.151 داخل اجملموعات

  55 2.328 اجملموع

 

 ( يبين أثر المتغيرات الديموغرافية على محاور الدراسة88جدول )

     المحور   

 المتغير      
 التحصيل الدراسي إدارة الصف

 ال يوجد أثر يوجد أثر المؤهل العلمي

 ال يوجد أثر ال يوجد أثر المرحلة التدريسية

 يوجد أثر يوجد أثر سنوات الخبرة

 ال يوجد أثر يوجد أثر نوع المؤهل 

 يوجد أثر يوجد أثر  الدورات التدريبية

 

 سبيرمان  ( يبين نتائج معامل االرتباط71جدول )

 مستوى الداللة معامل سبيرمان العالقة

 0.028 0.292 التحصيل الدراسي×  إدارة الصف  
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 استمارة االستبيان

 عزيزي المعلم / المعلمة 

 السلم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته، وبعد

إدارة الصف لدى معلمي المدرسة البتدائية وعالقتها بمستوى التحصيل الدراسي، تقويم إطار إتمام إجراءات البحث الحالي عن: في  

نضع بين يديك فقرات هذا الستبيان لقراءتها بعناية ودقة، ُثمَّ قم باختيار البديل  لتمام متطلبات الماجستير بجامعة المدينة العالمية؛ 

ا عن موقفك  بكل مصداقية√)  المناسب بوضع عالمة  ولكم جزيل الشكر والتقدير.    الباحثة ،( تعبيرا

 :يجب مراعاة التعليمات اآلتية 

 اختيار بديل واحد.     -2(.     √  )  اختيار البديل المناسب بوضع عالمة - 1

 . إنَّ الفقرات ليس بها فقرات خطأ أو صواب -2               عدم ترك خانة بدون اختيار.  -3 
 البيانات الشخصية:  ( أ

 النوع:   ذكر )      (           أنثى )      (       

 الجنسية )        (    العمر  )      (    المرحلة التعليمية )             (         

 عدد الدورات التدريبية )        (    المؤهل العلمي )                              (               

 

 فقرات االستبيان ( ب
  م

 الفقرات
 الخاصة بمحورإدارة الصف

 البدائل

 محايد أوافق أوافق بشدة
 ال 

 أوافق
ال أوافق 

 بشدة
      تعد إدارة الصف من أهم كفايات المعلم التدريسية. 2

      تكمن أهمية إدارة الصف في مدى الممارسة الفصلية للتعليم والتعلم. 2

تنويع نشاطه ومراعاة الفروق الفردية  تساهم اإلدارة في جعل المعلم قادراا على 2
 بين المتعلمين.

     

      توفير الفرص لتعديل السلوكيات غير المرغوب فيها لدى بعض المتعلمين. 4

يقوم المعلم مقام األب من حقه رعايتهم والقيام بكل ما فيه مصلحتهم وما عليهم  1
 إال الطاعة.

     

سلوك ونظام تعليم المعلم داخل غرفة الصف يكون امتداداا للمراحل الدراسية  6
 السابقة. 

     

إن  أي محاولة للتجديد أو التغيير من قبل اإلدارة داخل غرقة الصف يعتبرها  7
 المعلم تدخالا في شؤونه وطغياناا على حقه.

     

إلى تقصيرهم عند أداء ضعف الراتب الشهري الذي يتقاضاه المعلمون يؤد ي  8
 وظيفتهم.

     

      المعلم بوصفه قائداا، ومرشداا، وموجهاا داخل صفه قبل أن  يكون معلماا. 9

      اإلبداع في التدريس يتطل ب معلمين ذوي صفات خاصة. 20

 

 من معلمي المدارس الليبيةتوزيعه على العينة الدراسية الصفحة األولى من الستبيان الذي تم 

 




