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استراتيجيات إدارة الصف الجامعي
كلية التربية االساسية  /جامعة ديالى
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اهمية البحث والحاجة اليه :
لما كانت التربية ومازالت احدى العناصر االساسية فيي بنياا االنسيا الجدييد
فيياالدارا التربوييية عنصيير بييارز ييير ر فييي ك اييية العملييية التربوييية وتحسييي مردودهييا
وتحقيق االهداف التي تسعى لترجمتها ألهداف تربوية عامة للنظام التربوي واهيداف
المراح ي الدراسييية كافيية رمح يير  )33 : 7891وقييد واجهييت المحيياوالت الرامييية
لتطوير التعليم وتحسي جوانبه جملة م المتطلبيات الرييسيية مي اهمهيا وجيود ادارا
علميية حدي يية قيادرا علييى ا تيردي دوراي قيادييا ي واساسييا ي فييي توجييه العملييية التربوييية
وتحقيق اهدافها المطلوبة .
لذلك تحت االدارا في المجتمعات الحدي ة عامة مكانة مهمية مرموقية وتيزداد
هييذا اهمييية قيميية ووزن يا ي بازدييياد ميييادي النةيياطات البةييرية وتنوعهييا فيياالدارا فييي
المنظور الحد يث وظي ة انسانية يعتمد على نجاحها اليى حيد كبيير عليى روت التعياو
والمةاركة في المرسسة وعلى قيدرا االداري عليى توظييف الطاقيات والقيدرات عليى
نحو ي م الحصيو عليى اكبير قيدر مي االنتيا بدقي جهيد وكل ية ومي هنيا جياات
اهمييية االدارا فييي ك ي قطيياع م ي قطاعييات الحييياا االقتصييادية والسياسييية والتربوييية
واالجتماعية وال كرية رعبد الدايم . )17: 7811
وتعد االدارا المدرسية التربوية مركزاي مهم داخ المجتمع المدرسي وتم ي
االدارا اهمييية قصييوى فييي نجييات العملييية التربوييية فالقيييادا التربوييية تييرتبط بيينمط
الةخصييية والمهييارات االدارييية التييي تسييعى بمجم ي اهييدافها الييى تةييكي الةخصييية
االنسانية لالفراد وتمكنهم م اكتساب الص ات االجتماعية م خيال النميو المتيواز
عقليا ي ون سيا ي وفق االطار االيديولوجي للمرسسة التربوية ولهذا تعد ادارا الصف اكبر
واةم م بعض المعاني كال بط والهدوا وااللتزام بالتعليميات اذ تعنيي قييام المعليم
بالعديييد مي االعمييا والمهييام مي ح ييظ النظييام وتييوفير المنيياي العيياط ي واالجتميياعي
وتنظيييم البيييية ال يزيقييية واسييت مار الخبييرات التعليمييية وحسي التخطيييط لهييا رعلييي
 )8 : 9008لذا يمك القيو بيد المعليم اذا فقيد القيدرا عليى ادارا الصيف ي قيد جانبيا ي
كبيراي م جوانب التعلم وهناك ترابطا ي و يقا ي بيي قيدرا المعليم عليى ادارا الصيف وميا
يتمتييع بييه مي سييمات ومزايييا ةخصييية فالةخصييية الهادييية المتزنيية الموسييومة باللباقيية
والحزم وحس التصرف اقيدر عليى ادارا الصيف مي المعليم السيريع االن عيا و يير
قادر على التحكم في ان عاالته .
رابو جادو )992 :7881
ولهذا فا التعلم ال عا يحتا الى اجواا منظمة هاديية كميا يحتيا اليى جديية
واهتمام وحس الت اع بي اطيراف الموقيف التعليميي ومي المهيم ا يتعيرف المعليم
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على ك االنماط السلوكية التي م ةدنها ا تحقق هيذا االجيواا الصيحية فيي الصيف
ويتجنب ك ما م ةدنه ا يعيق النمو ويخذ التعلم رالخطيب . )7
ولهييذا اصييبحت الجامعيية اليييوم تم يي عنصييراي اساسيييا ي ميي عناصيير النظييام
التعليمي في الوقت الحا ر مطالبة بحس سير العملية التربوية والعم على تجديدها
وتطويرها ع طريق احداث التغيرات الالزمة لذلك والج تحقيق هذا المستوى البد
م الوقوف عليى متطلبيات العمليية التعليميية والتيي تعيد ادارا الصيف مي اهيم السيب
التي بواسطتها ادامة العملية التربوية وتحسي مخرجاتها العلمية .
وعلييى هييذا االسيياا تعييد ادارا الصييف هييي المطلييب الرييسييي لعملييية التعليييم
ال عا وتعد المهمة االساسية والجوهرية واالك ير صيعوبة ألي تدريسيي هيي المقيدرا
على بط الصف النه ذا داللة وا حة على فهم فعالية التدريا الذي يتص بالتعليم
الص ي وادارته باسلوب انساني وديمقراطي  .ر)Arend , p: 775
ا ادارا الصف تتطلب المزيد م الجهود لجعلها منسجمة مع اهداف العملية
التربوية وفي هذا الصدد اجريت دراسات عديدا حو انماط السلوك الص ي الم ي
م قب ك م توماا ر )Tomasوبيكر ر )Beckerوالتيي اظهيرت تليك الدراسيات
ا االبتسييامات واسييتخدام ال نيياا لييه وقييع ايجييابي فييي ن ييوا الطلبيية وبالتييالي ييينعكا
ايجابيا ي على ادارا الصف  .رالرةايدا )81 :
