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  كلمـــة شكــــــر
  
  

  الحمد  الذي بنعمتھ تتم خیر األعمال، وبرحمتھ تنسجم األقوال مع األفعال
  والصالة والسالم على سیدنا محمد خیر األنام

  
  :أوال الشكر الجزیل  الذي أعانني على إكمال ھذا العمل، وبعد

في متابعة ھذا العمل من بدایتھ  كما أتقدم بالشكر الخاص للسید المشرف على مجھوداتھ
  حتى نھایتھ وتوجیھاتھ الجدیة والصائبة في إتمام ھذا العمل

    نبیل بوزید: السید المحترم األستاذ الدكتور وأخالقاعلما  أجد فیھ قدوة حسنةوالذي 
كما ال یفوتني أن أتقدم بالشكر أیضا لكل من ساھم في الجانب التطبیقي في ھذا العمل 

األساتذة المحكمین ألداة جمع البیانات خاصة األستاذ صحراوي عبد هللا كر وأخص بالذ
، بوصلب عبد الحكیم، ستر الرحمان نعیمة، أحمید حسینة، حربي سمیرة، جدوالي 

مدراء ومستشاري التوجیھ المدرسي والمھني لثانویات میدان الدراسة بوالیة صفیة، و
  .سطیف

ھم بھ في مساعدتي من أجل إنجاح ھذا العمل الكریم على كل ما سا جكما أشكر الزو
  المتواضع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



 إھـــــداء 

  
  إلى اللذان شجعاني على طلب العلم وتحصيله والدي أطال هللا عمرھما  

  إلى إخوتي وأخواتي                
  إلى كل طالب سائر في طريق العلم                
  إلى كل معلم ينتفع بعلمه                
 "أيوب " و  "المعتصم با "  يينالغال ولدي إلى                

                                                   
 .أھدي ھذا العمل المتواضع                                                  
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  :عامة مقدمة  
إن محاوالت إصالح النظم التعلیمیة خالل السنوات السابقة لتحسین أوضاع المؤسسات 

زیادة ساعات الیوم الدراسي، أو عمدت إلى توفیر المعدات التعلیمیة في الجزائر، تراوحت بین 
المبادئ یرها، أو االتجاه إلى االهتمام بسیعلى إنجاز عملیة تدریس هادفة وت واألدوات المساعدة

والهیاكل، وكل هذه اإلصالحات لها قیمتها فیما یرتبط بتحسین أوضاع العملیة التعلیمیة، إال أنها لم 
أو النسق   لتعدیل، أال وهو النظام التعلیميواتتعرض إلى لب الموضوع وجوهره في التغییر واإلصالح  

علمون على مستوى الصفوف الدراسیة، الكیفیة التي یدرس بها المفیه، أي المركب والعالقة الدینامیكیة 
ن أدبیات ومهارات التعامل مع تحوالت العصر الحدیث یة التي یتعلم من خاللها المتعلمو وأیضا الكیف

متعلم ما یحدث داخل الصف الدراسي من تفاعل بین المعلم وال(ومتطلباته، والجدیر باألهمیة هنا هو 
وكل هذا تحكمه إجراءات العمل اإلداري ، )احیة أخرىبعضهم البعض من نمن ناحیة، وبین المتعلمین 

للصف الدراسي والتي من شأنها أن تعكس مدى نجاح اإلدارة الصفیة وفاعلیتها في نجاح النظام 
التربوي بصفة عامة، وهذا من خالل درجة ممارسة هذه اإلجراءات بشكل یحقق الفعالیة في إدارة 

التربویة الناجحة، یتأتى هذا كضرورة تفرض نفسها أمام الصف ویواكب متطلبات ومرتكزات األنظمة 
معها العملیة التعلیمیة خاصة فیما یخص تسییر الصف الدراسي، حیث المفاهیم الحدیثة التي تتعامل 

تقلیدیة عدیدة، وأصبحت تسعى الیوم إلى تحویل المدرسة من مجرد علیمیة مفاهیما تغیرت العملیة ال
بمفهومها الواسع أدق حتمیة التوجه باإلصالح التربوي نحو ثقافة المدرسة مبنى إلى معنى، أو بعبارة 

كمؤسسة، أي تحویلها إلى مركز یؤدي مهمته الحقیقیة والفعلیة والتي هي التعلم، من خالل منطلقات 
لى أین نرید أن (حدیثة وهي  ماذا نعلم، وكیف نعلم، وأي الطرق واألسالیب المناسبة للتعلم الفعال وإ

جماال كیف ندیر ونسیّر عملیة التعلم باستخدام مفاهیم تتناسب وأهداف هذا )هذا التعلم؟نصل ب ، وإ
المتعلم، تحسین وتجوید مفهوم التعلم التعاوني، مفهوم التعلم الفعال، التمركز حول (التعلم مثل 
رة إلى مسای عرفي، وكل هذا یندرج أو یتجه نحو تلبیة حاجة المجتمع الم))المنتج التعلیمي(المخرجات 

الصناعة إلى میدان التربیة والتعلیم، هذا المفهوم الذي عرف طریقه من میدان  ما یسمى بالجودة،
وأصبح متداوال ومعموال به في العدید من الدول العالمیة، وعلى غرار دول العالم تسعى الجزائر إلى 

العدید من الباحثین والدارسین  تبني هذا المفهوم في سیاستها التربویة، یتأتى هذا من خالل محاوالت
ل كل حسب توجهه التربوي، فمنهم من یهتم بالجودة في التعلیم بصفة عامة، ومنهم من افي هذا المج

ذات  جودة المنتج التعلیمي، وغیرها من المواضیعدارة المدرسیة، ومنهم من یهتم بیهتم بالجودة في اإل
  .ات تحقیقه في المدرسة الجزائریةاألهمیة البالغة في توضیح هذا المفهوم ومتطلب
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في إنجاح  بین أیدینا على توجه آخر له أهمیتهوعلى غرار هذه الدراسات ركزت الدراسة التي 
علمیة، أال وهو اإلدارة الصفیة، واهتمت أهداف الدراسة الحالیة بتقییم لإلجراءات تالعملیة التعلیمیة ال

خالل الوقوف على درجة ممارستها في مجاالتها الرئیسیة  العملیة الموجهة لإلدارة الصفیة الفعالة، من
ومناقشة هذا العملیات اإلداریة األساسیة، مواقف التعلم، المناخ الصفي، التفاعل الصفي، : المتمثلة في

  .التقییم في ضوء مفهوم الجودة
ي وتختص الدراسة الحالیة باإلدارة الصفیة على مستوى التعلیم الثانوي بمقاطعة سطیف وه

لإلجراءات العملیة الموجهة ممارسة كبیرة إحدى والیات دولة الجزائر، من خالل تحدید هل هناك 
بصفوف التعلیم الثانوي لهذه المقاطعة في ضوء مفهوم الجودة، هذه األخیرة التي الفعالة لإلدارة الصفیة 

لیة في ضوء إدارة صفیة تعني بالمفهوم اإلجرائي للدراسة أن التعلیم الصفي حقق أهدافه بكفایة وفاع
  .فعالة من خالل اإلجراءات العملیة الموجهة لها