ولهذا تعد ادارا الصف فنا ي وعلما ي فمي الناحيية ال نيية تعتميد هيذا االدارا عليى
ةخصييية القييايم بالتييدريا واسييلوبه فييي عملييية التعام ي مييع الطلبيية فييي داخ ي الصييف
وخارجه وتعد ادارا الصف علما ي بذاته وبقوانينه واجراااته  .رمطاوع )9 :
ولهذا يقع على عاتق الجامعية اعيداد ك يااات بةيرية متخصصية فيي المعرفية
لكي يمارسوا دورهم ليكونوا قادا في المستقب ولهذا يتطلب م التدريسييو مهيارات
اية في االهمية وتكو فاعلة في توجيه سلوك الطلبية فيي االتجياا اليذي يكيو منيت
وفعا  .رابو جادو )799 :
ولهذا يعيد م هيوم ادارا الصيف مي الم ياهيم الحدي ية اليذي ظهير وا يحا ي فيي
تغيير ك ما يبذ في رفية الصيف مي جهيد لغيرض تيوفير المنياي التعليميي المالييم
لبلييوا االهييداف التعليمييية التييي ينبغييي ا يكييو مخطييط لييه ب تقييا وكمييا يييرتبط هييذا
الم هوم بالعملية االدارية والتي تجع م التدريسي يميارا دورا االداري فيي رفية
الصييف باعتبييارا منظميية يمييارا داخلهييا مختلييف العمليييات االدارييية م ي التخطيييط
والتنظيم وال بط كما يمارا داخلها مختلف عمليات القيادا لكي يمك البلوا بالطلبة
الى تحقيق االهداف التربوية .
ا الحاجيية اليييوم ماسيية الييى تربييية تتميييز بالتخص ي وتتسييم بييالعمق وتتجييه
باهيدافها ووسيايلها وطرقهييا اليى نقي المعرفية الييى الطلبية وتجعلهييم متمييزو بدافعييية
عالية لالفادا م المعلومات العلمية لمواكبة العصر الذي يتميز بالتجدييد والتطيوير
 .رفارق )992 :
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ولذلك تعد االنماط السلوكية التي ينبغي ادراكها م قبي الطلبية بم ابية سيلوك
وت اعيي يمكييي التعبييير عنهيييا بةييك م ييياهيم وعبييارات م ييي االحسيياا فيييي العمليييية
الت دريسيييية والتعييياو اليييديمقراطي واحتيييرام اراا الطلبييية المطروحييية داخييي الصيييف
للوقت والقدرا على التصرف في المواقف الطاريية وا أي جهيد
واالست مار االف
يبييذ م ي قب ي التدريسييي يهييدف بالدرجيية االولييى الييى مسيياعدتهم فييي الوصييو الييى
المستوى المناسب م عملية النجات والنهوض في العملية التربوية .
لقييد اجريييت دراسييات ك يييرا حييو انميياط السييلوك الصيي ي الم يي و ييير
م قب توماا ر )Thomasوبيكر ر )Beckerوارمستونك ر)Armstong
الم
ا بتت ا ت اع المستمر مع طلبة الصف واستخدام ال ناا واالبتسامة لها وقيع ايجيابي
في ن وا الطلبة داخ الصف بةيك يختليف عي اسيتخدام التدنييب الكالميي والعقياب
البدني كما او حت دراسات اخرى اهميية اسيتخدام التعزييز المسيتمر لسيلوك الطلبية
لغرض الحصو على سلوك ص ي مر وب فيه ولك في بعض الحاالت يتطلب مي
التدريسي ا يدخذ جانب الحذر في ا ناا التعام الص ي لغرض ايقاف التصرف ير
المقبو وهناك باح ي ي لو التعام اليديمقراطي فيي ادارا الصيف ولهيم فيي ذليك
مبرراتهم والتي منها ا يوفر حرية لطلبة الصف فيي اجيراا مناقةيات جماعيية عليى
احتييرام كراميية ال ييرد ورفييض التخويييف والعم ي علييى بنيياا ةخصييية الطلبيية باالتجيياا
المر يوب فيهيا ف يالي عليى تطيوير نميو ال يمير واالسيتقرار الن سيي  .ر Haring ,
)p:8
ولهذا يعد التدريسي مصيدر الت اعي الصي ي اليذي يرسي رسياي فوريية اليى
الطلبة ولك الطلبة اي ا ي مصدر مهم في عملية الت اعي الصي ي ولهيذا مي الخطيد ا
ال يةكر التدريسيو دور الطلبة وينظر اليهم انهم مستقبلو للمادا التعليمية فقيط ومي
خال ما تقدم تعد اهمية البحث الحالي م خال ما يلي :
 -7الوقوف على مدى امتالك التدريسيي فيي الجامعية الخبيرا العلميية فيي ادارا
الصف .
 -9يوفر االساا المناسيب فيي تزوييد الطلبية بالم ياهيم السيلوكية التيي تت يق ميع
مهنة التدريا .
 -3تعد ادارا الصف ذات اهمية كبيرا للتدريا النها تجع منه منابع لميا ييدور
في االدبييات التيي تعمي عليى تزوييدهم بيالخبرات العلميية عليى كي يية ادارا
الصف .
 -7يمكي االسييت ادا مي البحييث للوقييوف علييى اهييم المةييكالت التييي تعيياني منهييا
العملية التربوية .
 -2تعزيييز الجوانييب االيجابييية لعملييية التييدريا ومعالجيية السييلبيات التييي تحييدث
داخ الصف .
تحديد المصطلحات :
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ادارة الصفف :يييرى ةقةييق بييد ادارا الصييف تةييم عييدا جوانييب هييي ح ييظ النظييام
وتوفير المناي الوجداني واالجتماعي الذي يةجع عليى اليتعلم وتنظييم البييية ال يزيقيية
للييتعلم وتييوفير الخبييرات التعليمييية وتنظيمهييا وتوجيههييا ومتابعيية الطلبيية وتقييويمهم .
رةقةق )72 :
اما فرتسو ر )Evertsonفيعرف ادارا الصيف بدنهيا تت يم عيدا عناصير
هي التخطيط والتن ييذ الجييد مي خيال اتبياعهم اسياليب منظمية لغيرض رفيع مسيتوى
ك يااا الطلبيية وتقيديم تغذييية راجعية واختييزا السيلوك الغييير مر يوب فيييه ليدى بعييض
الطلبة  .رسليما )74 :
اما التعريف االجرايي إلدارا الصف والذي يت ق مع اهداف البحيث فيت يم
التخطيط وتنظيم الجيو االجتمياعي والن سيي وتحقييق االن يباط يير المباةير للصيف
وهذا ما يمك التوص اليه م خال االداا التي اعدت لغرض تحقيق اهداف البحث.
السلوك هو ذلك النةاط الذي يصدر م الكاي الحي نتيجة ت اعله مع ظروف البيية
 .رمنصور )70 :
ام ا التعريف االجرايي للممارسات السلوكية  :فهي مجموعة مي االنةيطة التيي يمكي
مالحظتها في ا ناا ت اع التدريا مع الطلبة داخ رفة الصف وهيو ميا تقيسيه اداا
البحث المعدا لهذا الغرض .
حدود البحث :
يتحدد البحث الحالي بتدريسيي جامعة ديالى للسنة الدراسية .9070-9008
يتحييد د البحييث الحييالي باالقسييام العلمييية واالنسييانية م ي بعييض كليييات التربييية
الرازي واالصمعي وكلية التربية االساسية فيي جامعية دييالى للعيام الدراسيي -9008
. 9070
اهداف البحث :
يهدف البحث الحالي االجابة ع التسارالت االتية :
اوالي – ما االنماط السلوكية التي يمارسها التدريسيو الدارا الصف .
انييا ي – هي هنيياك فييرق دا احصيياييا ي بييي التدريسيييي فييي الكليييات العلمييية والكليييات
االنسانية في ادارا الصف .
ي
ي
ال ا ي – ه هناك فرق دا احصاييا تبعا للمتغير الخدمة للتدريسيي في ادارا الصف.
الخلفية النظرية والدراسات السابقة :
الخلفية النظرية :
المدخ ال لس ي الدارا الصف .
 -7المييدخ التسييلطي  :الييذي يعتبيير ادارا الصييف عملييية ال ييبط لسييلوك الطلبيية
ودور المعلم ا يوفر النظام والوسيلة الوحيدا لتحقيق ذلك هو التدديب .
 -9الميدخ التسيامحي ييرى اصيحاب هيذا الميدخ بيا المعليم دورا يتبليور مي
خييال تييوفير اقصييى درجيية مي الحرييية للطلبيية وهييذا يحقييق النمييو المتكامي
للطلبة .
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 -3هناك ميدخ يسيتند اليى مبيادد تعيدي السيلوك فهيو ينظير اليى ادارا الصيف
علييى انييه عملييية تعييدي سييلوك الطلبيية بةييك متواص ي ودور المعلييم لتنمييية
االنماط السلوكية المر وب فيها وحذف الغير المر وب مستنداي في ذلك الى
نظريات التعزيز .
 -7امييا ال مييدخ الييذي ينظيير الييى ادارا الصييف بدنييه عملييية اجتماعييية تتخللهييا
ان عاالت ايجابية داخ رفة الصيف يعتميد عليى مسيلمة اساسيية بيد اليتعلم
بدقصى درجة م ال عالية االساسية هو تنمييط السيلوك االنسياني بيي المعليم
والطالب .
 -2هناك مدخ ينظر الى الصف بدنيه نسيق اجتمياعي فيالتعلم يحيدث فيي سيياق
اجتماعي جيد فادارا الصف عبارا ع تنظييم اجتمياعي جييد فيادارا الصيف
عبارا ع تنظيم اجتماعي فاع يجب الح اظ على استمراريته رابو جادوا :
)90-14
اهداف ادارة الصف :
الدارا الصف اهداف متعددا :
للتعلم التدكيد على است مار الوقت الحقيقي للتعلم بالسيطرا
 -7توفير وقت اف
على الوقت في رفة الصف .
 -9الميدخ اليى اليتعلم ينطيوي عليى االنةييطة فيي رفية الصيف التيي يقيوم بهييا
المعلم كيف يحدث ماذا نستطيع ا تحدث .
 -3االدارا م اجب ادارا الذات يجب ا يكو هدف أي نظام اداري في رفة
الصف مساعدا الطالب كي يصبح اك ر قدرا على ادارا ان سهم وينظر اليى
ادارا الييذات علييى انهييا قييدرا ال ييرد علييى اسييتخدام مبييادد السييلوك فييي تغيييير
انماطهم السلوكية  .رقطامي )93 :
انماط إدارة الصف :
 -7الديكتاتورية  :االستاذ المستبد الذي ي يرض سييطرته عليى طالبيه بالترهييب
واالر ام واصدار االوامر ويرفض التعزيز .
 -9الديمقراطييية  :المعلييم ا لمييت هم الييذي يتعام ي مييع طالبييه بالتر يييب واالقنيياع
وتةجيع التعلم .
 -3االدارا الترسلية ير الموجهة  :المعلم المهزوم فاقيد السييطرا يمينح الحريية
بغير حدود ويتميز ب عف الةخصية  .رعاي )1 :
العوا مل ال تي ت ساعد ع لى ظ هور م شكالت ادارة
الصف :
 -7السخرية والتوبيخ م جانب القايم بالعملية التعليمية .
 -9اهما تسارالت الطالب واست ساراتهم .
 -3سوا التخطيط وعدم و وت االهداف .
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في الخبرات العلمية .