. یحظى مجال اإلدارة الصفیة باهتمام متزاید من جمیع المهتمین في میدان التربیة والتعلیمإذ 
ویعتبر وجود إدارة صفیة علمیة مبنیة على أسس الجودة من المتطلبات الضروریة لتحقیق فاعلیتها 

ء التحدیات والمتطلبات التي تواجه تطویر التربیة والتعلیم، ومن بینها متطلبات وكفاءتها في ضو 
الجودة، ونظرا ألهمیة المدرسة الثانویة في إكساب الطلبة المفاهیم العلمیة واالجتماعیة والنفسیة فهي 
الزمة لتحقیق توافقهم مع المجتمع بصفة عامة ومع أنفسهم بصفة خاصة، وتستمد إدارة الصف في 
مؤسسة التعلیم الثانوي أهمیتها من أهمیة المرحلة الثانویة ذاتها، إذ تتبوأ مكانة خاصة في نظام 

هیئه ة واألساتذة وأولیاء األمور لما تالتعلیم، فهي مرحلة قبل الجامعي، وتتجه إلیها كل اآلمال من الطلب
الي، طمعا في الحصول على من فرص الترقي االجتماعي التي تؤهلهم لاللتحاق بالتعلیم الجامعي والع

مكانة مرموقة، لذا فإن من أهم المداخل التي تعمل على تطویر الطالب نجد إدارة الصف الدراسي 
في لط الضوء على الجودة ة كمداخل لتطویرها، فإن هذه الدراسة تسیالتي تعتمد على األسالیب اإلدار 

إلجراءات العملیة الموجهة لذلك إدارة الصف كمدخل لتطویر اإلدارة الصفیة في ضوء فعالیة ا
  .والمجسدة في أداءات األستاذ

وعلى أساس أن اإلدارة الصفیة الفعالة ال تنفصل عن اإلدارة الفعالة للمدرسة وهذا ما یبرز 
أهمیة العمل التعاوني الشامل في وضع الضوابط والقواعد المنظمة للعمل اإلداري للصف الدراسي 

  .والضابطة لسلوك الطلبة
ها المعلم في إدارته لصفه ال تختلف عن تلك التي یقوم أن العملیات اإلداریة التي یقوم ب كما

بها المدیر بشكل عام، ولكن یكون االختالف في الممارسات الفعلیة لتنفیذ هذه العملیات، حیث أن 
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، كما أن طبیعة العمل وتنفیذه ونوع األفراد المتعامل معهم تختلف عن تلك التي یتعامل معها المدیر
الواجبات في كل مهمة من المهام اإلداریة تختلف عنها بین المعلم والمدیر، ولكن إدارة الصف 
الدراسي هي نموذج مصغر وصورة مصغرة إلدارة المدرسة، وبالتالي فإن هذه الدراسة تهتم بكل ما 

لضبط صفه والمحافظة یتعلق باإلدارة الصفیة من مهام إداریة وعملیات وممارسات فعلیة یؤدیها المعلم 
في إدارة  الفعالیة(كذلك الفعالیة في تعلم طلبته أي ، على النظام الصفي بشكل یحقق الفعالیة في أدائه

 ). الجودة في المنتج التعلیميبما یحقق الصف 

الجانب : وقد انتظمت هذه األطروحة على شكل ستة فصول ركزت في مجملها على جانبین
، مستهلین البحث بمقدمة، بعدها الفصل التمهیدي الذي یمثل الفصل األول، النظري والجانب المیداني

اإلشكالیة، الفرضیات، أهمیة الدراسة وأهدافها، أسباب اختیار الموضوع، تحدید : والذي تضمن
  .المصطلحات، الدراسات السابقة

هیمي في اإلدارة مدخل مفافصول، الفصل الثاني المعنون  3لیأتي بعدها الجانب النظري الذي احتوى 
وتضمن تمهید، اإلدارة الصفیة، إدارة العالقات اإلنسانیة، مهام اإلدارة : الصفیة والمفاهیم المرتبطة بها

الصفیة، وأنماطها، التفاعل الصفي، مفاهیمه، أنماطه، أسالیبه، أهمیته، كفایات التفاعل الصفي، 
اعل الصفي وتقییم التفاعل الصفي، ثم مؤشرات السلوك التفاعلي الصفي الفعال، استراتجیات التف

  .خالصة الفصل
والمعنـــون اإلطـــار المفـــاهیمي للجـــودة ومـــداخلها علـــى مســـتوى التعلـــیم الثـــانوي : الفصـــل الثالـــث  

العمـــل التعلیمـــي . تضـــمن  تمهیـــد، فلســـفة الجـــودة، تـــاریخ الجـــودة، مفهـــوم الجـــودة، مبـــادئ إدارة الجـــودة
التعلیم الثانوي وتطوره، هیكلـة التعلـیم الثـانوي فـي الجزائـر، منظومـة ومنظومة الجودة في التعلیم الثانوي، 

الجـودة فـي التعلـیم الثـانوي وآلیــة التطبیـق، الجـودة فـي التعلـیم وعالقتهــا بـبعض المفـاهیم، الجـودة ومفهــوم 
  .لالمعاییر التربویة، الجودة ومفهوم المنتج التعلیمي ،الجودة ومفهوم االعتماد التربوي ، وخالصة الفص

المعنـــون بـــالتعلیم الصـــفي الفعـــال ونظــام الجـــودة فـــي ضـــوء اإلجـــراءات العملیـــة الموجهـــة : الفصــل الرابـــع
 ،مفهــوم التعلــیم الصــفي الفعــال ،التعلــیم الصــفي الفعــال ،وقــد اشــتمل علــى تمهیــد ،لــإلدارة الصــفیة الفعالــة

ـــیم الصـــفي الفعـــال ـــیم الصـــفيمـــدخالت التعلـــیم الفعـــال وجـــودة التع ،عوامـــل وممیـــزات التعل منظومـــات  ،ل
أهــم مالمــح إدارة  ،إدارة الصــف فــي ضــوء مــدخل إدارة الجــودة الشــاملة ،التعلــیم الصــفي الفعــال وأســالیبه

مــــردود إدارة الجــــودة الشــــاملة وتطبیقاتهــــا فــــي اإلدارة  ،الصــــف فــــي ضــــوء مــــدخل إدارة الجــــودة الشــــاملة
تطبیقـات تربویـة فـي  ،ملة فـي الصـف الدراسـيإدارة التعلیم الصفي وتنفیذ الجـودة الشـا ،التعلیمیة والصفیة

اإلجـــراءات العملیـــة الموجهـــة لـــإلدارة الصـــفیة ، إدارة الصـــف الدراســـي علـــى ضـــوء تنفیـــذ الجـــودة الشـــاملة



 د 
 

مفهـــوم ، وتحقیـــق الفعالیـــة التربویـــة داخـــل الصـــف الدراســـي وعلـــى مســـتوى المؤسســـة التربویـــة  الفعالـــة
المـــداخل واألســـالیب المتعلقـــة بـــاإلجراءات العملیـــة  ،الفعالـــة اإلجـــراءات العملیـــة الموجهـــة لـــإلدارة الصـــفیة