عف في جاهزية التدريا ونق
-7
 -2التمييز بي الطلبة .
 -4القسوا في التعام مع الطلبة .
 -1مستوى الذكاا المرت ع لدى بعض الطلبة .
رمطاوع )9 :
 -9طبيعة المادا الدراسية .
ادارة الصف من اجل تعلم فعال :
التعلم ال عا هو التعلم الذي يسيتجيب ألنمياط الت كيير الخاصية بالطاليب وهيو
تعلم يقوم على الخبرا والممارسة م خليق منياي ايجيابي يسياعد الطلبية عليى االنيدما
في الموقف التعليمي يسيهم فيي ادارا الصيف واطالية وقيت اليتعلم مي خيال اتبياع ميا
يدتي :
 -7تجنيب المنياي السيلبي فيي رفية الصيف م ي الجيو الغيير متسيامح والسييلوك
المقالي للمعلم والسلوك المتةدد والمتعصب .
 -9يتجنب الترتيب يير المينظم للميواد واالجهيزا والوسياي ال الترتييب ييوفر
الوقت .
 -3امتالك القدرا على التوظيف والتواص وانماطه واةكاله .
 -7توفير عمليات التغذية الراجعة في ترةيد العلم وكي يته .
 -2يةجع الطالب على االست سار والمناقةة .
 -4ازالة االسباب التي تردي الى التوتر داخ رفة الصف .
 -1التخطيط االنةطة الص ية بةك جيد وفعا .
 -9تصميم االنةطة الص ية حسب احتياجات المتعلم  .رالحيلة )992 :
تعديل السلوك كاسلوب إلدارة الصف :
تسند طريقة تعدي السلوك الى المبادد السلوكية في عليم الين ا  .وا المبيدأ
الرييسي التي تقوم عليه هذا النظرية بد السيلوك ميتعلم ويطبيق عليى السيلوك السيديد
و ير السديد أي اذا كا سلبا ي او ايجابا ي هو سلوك متعلم ويعتقد انصار تعيدي السيلوك
بد الطالب يسيا السلوك لسببي هما :
اوالي  :ا المتعلم يسلك طريقة ير مناسبة في عملية التعلم .
انيا ي  :ا المتعلم لم يتعلم ا يسلك سلوكا ي مناسبا ي يتعلم ا يسلك سلوكا ي مناسبا ي  .وهناك
مسلمتا رييستا نبدأ منها تعدي السلوك .
 -7ا التعلم يمك ت سيرا في جميع الظروف على اسياا مجموعية قليلية العيدد
م العمليات التعزيز السلبي والتعزيز االيجابي م العقاب واالنط اا .
بطه وتوجيهه الى حد كبير ع طرييق اليتحكم فيي الواقيع
 -9ا التعلم يمك
البييي  .رنةواني )81 :
الثواب والعقاب في غرفة الصف :
يعرف ال واب بدنه اجراا يتبع سلوكا ي مر وبا ي فييه يينجم عنيه ةيعوراي بالر يا
يةجع تكرار هذا السلوك .
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اما العقاب فيعرف بدنه اجراا يتبع سلوكا ي ير مر وب فيه ينجم عنيه ةيعور
بال يق يردي الى منع هذا السلوك ولزيادا فعالية ال واب يجب مراعاا ما يدتي :
 تقديم اال ابة بعد االستجابة المر وبة مباةرا . تعريف الطلبة بالسلوك الذي تمت ا ابته . توخي الدقة في عدد مرات اال ابة حتى ال ت قد تد يرها .رنةواني )88:
اساليب جيدة في ضبط الصف :
 -7االسلوب الوقايي
 -9القوا
 -3التدخ الهادد
 -7التهذيب باستخدام عبارات ايجابية
 -2استخدام تلميحات واةارات ير ل ظية
 -4التعليمات الوا حة
 -1تنويع االنةطة التعليمية وتجنب الرقابة
 -9منادات الطلبة بدسمايهم
رالخطيب )8:
 -8التمك المعرفي
مشكالت ادارة الصف :
ي
هناك مجموعة م المةكالت يجب تحديدها النها تعتبر مدخال الدارا الصف
وهي :
 -7بمييا أ الييتعلم يتييدلف ميي بعييدي التييدريا واالدارا فييا المةييكالت تكييو
تدريسية وادارية .
 -9تتطلب المةكالت االدارية حلو ادارية تعيال مي خاللهميا مةيكالت طيرق
التدريا .
 -3االدارا ال عالة للصف تعتمد على تحديد قدرا المعليم بتحدييد نيوع المةيكالت
االدارية  .رالخطيب )78 :
المشكالت الفردية والجماعية في ادارة الصف :
بط السلوك يعد عام مهم م عوام السيطرا على
يرى علماا الن ا بد
الموقف التعليمي وعليى اسياا ذليك يحتيا المعليم القيدرا عليى التميييز بيي مةيكالت
فردية والمةكالت الجماعية في داخ الصف وعلى الر م م وجود مةكالت عدييدا
لل ييرد ك ييرد ومةييكالت للجماع ية كجماعيية ويمك ي توقيييع تلييك المةييكالت علييى النحييو
التالي :
 -7المشكالت الفردية
لقد صنف دريلز ر )Dreikursالمةكالت ال ردية الدارا الصف بيد السيلوك
االنساني سلوك معرفي وصيادق وا كي فيرد بحاجية اساسيية اليى االنتمياا والةيعور
بدنه ذو قيمة وال رد حي يجد ن سه محبطا ي في اةباع حاجة االنتماا يلجيد اليى اسياليب
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سلوكية ير مقبولة لتحقيق هذا االةيباع ويحيددها ردريليز) فيي اربعية انمياط سيلوكية
يقوم بها ال رد هي :
 -7انماط سلوكية لجذب االنتباا .
 -9انماط سلوكية إلظهار سلطة القوا .
 -3انماط سلوكية تهدف الى االنتقام .
 -7انماط سلوكية تظهر عدم الك ااا .
ويقتييرت ر )Dreilursاسييلوب بسيييط لكييي يسييتطيع المعلييم ا يحييدد المةييكلة
ويتعرف على طبيعتها ويتلخ باالتي :
 -7يةعر المعلم بالتهديد فد المعلم يسعى لجذب االنتباا .
 -9اذا ةعر المعلم بالتهديد فا المتعلم يبحث ع القوا .
 -3اما اذا ةعر المعلم بدنه ال حيو ليه وال قيوا فيد الميتعلم يظهير عيدم الك يااا
والقدرا  .رالحيلة )88-89 :
 -9المشكالت الجماعية
يييرى جونسييو ر )Jhonsonمجموعيية ميي المةييكالت الجماعييية فييي ادارا
الصف هي :
 -7انعدام ال ر بي طلبة الصف تيردي اليى صيراعات كالصيراع اليذي ينةيد
بي الطلبة نتيجة االختالفات القومية والجنا والطبقة االجتماعية .
 -9عدم االلتزام بقواعد السلوك وقواعد العم .
 -3االستجابات السلبية م جانب اع اا الجماعة وتنت نتيجة إلختالف اليرأي
.
 -7موافقة كلية الصف لتقب سلوك سيا نتيجة لقبو فكرا خاطية .
 -2انخ اض الروت المعنوية والكراهيية والمقاومية والعدوانيية وهيي مي اخطير
المةكالت ألنها ير ظاهرا للعيا  .رابو جادو )31 :
التفاعل الصفي
نا الت اع الص ي اهمية قصوى م قب الباح ي لكي يص بالقيايمي عليى
اهمية قصوى م قب الباح ي لكي يص بالقايمي على العملية التعليمية اليى النجيات