اإلجراءات العملیة الموجهة لإلدارة الصفیة  المتعلقـة بالعملیـات اإلداریـة ، الموجهة لإلدارة الصفیة الفعالة
الفعالیـــة فــــي الصــــف الدراســـي وتحقیــــق الجــــودة فـــي إدارة الصــــف، وفــــي النهایــــة  ،فـــي الصــــف الدراســــي

  .خالصة
الجانــب النظــري بالجانــب المیــداني، والــذي تضــمن فصــلین، الفصــل الخــامس، والفصــل  ثــم یتبــع  
  .السادس
حــدود الدراســة، المــنهج المســـتخدم، : الــذي یمثــل الفصــل المنهجــي المتضــمن: الفصــل الخــامس  

  .الدراسة االستطالعیة، أدوات جمع البیانات، عینة الدراسة، أداة تحلیل البیانات
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: اإلشكالية: أوال
إف المنطمؽ األكؿ في التربية كالتعميـ ىك الصؼ الدراسي الذم تنطمؽ منو ميمة المعمـ، 
كالمتمثمة في إدارة الصؼ بشكؿ يحقؽ فعالية المعمـ في أداء ميمتو كفي تحقيؽ أىداؼ التربية 

كالتعميـ، لذا تعتبر اإلدارة الصفية أحد المحاكر الرئيسية في العممية التعميمية إف لـ نقؿ ال تتـ إال بيا، 
باعتبارىا تحكم العديد مف التربكيات التي ينبغي عمى المعمـ الفعاؿ أف يككف ممما بيا، فيي تستكجب 

منو عمما كمعرفة باإلضافة إلى الميارة كالقدرة عمى التطبيؽ، كتسمى ىذه التربكيات باإلجراءات 
العممية المكجية لإلدارة الصفية كالتي تشمؿ في مضمكنيا مختمؼ المياـ اإلدارية كاالتصاؿ الفعاؿ بيف 
المعمـ كطمبتو، مف خالؿ مجمكعة مف األداءات السمككية التي تتجسد فيما يمقيو كما يسمعو المعمـ مف 

خالؿ تفاعمو مع طالبو أثناء الحصة الصفية، باإلضافة إلى المحافظة عمى انتباىيـ كمشاركتيـ 
أفكارىـ كتعزيز إيجابياتيـ كتكجيو كتصحيح سمبياتيـ في إدارتو لمحكار بينو كبينيـ كبيف بعضيـ 

البعض، كأيضا االىتماـ بالصؼ الدراسي مف الناحية الشكمية كالنظافة كاإلضاءة كتكفير كؿ 
التجييزات كالكسائؿ التعميمية الضركرية إلقامة الحصة الصفية، كأيضا تحقيؽ االنضباط الصفي 

. كالمحافظة عمى النظاـ الصفي
جراءاتو، كمف الناحية الفنية  كمف الناحية العممية تعتبر اإلدارة الصفية عمما بذاتو لو قكانينو كا 
تعتمد إدارة الصؼ عمى شخصية المعمـ كأسمكبو في التعامؿ مع طمبتو داخؿ حجرة الدراسة، كىي في 
مجمميا مجمكعة مف األنماط كاألداءات السمككية التي يؤدييا المعمـ لكي يكفر بيئة تعميمية مناسبة 
كيحافظ عمى استمرارىا بما يمّكف مف تحقيؽ األىداؼ التعميمية المنشكدة، كؿ ىذا  يتأتى إذا كاف 

المعمـ قادرا عمى تطبيؽ كؿ اإلجراءات العممية داخؿ الصؼ الدراسي بفعالية، كالتي يسعى المعمـ مف 
خالليا إلى خمؽ جك صفي تسكده العالقات االجتماعية اإليجابية سكاء بينو كبيف طمبتو أك بيف الطمبة 

أنفسيـ مف أجؿ تحقيؽ أكبر قدر مف الفعالية عمى مستكل الخريجيف كالسير بيا نحك الجكدة، ألف 
كفي ىذه الدراسة نحاكؿ رصد درجة فعالية . الجكدة في إدارة الصؼ تعني الجكدة في المنتج التعميمي

اإلدارة الصفية مف خالؿ مدل ممارسة اإلجراءات العممية المكجية لإلدارة الصفية الفعالة، حيث أنيا 
العممية التي تيدؼ إلى تكفير كتنظيـ فعاؿ مف خالؿ تكفير جميع الشركط الالزمة لحدكث التعمـ 
اإليجابي لدل الطمبة بشكؿ فعاؿ، كيتـ كؿ ىذا مف خالؿ نشاطات منظمة كمحددة تتطمب ظركفا 

. كشركطا مناسبة يعمؿ المعمـ عمى تييئتيا
اعتبارا أف عممية التعمـ كالتعميـ في الطكر الثانكم تقكـ عمى مستكل عالي مف التفاعؿ البشرم 
مقارنة بعمميات اجتماعية أخرل، كمف المعركؼ بديييا أف عممية التفاعؿ البشرم تككف دائما ىادفة، 
كالتفاعؿ الصفي المتمثؿ في التعميـ كالتعمـ، فيك أكثر أنكاع التفاعؿ الذم يتأثر بشكؿ كبيػر بطبيعػة 

العالقػة القائمة بيف المتفاعميف، كبالتالي فإف التركيز عمى المناخ المدرسي السائد في غرفة الصؼ أمر 
في غاية األىمية، كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ مشترؾ يتمثؿ في تحقيؽ أكبر قدر مف التفاعؿ 

االيجابي لخدمة األستاذ كالطمبة في مجاؿ المناخ الصفي كالعالقات البشرية بيف األساتذة كالطمبة، كفي 
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االلتزاـ بتعميمات األستاذ كنتيجة لقيامو كاستخدامو جممة مف اإلجراءات المنظمة كالضابطة لمصؼ، 
كىذا مرىكف بمدل قدرة األستاذ في التحكـ كالسيطرة عمى الصؼ كمحتكياتو حيث يقكؿ الباحث 

كمما زادت درجة استحقاؽ المعمـ قصرت المدة الالزمة لتحقيؽ تعاكف : "الدكتكر رمزم فتحي ىاركف
". الطمبة كالتزاميـ كتجاكبيـ مع اإلجراءات المطبقة مف طرفو

كمع مركر الكقت كخالؿ استمرار العممية التعميمية التعممية، فإف األستاذ يظير اتفاقا بيف 
عادة الطمبة إلى  تعميماتو المفظية كردكد أفعالو، يعني اقترابو مف استرجاع سيطرتو عمى األمكر كا 

المسار التعميمي الصحيح بشكؿ فعاؿ، كىك مسار االلتزاـ باإلجراءات كالتعميمات التي يمارسيا مف 
أجؿ ضبط النظاـ الصفي خاصة إذا كاف ىؤالء الطمبة عمى مستكل الطكر الثانكم مف التعميـ، ىذا 
الطكر المتميز كالياـ في حياة الطالب التعميمية مف جية، كالحياة المينية لألستاذ مف جية أخرل، 

كالتي تظير في شكؿ تطبيقات تربكية متمثمة في أنشطة كأداء يتجسد في عممية إجرائية قابمة 
. لممالحظة كالتطبيؽ كما يتبعيا مف سمككات لفظية كغير لفظية

كانطالقا مف أف النظاـ الصفي يشتمؿ عمى مجمكعة مف اإلجراءات العممية، كالتي تقـك عمى 
أساسيا األدكار التربكية التعميمية المنسكبة إلى األستاذ، ألنو قطب ىاـ أكؿ مكمؼ بنقؿ التعميـ 

كىذا يتكقؼ عمى طبيعة . كالتدريب، كتطبيؽ المبادئ العامة كالخاصة لتحقيؽ إدارة صفية فعالة
االتجاىات االجتماعية كالعالقات كطرؽ التعامؿ مع أفراد الصؼ بصكرة تؤىميـ ليككنكا أفراد عالميف، 

كقكل عاممة تمبي احتياجات سكؽ العمؿ، كتقؼ أماـ التحديات كالتطكرات السريعة لممعمكمات 
 . تكالتكنكلكجيا

إضافة إلى ىذا فإف العممية التعميمية التعممية تتـ في شكؿ نسؽ منظـ مككف مف المعمـ 
كالمتعمميف الذيف يمثمكف القطب الثاني الياـ كالرئيسي في ىذه العممية، إذ البد مف تكفير النظاـ 
كاالنضباط داخؿ غرفة الصؼ، ىذه األخيرة التي مف الميـ جدا أف تككف خالية مف المشكالت 

كالمعكقات االتصالية كالتفاعمية التي تؤثر في اإلدارة الصفية لألستاذ، باعتباره مركز دائرة تحريؾ 
الطاقات الكامنة لدل الطمبة، بطرؽ كأساليب تمكنيـ مف تحقيؽ التفاعؿ الصفي االيجابي المتبادؿ، ك 

. اليادؼ إلى تطبيؽ عدد معيف مف اإلجراءات العممية اليامة القائمة عمى ضركرة جكدة إدارة الصؼ
كقد أشارت نتائج دراسات عديدة أف غالبية جيكد المعمميف تنصب حكؿ مكضكع ضبط 

الصؼ، حيث أف كؿ مف عمميات الضبط، التنظيـ، كالتكجيو داخؿ الصؼ الدراسي كالتحكـ فيو ىي 
عناصر أساسية ينبغي تكافرىا لكي يستطيع األستاذ القياـ بميامو عمى أكمؿ كجو، كالتمكف مف قيادة 
مجمكعة مف الطمبة بما يحقؽ تعمـ كتعميـ أفضؿ في أجكاء تخمك مف األنماط السمككية غير المرغكب 
فييا، كالناتجة عف سكء تسيير الصؼ الدراسي، كتساعد ىذه اإلجراءات في تزكيد الطمبة بالمعمكمات 

كىنا مف الضركرم عمى األستاذ أف يستجيب بكضكح . التي تمزميـ حتى يسمككا سمككات مقبكلة
لمحاكالت فحص الجيكد التي يقـك بيا الباحثكف في مجاؿ السير نحك الجكدة في اإلدارة الصفية، 

ممثمة في إجراءات قابمة لمتطبيؽ العممي كالتي يجب عمى األستاذ مراعاتيا كممارستيا لتكجيو اإلدارة 
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الصفية نحك الفعالية أكال، كنقطة انطالؽ لمسير نحك الجكدة، ذلؾ لخمؽ جك اجتماعي يسكده الكضكح 
خصائص األستاذ ككاجباتو، النظاـ الصفي، تحضير غرفة : كالثقة كاالىتماـ المتبادؿ كالمتمثمة في

الصؼ، تأسيس أحكاـ عامة لضبط الصؼ، التنظيـ المناسب لمطمبة في الصؼ، تأسيس مجمس إلدارة 
، عقد ةالصؼ، تدريب الطمبة عمى اإلدارة الذاتية، االستحكاذ عمى انتباه التالميذ أثناء الحصة الصفي

اجتماعات دكرية لمصؼ، التعرؼ عمى السمكؾ الجيد كتعزيزه، حفظ السجالت الصفية لتقدـ الطمبة، 
.               المحافظة عمى إيجاد جك ايجابي متفاعؿ لمصؼ

 (1)(66: ، ص2004ماجد الخطايبة وآخرون، )                                               
يرتبط التعمـ الصفي الفعاؿ بالتفاعؿ االيجابي الذم يحدث بيف األستاذ كطالبو، كحتى يتـ ىذا 

التفاعؿ ال بد مف تكافر جممة مف اإلجراءات العممية لألنشطة المنظمة التي تتطمب مناخا تعميميا 
مناسبا كشركطا مالئمة لتنفيذ ىذه اإلجراءات، إف تكجيو ىذه األنشطة الصفية لمجمكعة مف األفراد 

ىادؼ إلى تحقيؽ أىداؼ التعمـ الصفي الفعاؿ بالتعميـ الثانكم، ىذا مف أجؿ تنظيـ الجيكد  (الطمبة)
كتقسيميا كاستثمارىا داخؿ الصؼ الدراسي بأقصى طاقة ممكنة لمحصكؿ عمى أفضؿ النتائج التعميمية 

. كأجكد المخرجات  كبأقؿ جيد ككقت  ممكنيف
كتمعب اإلدارة الصفية دكرا فعاال ككبيرا في تكظيؼ كؿ اإلجراءات كاإلمكانات مف أجؿ تحسيف 

عممية التعمـ الصفي بالتعميـ الثانكم، كجعمو نشطا سائرا نحك الجكدة، مف خالؿ العمؿ عمى تقميؿ 
السمككات غير المرغكب فييا كالتي تعيؽ ممارسات التعمـ كاالندماج في األنشطة المبرمجة كالمخطط 
ليا بطريقة منظمة كحيكية، كبالتالي إف اإلدارة الصفية يمكف أف تقمؿ مف المشكالت الصعبة بانتياج  
مجمكعة مف اإلجراءات المنظمة كالمكجية ليا لتتميز بالفعالية، بما يضمف تحقيؽ تفاعؿ صفي ىادؼ 

.  إلى تحسيف نكعية التككيف مقابؿ فعالية في اإلدارة الصفية
 (2)(22:، ص2004إبراىيم ناصر، )

كمف المعركؼ أف الطمبة كاألستاذ يطكركف تاريخا مشتركا عبر أياـ السنة الدراسية، كبيذا فإف 
غرفة الصؼ تمثؿ مناخا اجتماعيا يسمح ليـ بالتفاعؿ بشكؿ كاؼ، يعكس الرغبة في االتصاؿ 

االجتماعي مع اآلخريف، ألنيـ يدخمكف فػي حػكار كتفاعػؿ ذك مستكيػات مختمفػة، كذلؾ مف خالؿ 
مجمكعة مف السمككات لمجمكعة مف األفراد في مكاف كاحد، يحيا الطمبة كاألستاذ مف خاللو حياة 

، ىذا التعمـ الذم يككف فيو األستاذ ىك المحرؾ األكؿ ليذه العممية، ككي "تعمـ صفي"مشتركة تسمى 
تككف ىذه األخيرة فعالة ال بد مف تكافر ميارات تساعده عمى القياـ بميامو ككاجباتو يطمؽ عمييا 

ميارات اإلدارة الصفية، التي تيدؼ إلى بناء مناخ إيجابي يسيؿ فف تعمـ الطمبة كيطكر اتجاىاتيـ 
. نحك المدرسة