في مهامهم التدريسية ويصف ر )Bellackال ة انماط تيدور فيي رفية الصيف كيالم
تربوي وكالم يتعلق بالمحتوى وكالم ذو تيد ير عياط ي وتسيتخدم هيذا االنمياط ال يارا
الطلبة وتوجيه اهتماماتهم وسلوكهم وتوصي المعلومات اليهم ويةم الت اع الص ي
مجم ي الحييديث الييذي يييدور بييي المعلييم والمييتعلم وم يا يرافييق هييذا الكييالم م ي افعييا
وايمااات وتلميحات واسيتجابات تيرتبط بعمليية التعلييم واليتعلم وتكمي اهميية الت اعي
الص ي في ما يدتي :
 -7يزيد مقدرا المعلم على االبداع .
 -9يربط بي النظرية والتطبيق في مجاالت الدراسة .
 -3زيادا حيوية المعلم .
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 -7يساعد على تقلي العةيوايية خيال عمليية التيدريا وي يع المعليم فيي خطية
وا حة لتحقيق هدف التدريا  .رسليما )790 :
اجراءات البحث :
منهج البحث :
ت ييم ميينه البحييث وص ي ا ي لمجتمييع البحييث والعينيية وكي ييية اختيارهييا واداا
البحث وخطوات اعدادها واسلوب تطبيقها كما يت يم مينه البحيث اي يا ي اسيلوب
تحلي النتاي والوساي االحصايية المستخدمة في ذلك .
مجتمع البحث :
يت م مجتمع البحث التدريسيو فيي بعيض االقسيام العلميية واالنسيانية فيي
كلية التربية االساسية وكلية التربية االصمعي وكلية التربية الرازي .
عينة البحث :
يعد اختيار الباحث للعينية مي الخطيوات والمراحي المهمية للبحيث وا ي كير
فيها منذ ا يبدأ في تحديد مةكلة البحث واهدافه  .رعبيدات )88 :
وينبغي عنيد اختييار العينية بةيك دقييق بيد تيدتي مم لية لمجتمعهيا اك ير مميا
يمك رعدا  )974 :ولكي تكو العينة مم لة لمجتمعهيا االصيلي فقيد اختيار الباحيث
اسلوب المعاينة العةوايية الطبقية ر )Stratified random samplingالختيار عينة
بح ييه لكونهييا تعييد مي اف ي انييواع العينييات واك رهييا دقيية فييي تم يي مجتمييع البحييث.
رالمةهداني )33 :
وفي وا الخطوات العلمية فقد اختار الباحث  84ع و هيية تدريا
يم لو االقسام العلمية واالنسانية بواقع ر )27تدريسي في االقسام االنسانية ور)79
تدريسي م االقسام العلمية م الكليات التي خ عت للبحث وا هذا العينة تعد
مناسبة ال راض البحث العلمي النها التزمت بالةروط الواجب توفرها في اختيار
العينة المم لة للمجتمع االصلي .
اداة البحث :
بعد دراسة االدبيات والدراسات التي تناولت منهجية االدارا التربوية وبعد
توجيه الباحث استبانة م توحة الى عدد م التدريسيي في االقسام العلمية واالنسانية
التي خ عت للبحث لكال الجنسي م مراتب علمية مختل ة لمعرفة ارايهم ف ي وا
ذلك تمك الباحث م اعداد مجموعة م ال رات وفي وا المقترحات التي حص
عليها تم اعادا النظر ب قرات االداا وبما ينسجم مع طبيعة البحث كما ت منت االداا
ال ة بداي و عت امام ك فقرا هي ردايما ي – الى حد ما – نادراي) واعطيت الدرجة
ر )3للبدي دايما ي والدرجة ر )9للبدي الى حد ما والدرجة ر )7الى البدي نادراي وبهذا
اصبحت االداا مكونة م ر )92فقرا بصورا نهايية بعد عر ها للخبراا
والمختصي الذي است اد منهم الباحث في حذف وتعدي بعض ال قرات وتوزيع
ال قرات على مجاالتها الماليمة وبالتالي استوفت االداا للةروط ال رورية الواجب
توافرها في االداا لتكو االداا صادقة وبهذا تحقق الصدق الظاهري لالداا والذي
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يةترط بالصدق اذا قاست فقرات الظاهرا للهدف التي و عت لقياسه وتوزعت
ال قرات على اربعة مجاالت هي :
 -7مجا التخطيط وي م اربع فقرات
 -9مجا ال بط وي م اربعة فقرات
 -3مجا التنظيم الجو االجتماعي وي م خمسة فقرات
 -7مجا المهارات التعليمية وي م ا نتى عةر فقرا
الثبات :
ينبغي االعتماد على اداا ابتة أي انها تعطي ن ا النتاي اذا قاست الةيا
المراد قياسه مرات متتالية رالسيد  )773 :حيث اعتمد الباحث طريقة االختبار
واعادا االختبار على عينة مكونة م ر )90فرداي م العينة االصلية للبحث وكانت
ال ترا الزمنية بي التطبيق االو وال اني تراوحت ر )72يوما ي وباستخدام معام
ارتباط بيرسو وكا معام ال بات ر )0897وا ال بات م هذا يعد مقبوالي بالميزا
لتقويم داللة معام االرتباط .
التطبيق النهائي لالستبيان :
بعد اعداد االستبيا بةكله النهايي والتدكد م صدقه و باته قام الباحث
بتطبيقه مو حا ي الفراد العينة اهداف البحث وطريقة االجابة ع فقرات االستبيا
كما مو ح في ملحق رقم ر. )7
الوسائل االحصائية :
 -7معادلة ارتباط بيرسو ر  )Personإلجاد معام ال بات .
 -9معادلة فةر ر )Fisherإليجاد درجة قوا ال قرات .
 -3االختبار الزايي ذي النهايتي إليجاد ال روق بي التدريسيي في االقسام
االنسانية والعلمية .
 -7تحلي التباي م الدرجة االولى إليجاد ال روق بي فيات متغير الخدمة .
اسلوب تحليل النتائج :
وفي ما يدتي عرض ومناقةة النتاي التي توصلت اليها الدراسة في وا
اهدافها والتحلي الةمولي إلجابات عينة الدراسة تبعا ي لمتطلبات ادارا الصف م
وجهة نظر الهييات التدريسية وقد تم اجراا التحلي االحصايي لغرض التوص الى
نتاي قد ت يد العملية التدريسية في الجامعة .
 -7ما االنماط السلوكية التي يستخدمها التدريسيو في ادارا الصف .
بغية تحقيق هذا الهدف قام الباحث باحتساب تكرارات االجابات وفقا ي
لمستوياتها ال ال ة الستخرا الوسط المرجح م جع الدرجة ر )9هي متوسط
درجات القياا معياراي لل ص بي ناحيتي قوا ال قرا و ع ها وعلى هذا اساا تم
مجا
توزيع ال قرات على اربعة مجاالت هي التخطيط للدرا مجا ال بط
التنظيم الجو االجتماعي م مجا المهارات االجتماعية م تم ترتيبها تنازليا ي حسب
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درجة القوا لك فقرا م ال قرات التي يتكو منها المجا وفي ما يلي استعراض
لهذا المجاالت .