كحتى يككف الصؼ معدا لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة فإنو ال يكفي بأف يككف لدل األستاذ القدرة 
عمى التمكف مف كاحدة أك اثنيف مف ىذه اإلجراءات، إذ البد لألستاذ مف التمكف مف جميع ىذه 

يجاده  كالعمؿ عمى تطبيقيا بشكؿ فعاؿ لكي تككف عممية التعميـ كالتعمـ عمى مستكل ااإلجراءات كا 
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التعميـ الثانكم ناجحة كتتميز بالفعالية، كعمى سبيؿ الذكر اىتمت الدراسة الحالية بصياغة اإلجراءات 
العممية في مجاالت أربعة، لكؿ مجاؿ محاكره الخاصة حسب اإلجراءات العممية التي تندرج في 

ضكئيا مجمكعة المؤشرات التي تحدد تكجو اإلدارة الصفية نحك الفعالية، كالتي تمكنا مف ضبطيا كما 
المجاؿ األكؿ العمميات اإلدارية األساسية، التي شممت أربعة عمميات رئيسية في إدارة الصؼ : يمي

كالمتمثمة في التخطيط الصفي، التكجيو الصفي، التقكيـ الصفي كالمتابعة الصفية، المجاؿ الثاني الذم 
دارة السمكؾ التابع لمكاقؼ  ييتـ بإدارة مكاقؼ التعمـ، كالذم شمؿ كؿ مف إدارة مياـ مكاقؼ التعمـ كا 
التعمـ، أما المجاؿ الثالث فقد اىتـ بإدارة المناخ الصفي الذم بدكره احتكل عمى عنصريف أحدىما 

يختص بالمناخ المادم لمصؼ الدراسي، كاآلخر ييتـ بالمناخ النفسي لمصؼ الدراسي، كفي األخير 
ركزت الدراسة أيضا عمى المجاؿ المكسـك بإدارة التفاعؿ الصفي الذم اشتمؿ عمى محكريف تمثال في 
إدارة العالقات الصفية أثناء التفاعؿ الصفي كالمحافظة عمى االنتباه أثناء التفاعؿ الصفي، كلكؿ ىذه 
المجاالت كاستنادا عمى محاكرىا الضمنية، ركزت الدراسة الحالية عمى كضع مؤشرات قابمة لمقياس 

تعكس الممارسات الفعمية كإجراءات عممية مكجية لإلدارة الصفية الفعالة، كالتي يؤدييا األساتذة 
بصفكؼ التعميـ الثانكم، كالتي يمكف تقديرىا لتحديد درجة ممارستيا، كىك اليدؼ الرئيسي في ىذه 

. الدراسة
كمف منطمؽ أف ىذه الدراسة ليا تكجو كاضح يتمثؿ في تقييـ ىذه اإلجراءات حسب المجاالت 

المحددة لإلدارة الصفية الفعالة، مف خالؿ الكقكؼ عمى درجة ممارستيا مف طرؼ أساتذة التعميـ 
الثانكم بمقاطعة كالية سطيؼ، فإنو سيتـ مناقشة ىاتو الممارسة في ضكء مفيـك الجكدة في التربية 
كالتعميـ بصفة عامة كمفيـك الجكدة في إدارة الصؼ بصفة خاصة، لمكقكؼ عمى مدل تبني ىذا 

المفيـك في اإلدارة الصفية بصفكؼ التعميـ الثانكم لمثانكيات المنكطة بالدراسة، كذلؾ باالنطالؽ مف 
لمدراسة الحالية، كالتي مفادىا أف مفيـك -  عينة الدراسة االستطالعية–مسّممة أدلى بيا األساتذة 

الفعالية في إدارة الصؼ ىك نفسو مفيـك الجكدة، كعمى خالؼ مف ىذا فإننا عمى عمـ بأنو ىناؾ 
اختالؼ بيف المصطمحيف مف ناحية المفيـك كمف ناحية األطر النظرية المرجعية في ذلؾ، كالتي تـ 
اعتمادىا فػي ىػذه الدراسة، باالستفادة مف ىذه المسممة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة الحالية منطمقيف في 

ذلؾ مف أف الفعالية ىي مبدأ مف مبادئ الجكدة، كتأسيسا لما تـ ذكره فيذه الدراسة تيتـ بفعالية اإلدارة 
الصفية بصفكؼ التعميـ الثانكم لمقاطعة كالية سطيؼ، اقتصرت الدراسة عمى تقييـ درجة ممارسة 
مجمكعة مف اإلجراءات العممية لإلدارة الصفية الفعالة بالتعميـ الثانكم في المجاالت األربعة السالفة 

الذكر لبعض ثانكيات مقاطعة كالية سطيؼ، كالتي اشتممت عمى ستة ثانكيات، تمثمت في ثانكية مالؾ 
بف نبي، ثانكية مميكة قايد، ثانكية محمد قركاني، ثانكية فاطمة الزىراء، ثانكية أحمد زىراكم، ثانكم 

المعز لديف اهلل، حيث اىتمت الدراسة بتقييـ درجة ممارسة األداءات السمككية المجسدة في اإلجراءات 
العممية الخاصة بالمكاد العممية، المتمثمة في الرياضيات، الفيزياء، العمـك الطبيعية بالثانكيات المنكطة 

بالدراسة، نظرا الستجابة أساتذة المكاد العممية في الدراسة االستطالعية عمى حساب أساتذة المكاد 
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األخرل، كتشابؾ المعطيات السابقة الذكر يمكننا مف صياغة إشكالية ىذه الدراسة ليككف ذلؾ عمى 
. شكؿ تساؤؿ عاـ مفاده

ما درجة ممارسة اإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة في ضوء مفيوم الجودة - 
بصفوف التعميم الثانوي لمقاطعة سطيف؟ 

ما ىو التصور المقترح لمعايير اإلدارة الصفية الفعالة في ضوء مفيوم الجودة بصفوف التعميم - 
 الثانوي لمقاطعة سطيف؟

: الفرضيات: ثانيا
: الفرضية العامة

ىناؾ ممارسة كبيرة لإلجراءات العممية المكجية لإلدارة الصفية الفعالة في ضكء مفيـك الجكدة - 
. بصفكؼ التعميـ الثانكم لمقاطعة سطيؼ

: الفرضيات الجزئية
ىناك ممارسة كبيرة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة في مجال العمميات -1

. اإلدارية األساسية في ضوء مفيوم الجودة بصفوف التعميم الثانوي لمقاطعة سطيف
ىناك ممارسة كبيرة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة في مجال مواقف التعمم - 2

. الصفي في ضوء مفيوم الجودة بصفوف التعميم الثانوي لمقاطعة سطيف
ىناك ممارسة كبيرة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة في مجال المناخ الصفي - 3

. في ضوء مفيوم الجودة بصفوف التعميم الثانوي لمقاطعة سطيف
ىناك ممارسة كبيرة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة في مجال التفاعل الصفي - 4

. في ضوء مفيوم الجودة بصفوف التعميم الثانوي لمقاطعة سطيف
: أىمية الدراسة وأىدافيا: ثالثا

الكقكؼ عمى فعالية اإلدارة الصفية مف خالؿ تقييـ اإلجراءات العممية المكجية لإلدارة الصفية - 1
. الفعالة بصفكؼ التعميـ الثانكم بمقاطعة كالية سطيؼ

معرفة درجة ممارسة اإلجراءات العممية المكجية لإلدارة الصفية الفعالة بصفكؼ التعميـ الثانكم - 2
مكانية تشخيص  عمى المستكل المحمي، كتحديد جكانب الضعؼ كالقكة بيدؼ تعزيز جكانب القكة منيا كا 
جكانب الضعؼ، ككضع االقتراحات المناسبة لتحسيف مستكل اإلدارة الصفية بصفكؼ التعميـ الثانكم 

. كالسير بيا نحك الجكدة
تحديد مؤشرات الفعالية في اإلدارة الصفية مف خالؿ كضع قائمة مقترحة لممعايير الخاصة - 3

بمجاالت إدارة الصؼ الدراسي عمى مستكل التعميـ الثانكم، بيدؼ ضبطيا بشكؿ يسيؿ تفعيؿ 
.  اإلجراءات العممية المكجية لإلدارة الصفية في ضكء نتائج الدراسة
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مناقشة نتائج الدراسة التقييمية لدرجة ممارسة اإلجراءات العممية المكجية لإلدارة الصفية الفعالة، - 4
في ضكء مفيـك الجكدة، كنقطة يمكف االنطالؽ منيا لتبني مفيـك الجكدة لإلدارة الصفية بمؤسسات 

. التعميـ الثانكم لمقاطعة سطيؼ
 كضع تصكر مقترح لمعايير اإلدارة الصفية الفعالة عمى مستكل التعميـ الثانكم لمقاطعة سطيؼ،-5

 ىدفيا كضع معايير لمجكدة في  مف خالؿ االنطالؽ مف ىذه الدراسة كالخكض في دراسات مكممة ليا
. إدارة الصؼ بصفكؼ التعميـ الثانكم كيدؼ بعيد المدل

:  الموضوعرأسباب اختيا: رابعا
 :أسباب موضوعية- 1

اعتبار التعميـ الثانكم أحد األقطاب التعميمية كالتككينية اليامة التي يتـ فييا إرساء القكاعد - 
الصحيحة التي تعد الطالب لاللتحاؽ بالتعميـ العالي، الذم يتطمب االستقالؿ المعرفي كالتككيني بيدؼ 

. إعداد خريجيف أكفاء يتميزكف بالجكدة
تشخيص السمكؾ التفاعمي لدل أستاذ التعميـ الثانكم كمعرفة مؤشرات تفعيؿ اإلجراءات العممية - 

المكجية ليذا السمكؾ، في إطار المياـ اإلدارية الخاصة باإلدارة الصفية في التعميـ الثانكم كالسير بيا 
. نحك الجكدة

الكقكؼ عمى أىـ جكانب اإلدارة الصفية في التعميـ الثانكم، كحصرىا في شكؿ نقاط لمخركج بمعايير - 
في ضكء مؤشرات تفعيؿ اإلجراءات العممية المكجية لإلدارة الصفية، بيدؼ تحديد معايير اإلدارة 

. الصفية الفعالة بالتعميـ الثانكم لمقاطعة كالية سطيؼ
اعتبار الثانكية مف أىـ األجيزة الضابطة في المجتمع كحمقة كصؿ بيف التعميـ الثانكم كالتعميـ - 

العالػي الػذم أصبػح اليػـك يتطمب الجػكدة عمى حساب الكـ، مف أجؿ الحصكؿ عمى الجكدة في 
الخريجيف مف التعميـ الثانكم، الذم يعكس الجكدة لمخريجيف مف التعميـ العالي بإعداد الطمبة لمحياة 

. المينية كالتي ترتبط بنكعية التككيف
تسميط الضكء عمى متغيرات تمس العممية التعميمية التربكية لدل األستاذ في التعميـ الثانكم ىما - 

الجكدة في اإلدارة الصفية كتفعيؿ اإلجراءات العممية المكجية لذلؾ، كحمقة بحث جديدة تساعد عمى 
. كشؼ بعض متطمبات كمعايير تحقيؽ الجكدة في اإلدارة الصفية بالتعميـ الثانكم لمقاطعة سطيؼ

إمكانية الكشؼ عف العكامؿ التي تعرقؿ أداء األستاذ كتعرقؿ السير الحسف لمعمؿ التفاعمي، كبالتالي - 
عرقمة تحقيؽ الجكدة بميداف الدراسة الحالية، كالتي ليا العالقة بتفعيؿ اإلجراءات العممية المكجية 

. لإلدارة الصفية بالتعميـ الثانكم لمقاطعة كالية سطيؼ
: أسباب شخصية- 2

تتكيج سنكات الدراسة بمكضكع جديد إلعداد أطركحة كنيؿ شيادة دكتكراه العمـك في تخصص اإلدارة - 
. التربكية
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. الحصكؿ عمى معارؼ كمعمكمات إضافية تخدـ المكضكع كتزيد مف اإلطالع الشخصي- 
 مكضكع ىاـ في مجاؿ الجكدة كالذم يمس أحد المتغيرات اليامة في المجاؿ تسميط الضكء عمى- 

 . التعميمي التربكم كىك اإلدارة الصفية، بحكـ أننا في المجاؿ التعميمي مما يزيد مف االستفادة الشخصية
مشكمة الدراسة ال تخرج عف نطاؽ التخصص، كجاءت الدراسة في حدكد اإلمكانات المعرفية - 

. كالمادية
اإلطالع  عمى بعض خفايا العالقة االتصالية كالتفاعمية التي تربط األستاذ كالطالب بحكـ أننا - 

نحاكؿ معالجة أحد القضايا اليامة في التربية كالتعميـ، كالتي نسعى مف خالليا نحف كأساتذة تحقيؽ 
 .أكبر قدر مف الجكدة في اإلدارة الصفية بالتعميـ الثانكم في عالقتو بالتعميـ العالي

لمسير باإلدارة الصفية عمى مستكل إعطاء بعض الحمكؿ كاالقتراحات التي يمكف االعتماد عمييا - 
 الدراسي الصؼتطكير ميارة التفاعؿ كاالتصاؿ داخؿ التعميـ الثانكم نحك الجكدة، كالتي تتـ مف خالؿ 

. مؤسسات التعميـ الثانكم بميداف الدراسةفي 
: تحديد المفاىيم والمصطمحات: خامسا

: المفاىيم الرئيسية في الدراسة: 1
ىي نمكذج مف التعميمات كالقكاعد السمككية التي يستخدميا المعممكف :"اإلدارة الصفية- 1-1

:  ىيCouninأما حسب العالـ ككنيف   ،Canter 1990حسب العالـ كانتر  ىذا" لمتعزيز كالعقاب
تحميؿ أداء المعمـ كمياراتو التي يكظفيا في التعميـ ثـ يبحث في عالقتيا بمستكيات انيماؾ الطمبة في "

 (3)(34: ، ص2003رمزي فتحي ىارون، )                         ".أنشطة التعميـ الفعاؿ
كىي أيضا مجمكعة الممارسات كاألساليب التطبيقية العممية المستمدة مف اإلجراءات العممية 