ت
7
9
3
7

جدو ر)7
بي درجة القوا لل قرات في مجا التخطيط للدرا
درجة القوا
مجا التخطيط للدرا
9892
يلتزم بتسلس منطقي للمادا ا ناا تقديم الدرا
9812
يلتزم بالوقت المخص للدرا
9810
يهيا الوساي التعليمية واالدوات الالزمة لتقويم
الدرا
9879
يةد الطلبة لالنتباا ا ناا تقديم الدرا

يتبي م الجدو ر )7بد افراد العينة جاات اجاباتهم ايجابية على ال قرات
في مجا التخطيط للدرا إال ا ال قرات كانت مت اوتة في درجة قوتها حيث جاات
ال قرا االولى بالمرتبة االولى حيث حصلت على درجة قوا ر )9891أما ال قرا
الرابعة جاات بالمرتبة االخيرا ريةد انتباا الطلبة ا ناا تقديم حيث حصلت على
درجة قوا ر )9879وتد هذا النتيجة على ا التدريسيو بمختلف مستوياتهم والقابهم
العلمية لديهم ةعور عالي بدهمية ادارا الصف وقد يعتبرو ذلك جزا م ةخصية
التدريسي ا يكو دورا وا ح في قيادا الصف واعتقد يرجع ذلك الى الةخصية
القيادية التي يةعر بها ال رد عندما يتصدر موقع المسرولية لكي ينجح في ذلك وهذا
ما يد على ةعور التدريسي العالي بدهمية المهنة التي يمارسونها ويحاولو االرتقاا
بهذا المهنة التي يمارسونها ويحاولو االرتقاا بهذا المهنة التي يترتب عليها مستقب
ال رد الوظي ي .
جدو ر)9
يبي درجة القوا لل قرات في مجا ال بط
درجة القوا
ت مجا ال بط
9829
 7يالحظ باهتمام السلوك الغير مر ي
9879
 9يتخذ موق ا ي يةرف على جميع الطلبة
9833
 3يةدد على تواجد الطلبة في داخ الصف م وقت
محدد
9873
 7يستخدم المناقةة الجماعية لح المةكالت
في هذا المجا يبذ التدريسيو جهوداي لتحقيق ال بط حيث حصلت ال قرا
ريالحظ باهتمام السلوك الغير المر ي في رفة الصف) المرتبة االولى حيث
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حصلت على درجة قوا مقدارها ر )9829في حي جاات ال قرا راستخدام المناقةة
الجماعية لح المةكالت) في المرتبة االخيرا على درجة قوا مقدارها ر)9873
درجة وتد هذا النتيجة على ا التدريسيي ا ناا التدريا لديهم اهتمام كبير في جع
الكبير م
الصف من بط ليتسنى لهم القيام بالتدريا وهذا ما يد على الحر
قبلهم لخلق بيية صالحة لعملية التعلم وهذا ال يتحقق إال م خال ال بط .

ت
7
9
3
7
2

جدو ر)3
درجة القوا لل قرات في مجا تنظيم الجو االجتماعي والن سي
درجة القوا
مجا التخطيط للدرا
9872
يستخدم ال اظا ي تربوية داخ رفة الصف
9834
يعتمد االسلوب الديمقراطي في تعامله مع الطلبة
9837
يسمح للطلبة بالحوار وطرت االسيلة
9899
يعرض مو وع الدرا بطريقة تةير ر بة الطلبة
في عملية التعلم
9879
يهتم بالحوافز المعنوية لحث الطلبة على االداا الجيد