. المنظمة كالمحددة اليادفة إلى تنظيـ كتكجيو اإلدارة الصفية بشكؿ صحيح
( 92: ماجد الخطايبة، مرجع سابق، ص)                          

كىي مجمكعة مف العمميات كالمكاقؼ التعميمية كالتعممية التي يتـ فييا التفاعؿ بيف الطالب        
. كالمعمـ، كالطالب كالمنياج، كالطالب كزميمو الطالب، كتكجيييا لتحقيؽ األىداؼ المكضكعية لممنياج 

( 4)(18:،ص2004جودت عزت عطوي، )                                                

      كتعرؼ اإلدارة الصفية عمى أنيا مجمكعة األنشطة التي يؤدييا المعمـ بغرض تنمية األنماط 
السمككية المناسبة لدل الطمبة، كتعديؿ األنماط غير المناسبة مع تنمية العالقات اإلنسانية الجيدة 

.  كتييئة جك اجتماعي فعاؿ كمخرجات فعالة
( 5)(574، ص1998كمال زيتون،)                                               

    كما أنيا تشير إلى تمؾ العممية المنظمة كالمخططة التي يكجو فييا المعمـ جيكده لقيادة األنشطة 
الصفية، كما يبذلو الطمبة مف أنماط سمككية لتحقيؽ أىداؼ تعميمية مخططة يخططيا المعمـ كيعييا 

( 6)(13، ص2005يوسف قطامي، ).                                      الطمبة
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      كحسب رمزم فتحي ىاركف ىي جميع الخطكات كاإلجراءات الالزمة لبناء كالحفاظ عمى بيئة 
 (34:رمزي فتحي ىارون، مرجع سابق، ص).                 صفية مالئمة لعمميتي التعميـ كالتعمـ

     كىناؾ مف يعرؼ اإلدارة الصفية عمى أنيا مجمكعة اإلجراءات كالمبادئ التنظيمية المصممة كفؽ 
 (7)(22:، ص1995محمد أحمد كريم، ).  تنظيـ معيف كمنسؽ بصيغ تسيؿ عممية التربية الصفية

ىػي جميػع الخطكات كاإلجراءات الالزمة لمبناء كالحفاظ : التعريف اإلجرائي لإلدارة الصفية
عمى بيئة صفية مالئمة لعمميتي التعميـ كالتعمـ، مػف خػالؿ مجمكعػة مػف الممارسات كاألداءات 
السمككية المفظية كغير المفظية المباشرة كغير المباشرة التي ترصد قدرة األستاذ في إدارة الصؼ 

. الدراسي بفعالية بمؤسسات التعميـ الثانكم لمقاطعة سطيؼ
ىك مجمكعة سمككيات كأداءات مترابطة تنفذ في سياؽ معيف أك مكقؼ نكعي :اإلجراء-1-2

محدد، التي تحدد في ضكئيا مجمكعة المبادئ كالسمككيات الحرة القابمة لمممارسة العممية التي مف 
 (8)(246:،ص2002بوز،).                    الكاجب عمى اآلخريف االلتزاـ بيا

ىك الممارسة العممية كالفعمية التي تنفذ داخؿ الصؼ الدراسي مف :التعريف اإلجرائي لإلجراء
طرؼ أستاذ التعميـ الثانكم، في إطار إدارتو لمصؼ الدراسي كفؽ مجاؿ معيف مف مجاالت اإلدارة 

. الصفية، كالتي يمكف تقدير درجة ممارستيا مف خالؿ مؤشرات بتقديرىا حسب درجات
ىي مجمكعة اإلجراءات لمتعامؿ مع المكاد كاألجيزة في مادة مف  :اإلجراءات العممية- 1-3

المكاد أك التدريب الميني، كالتي تحدد كيفية انجاز األشياء داخؿ الصؼ الدراسي كقد اقترح كينستيف 
عمى المعمميف تحديد اإلجراءات في المجاالت  (Mignano et Weinstein،1993)كميجنانك 

 :التالية
. رصد الغياب: إجراءات إدارية- 
. الدخكؿ كالخركج الى غرفة الصؼ: حركات الطمبة- 
. الحفاظ عمى الممتمكات الشخصية: األعماؿ المنزلية- 
. جمع الدفاتر كتكزيعيا: إجراءات أثناء الدرس- 
. كيؼ تجمب انتباه المعمـ اذا احتاج الطالب المساعدة: التفاعؿ بيف المعمـ كالطالب- 
. مثؿ التعاكف كالتفاعؿ بيف الطمبة: الحديث بيف الطمبة- 

أف ىذه المجاالت الستة ىي اإلطار العممي لتخطيط إجراءات " كينستيف ك ميجانانك"كيرل كؿ مف 
. كقكاعد صفية عممية مكجية لكضع خطة تساعد عمى اإلدارة الصفية الفعالة

 (9)(185:  ، ص2005طارق عبد الحميد البدري،  )                                                   
اإلجراءات العممية المكجية لإلدارة الصفية ىي الخطكات " محمد خميس"كأيضا حسب الدكتكر * 

جراءاتو بصكرة سميمة كتشتمؿ  المطمكب إتباعيا لتحسيف كقت التعمـ الصفي، كتنظيـ استراتيجياتو كا 
: عمى ما يمي
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أف تككف حركة المعمـ داخؿ الصؼ منظمة كمحسكبة، بيدؼ فرض الرقابة لمنيج الذم يسمكو - 
. الطمبة

قناعة المعمـ باستمتاع الطمبة بالمادة كاألنشطة التي يمارسكنيا داخؿ الصؼ، مع التفاعؿ الحاصؿ - 
. فيما بينيـ مما يخمؽ لدييـ جكا مف الرضا لالستمرار بيذا العمؿ

اإلشراؼ كالرقابة المباشرة مف قبؿ المعمـ عمى المتعمميف لمحفاظ عمى حاالت التركيز عمى مكضكع - 
بقاء حالة االىتماـ كاالنتباه ألطكؿ فترة ممكنة . الدرس كا 

تنكيع األنشطة كالفعاليات الصفية كمشاركة أكبر عدد مف الطمبة فييا، الختالؼ ميكليـ كقدراتيـ - 
. كسرعة تعمميـ

إشراؾ الطمبة بالنشاطات التعميمية منذ بداية المكسـ الدراسي ككضع التعميمات كالتكصيات ذات - 
. العالقة بإدارة كتنظيـ الصؼ الدراسي

يجاد الحمكؿ ليا دكف التأثير عمى كقت التعمـ-  . التعامؿ مع المشاكؿ المستبعدة كا 
أف ال يبالغ المعمـ في النصح كاإلرشاد، كأف ال يكقؼ النشاط التعميمي بسبب ذلؾ لييدر كقت - 

. الحصة كيبعثر الجيد التعميمي
.  ما تعتريو مسيرة التدريب في الصؼةأف يخصص كقتا مضافا قبؿ كقت التعمـ لمعالج- 
. تقديـ تغذية راجعة لمطمبة ضعفاء الفيـ دكف ىدر الكقت المخصص لمتعمـ- 
.   االنتقاؿ مف نشاط آلخر بصكرة مرنة كانسيابية عالية، لزيادة االستمرارية كتقميؿ االضطراب- 