وتةير هذا النتيجة الى ا الصف يتخلله جو اجتماعي ون سي يدفع الطلبة
على الح ور والمناقةة بطريقة علمية من بطة وتدفع بالطلبة الى الت اع الحقيقي
مع التدريسيو حيث حصلت ال قرا ريستخدم التدريسيو ال اظا ي تربوية مع الطلبة)
المرتبة االولى حيث كانت درجة قوتها بلغت ر )9829كما جاات ال قرا ريقدم
الحوافز المعنوية لألداا الجيد) بالمرتبة االخيرا حيث بلغت درجة قوتها ر)9873
وبعد مجا تنظيم الجو االجتماعي والن سي مجا حيوي ومهم البد ا تتميز العملية
التربوية بعملية تنظيم وعالقات اجتماعية وودية مع الطلبة م قب التدريسيي ليةعر
هرالا الطلبة بدنهم يتميزو بالتقدير واالحترام وممارسة حقوقهم التعليمية بحرية
وتكو منظمة وفق أنظمة وقواني تحكم عملية الت اع االيجابي بي التدريسيي
وطلبتهم .
جدو ر)7
درجة قوا ال قرات لمجا المهارات التعليمية
درجة القوا
ت مجا المهارات التعليمية
9899
 7يستخدم االم لة الواقعية ا ناا عملية التدريا
9894
 9يراعي انتباا الطلبة للدرا ويعم على جذب االنتباا
9818
 3يختبر بدسيلة ةاملة وم يدا للطلبة
9817
 7يةجع جميع الطلبة على المةاركة في الدرا
9841
 2يلتزم المو وعية في تقويم الطلبة
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 4يةرك الطلبة في االست ادا م الوساي التعليمية
 1يتابع واجبات الطلبة العلمية ويوصي االهتمام بها
 9يتبع خطة مقبولة في است مار وقت الدرا
 8يسعى الى ربط المادا الدراسية بالحياا العامة
 70يختبر الطلبة باالسيلة تم مستويات الت كير
 77يعزز مو وع الدرا بقرااات ا افية م يدا
 79يعال جوانب ال عف التي يةخصها في تحصي الطلبة

أ.د .علي ابراهيم محمد

9843
9828
9822
9879
9834
9894
9897

جاات ال قرا يستخدم االم لة الوا حة ا ناا تقديم الدرا بالمرتبة االولى
حيث بلغت درجة قوتها ر )9899درجة كما جاات ال قرا ريعال جوانب ال عف
التي يةخصها في تحصي الطلبة) بالمرتبة االخيرا حيث حصلت على وسط مرجح
مقدارا ر )9897درجة وعلى العموم ا مجا المهارات التعليمية التي يستخدمها
التدريسيو ا ناا عملية التدريا هي عبارا ع عملية ادارية وتعليمية م ةدنها ا
تجع الدرا مستمراي وأداا فايدا وا التدريسيو اظهروا سلوكا ي قويا ي ومت اعالي مع
هذا المجا كغيرا م المجاالت االخرى وهذا دلي على تقدير التدريسيو لهذا
المو وع وأ را على ادايهم في ممارسة مهنتهم التربوية والعلمية .
انيا ي  :ه هناك فرق دا احصاييا ي بي متوسط الدرجات التي حصلت عليها ك م
التدريسيو في االقسام االنسانية والعلمية .
لغرض تحقيق هذا الهدف قام الباحث بما يدتي :
ي
 -7جمع تكرارات البداي دايما ي ورالى حد ما) ورنادرا) ك على حدا في االقسام
االنسانية والعلمية .
 -9تم رب التكرار الكلي لك بدي في وزنه والنات يم المجموع الكلي
للدرجات التي حص عليها التدريسيو في االقسام االنسانية والتدريسيو
في االقسام العلمية .
 -3استخدم الباحث االختبار الزايي لتحقيق هدف البحث اعالا .

جدو رقم ر)2
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يو ح المجموع الكلي لتكرارات البداي ردايماي) ورالى حد ما) ورنادراي) مع المجموع
الكلي للدرجات التي حص عليها التدريسيو في عملية التقويم

البداي

االقسام االنسانية
المجموع
المجموع
الكلي
الكلي
ي للبدي الى
للبدي دايما
حد ما

االقسام العلمية
المجموع
الكلي
للبدي
نادراي

المجموع
الكلي
للبدي دايما ي

المجموع
الكلي الى
حد ما

المجموع
الكلي
للبدي
نادراي

مجموع
تكرارات
البداي

793

477

979

341

798

780

مجموع
درجات
البداي

7873

7899

739

7729

7719

318

لقد استخدم الباحث االختبار الزايي بعد ا وجد ما يدتي :
 -7متوسط درجات االقسام االنسانية = 19898
 -9متوسط درجات االقسام العلمية = 19839
 -3تباي درجات التدريسيي في االقسام االنسانية = 33874
 -7تباي درجات التدريسيو في االقسام العلمية = 99879
ا قيمة االختبار الزايي المحسوبة 08479
ا القيمة الزايية الجدولية لالختبار ذي النهايتي عند مستوى ر= )0802
 7884وم هذا نستنت ا ليا هناك فرق دا احصاييا ي بي درجات التي حص
عليها التدريسيو في االقسام االنسانية والتدريسيو في االقسام العلمية أل القيمة
الزايية المحسوبة اق م القيمة الجدولية ويت ح م هذا ا التدريسيي في االقسام
االنسانية والعلمية يمارسو اعمالي وانةطة متما لة في ادارا الصف وانهم يعملو
م برام مةتركة مما يردي الى ات اقهم على اهمية ادارا الصف ونوع النةاط
الذي يمارسونه ا ناا قيامهم بعملية التدريا وهذا يد على ةعورهم بد وظي تهم
االكاديمية هي عملية التدريا وتزويد الطلبة بالمعلومات المهمة وهذا ال يتدتى الى
م خال عملية التدريا وهم واعي لمتطلبات هذا المهنة وما تحتاجه م عملية
بط ونةاط مستمر لحث الطلبة على المتابعة وايصا الطلبة الى وعي وا ح بد
الصف هو المجا الوحيد الذي يتلقى به الطلبة المعلومات في المجاالت كافة وهذا
يحتا الى عملية بط واحترام الطلبة وفسح المجا أمامهم لل هم واالستيعاب العلوم
التي تستخدم مجاالت تخصصهم .
ي
ي
ال ا ي  :ه هناك فرق دا احصاييا تبعا لمتغير الخدمة للتدريسيي في ادارا الصف.
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لمعرفة معنوية ال روق للتدريسيي في االقسام العلمية واالنسانية في ادارا
الصف في بعض االقسام االنسانية والعلمية في كليات جامعة ديالى وفقا ي لمتغير
onالخدمة في التدريا  .فقد استخدم الباحث تحلي التباي م الدرجة االولى
 wayAnovaوبعد تصنيف التدريسيي الى اربع فيات م حيث مدا الخدمة في
التدريا وهي ر )1-9ر )73-9ر )78-77ر )92-90سنة وم مالحظة
الجدو ر )4نجد ا القيمة التايية المحسوبة إلجابات التدريسيو فقد بلغت ر)98793
وهي ليست ذات داللة احصايية عند مستوى ر )0802والجدو رقم ر )4يو ح ذلك
.
جدو ر)4
يبي مجموع المربعات ودرجات الحرية والتباي والنسبة ال ايية لدرجات التريسيو
والتدريسيات في االقسام العلمية واالنسانية وفقا ي لمتغير
مدا الخدمة في التدريا
القيمة ال ايية
التباي
د.ت
مجموع المربعات
مصدر التباي
بي
7723 /388
3
7321 /782
المجموعات
داخ
98790
100 /7233
19
73277 /741
المجموعات
المجموع الكلي
12
7141 /449
للمربعات
ويت ح م ذلك بد اجابات التدريسيو فيي االقسيام العلميية واالنسيانية تبعيا ي
لمتغير الخدمة في التدريا  .يعني خ وع التدريسيي بةك عام خال ميدا خيدمتهم
سواا كانيت قليلية او ك ييرا اليى ن يا التعليميات والبيرام التيي تيم اعيدادهم وتيدهيلهم
للتدريا في الجامعة وهم يتعر يو اليى ن يا المير رات البيييية التيي تنظير لالسيتاذ
الجامعي بدنه صاحب خبرا سواا كانت في مجا ادارا الصف او في مجيا اسيتخدام
االساليب العلمية لجع الطالب الغاية االساسية في العملية التعليمية وهيو يسيتخدم كي
ما بوسعه ا يجع الطالب محور االهتمام مما يجعي التدريسيي والطاليب فيي ت اعي
يومي واتصا مستمر وهذا يستدعي مجموعة م ال وابط والقواني واالنظمة التيي
تيينظم العالقييات بييي التدريسيييي والطالييب ممييا يجع ي الجميييع سييواا كييانوا طلبيية أم
تدريسيو واعو ألهمية ادارا الصف بما ياليم حرمة واهميية الجامعية ودورهيا فيي
تزويد الطلبة بالخبرات العلمية التي ترهلهم فيي المسيتقب مي ممارسية اختصاصياتهم
العلمية .
التوصيات :
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 -7في وا اال يراض السيلوكية التيي يمارسيها التدريسييو فيي ادارا الصيف
يوصي الباحث باستخدام هذا االداا فيي تقيويم التدريسييو بصيورا مسيتمرا
بغية اةعارهم بد هناك م يتابع اهمية ادارا الصف .
 -9يوصييي الباحييث ب ييرورا تييدريب التدريسيييو فييي الجامعيية علييى المبييادد
االساسية لعملية ادارا الصف .
 -3يوصي الباحث بتوسييع المجياالت التيي تناولتهيا االداا والتيي ةيكلت محيوراي
متوا عا ي الدارا الصف ايمانا ي منه بدهمية االدارا في العملية التربوية .
المصادر :
 .7ابو جادو علم الن ا التربوي دار المسيرا عما ط. 9009 9
 .9الحيلة محمد محمود التصميم التعلمي دار الميسرا عما .7888
 .3الخطيب ن يسة اسماعي مجلة توجيه االرةاد عما .
 .7الرةييايدا محمييد صييبيح االسييتراتيجيات التييي يسييتخدمها المدرسييو فييي
التعام مع المةكالت الص ية رسالة المعلم المجلد ر. 9009 )1
 .2سيييليما محميييود محميييد نحيييو ادارا مو يييوعية الدارا الصيييف بيييالتعليم
االعدادي مجلة رسالة الخلي العدد ر. 7880 )39
 .4السيييد محمييد حس ي القيييادا االدارييية فييي ييوا الميينه والممارسيية دار
واسط لند . 7892
 .1ةقةيييق محميييود وعبيييد اليييرزاق وهيييدى محميييود الناةيييف ادارا الصيييف
المدرسي القاهرا دار ال كر العربي . 7891
 .9عبييد  ،عبييد الييرحم صييالح دور التربييية العلمييية فييي اعييداد المعلمييي
بيروت دار ال كر . 7812
حس حسي تصميم التدريا ررية منظمة عالم الكتب القاهرا
 .8عاي
.
 .70عبيييدات زهيياا الييدي نحييو ادارا الجييودا التعليمييية الةيياملة فييي االرد
رسالة المعلم المجلد ر )1االرد . 9009
 .77فاروق احمد  7883القياا والتقويم في العملية التدريسية دار االم
اربد .
 .79قطامي يوسف تصميم التدريا دار ال كر عما . 9007
 .73مح ر محمد زياد التخطيط للدرا مدخ التربية ترجمة محمد امي
القاهرا دار المريخ . 7899
 .77مطاوع ابراهيم عصمت وامينة احمد حس اصو االدارا ط 9القاهرا
. 7897
 .72محمييد فارعيية حسيي المعلييم وادارا ال صيي القيياهرا مرسسيية الخلييي
العربي . 7897
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اسا علم الن ا العام القاهرا مكتب االنجلو

 .74منصور طلعت واخرو
مصرية . 7811
 .71مطاوع ابراهيم االدارا التعليميية فيي اليوط العربيي االميارات العربيية
المتحدا مجلة العلوم االنسانية العدد . 9009 793
 .79المةيهداني حمييود هرمييز االحصيياا مطبعية التعليييم العييالي الموصي
العراق .
 .78نةواني عبيد المجييد عليم الين ا التربيوي ط 9دار ال رقيا عميا
. 9009
20. Arend, pilchard, classroom instruction and management ,
NewYork , megraw- Hill .
21. Haring, Nom, ;;;;;;;; and Elakim Phillips , Analysis and
modification of classroom , New Jersey prentice Hall ,
1992 .
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