( 127: طارق عبد الحميد البدري، مرجع سابق،  ص )                                    
كصكؿ األفعاؿ كالتصرفات إلى أىدافيا، : "حسب المعجـ المكسكعي ىي: الفعالية- 1-4

 (Grand la rousse, 1983, P : 110 )(10)                                ". كىي إمكانية إنتاج شيء ما
فيي االستخداـ كالتكظيؼ الماىر لمكفاءة بشكؿ يؤدم إلى : " Charles "1983"أما حسب تعريؼ - 

( 11)( 23: ، ص2003توفيق مرعي، )  .                              تحقيؽ اليدؼ الذم تكظؼ ألجمو

ىي درجة مف درجات الممارسة التي يؤدييا أستاذ التعميـ الثانكم :التعريف اإلجرائي لمفعالية       
كالتي تقدر عمى أنيا الممارسة التي تفكؽ المتكسط، حسب تقديرات أداة جمع البيانات أم الدرجة كبيرة 

أك الكبيرة جدا، كىذا حسب األدكات اإلحصائية الدالة عمى ىذه الممارسة كالمتمثمة في قيـ الكسط 
.  المرجح كالكزف المئكم كالتي تـ تكضيحيا في اإلطار المنيجي لمدراسة الحالية

المعمـ داخؿ الصؼ الدراسي مف أداءات  ىي كؿ ما يقـك بو: اإلدارة الصفية الفعالة-1-5
 جكا تربكيا كمناخا مالئما يعطي الفرصة لكؿ مف ئلفظية كغير لفظية، بصكرة عممية مف شأنيا أف تيي

المعمـ كالمتعمـ، لبمكغ األىداؼ التعميمية التعممية المتكخاة عمى الشكؿ المتميز كالفعاؿ اليادؼ إلى 
 .إحداث تغييرات كاضحة كنحك األفضؿ في سمكؾ المتعمـ

 (12)(234:، ص2000حميدة وآخرون، )            
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ىي جممة اإلجراءات التنظيمية المصممة :    التعريف اإلجرائي لإلدارة الصفية الفعالة
كفؽ مبادئ عممية ك قكاعد تضمف تحقيؽ بيئة تعميمية فعالة، مف خالؿ الممارسات العممية التي 

حفظ النظاـ، االىتماـ بالعالقات :يؤدييا أستاذ التعميـ الثانكم في الصؼ الدراسي كالتي تشمؿ
اإلنسانية بيف األستاذ كالطالب، تكفير الخبرات التعميمية المناسبة لمطالب، تييئة الجك النفسي 
 ةكالمادم اإليجابي القائـ عمى متطمبات التعمـ الصفي الفعاؿ، مالحظة الطمبة كتقديـ التغذم

.  الراجعة ليـ كتقكيميـ، متابعة سمكؾ الطمبة كتعديمو بما يتناسب كمتطمبات التعمـ الصفي الفعاؿ
ىي جممة :    التعريف اإلجرائي لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة

األنشطة واألداءات السموكية المفظية وغير المفظية،المباشرة وغير المباشرة الحادثة داخل الفصل 
وكل محتوياتو المادية، وغير  (األستاذ والطمبة)الدراسي، في إطار تفاعمي بين مكونات الصف 

المادية، وفق مبادئ وقواعد تضمن تحقيق بيئة تعميمية فعالة بمؤسسات التعميم الثانوي لمقاطعة 
 والتي عممت الدراسة عل ضبطيا في مجاالت أربعة والمتمثمة في العمميات اإلدارية .سطيف

األساسية من تخطيط وتوجيو وتقويم ومتابعة، مواقف التعمم بما فييا من ميام خاصة 
بمواقف التعمم والسموك التابع لمواقف التعمم، المناخ الصفي بجانبيو المادي والنفسي، 

التفاعل الصفي الذي يتضمن العالقات الصفية والمحافظة عمى االنتباه أثناء التفاعل الصفي، 
مع التركيز عمى اإلدارة الصفية الفعالة لكل مجال من ىذه المجاالت من خالل اإلجراءات 

، والتي تم ضبطيا بشكل مؤشرات قابمة لمقياس لمتمكن (اإلدارة الفعالة)العممية الموجية لذلك 
. من تقييم درجة ممارستيا باستخدام قوائم التقدير الذاتي

ىي مف المفاىيـ الحديثة التبي تيدؼ إلى االرتقاء بالفعالية التنظيمية : الجودة-1-6
مف خالؿ تحسيف األداء، كالتي تساىـ بشكؿ عممي في حفز العامميف كاإلدارة معا، كليا آثار 

. مادية كأخرل معنكية كاضحة عمى المستفيديف منيا كالقائميف عمييا
( 13)(22:، ص2008سييمة الفتالوي، )                                                         

 ىي الفمسفة القائمة عمى اإلشباع الكامؿ لمعميؿ داخميا :الجودة الشاممة-1-7
كخارجيا، كالتي تركز عمى احتكاء جميع العامميف بالمنظمة في تحقيؽ الجكدة إلشباع رغبات 

. التي ترتكز عمى التحسيف المستمر كخمك المنتج مف المعيب.المستيمؾ كقكة قائدة ليذه الجكدة
  (14)(96:، ص2003محمد عبد الرزاق، )                                                      

 تشمؿ كؿ العمميات التي تؤدم إلى دقة كبناء كتصميـ المنتج :           التعريف اإلجرائي لمجودة
كالخدمة التعميمية المقدمة داخؿ الفصؿ الدراسي، التي تتطمب التجديد المستمر في الكظائؼ 

كاإلجػراءات العممية التي يقـك بيا أستاذ التعميـ الثانكم، ىادفا بذلؾ إلى األخذ بكافة الجكانب التي 
تعمؿ عمى تحقيؽ الفعالية في إدارة الصؼ الدراسي، كالتي تعطي مؤشرات تمكف مف صياغة مؤشرات 
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لمجكدة في إدارة الصؼ في ضكء مؤشرات اإلدارة الصفية الفعالة، كىذا انطالقا مف أف الفعالية ىي 
كترتكز الدراسة عمى المفيكـ العاـ لمجكدة في مجاؿ التربية عمكما كفي . أكؿ مبدأ مف مبادئ الجكدة

اإلدارة الصفية عمى كجو الخصكص كطبيعة ىذا المفيكـ بمجتمع الدراسة الحالية كأطر مرجعية 
. لمناقشة نتائج الدراسة في ضكئيا

:  المفاىيم المرتبطة بالمفاىيم الرئيسية في الدراسة-2
 ىي مف أىـ الكظائؼ التي يمكف الحكـ :العمميات اإلدارية األساسية لمصف الدراسي- 2-1        

عمييا في فاعمية اإلدارة الصفية كبمقدار تمكف المعمـ مف تمثيميا داخؿ الصؼ الدراسي، كىي التي 
تعكس جكدة عممية التعميـ كالتعمـ في العممية التعميمية، كالمتمثمة في مجمميا في التخطيط، التكجيو، 

 (15) (129: ، ص2006أحمد إبراىيم أحمد، ).       التنسيؽ، التقكيـ، الضبط، التنفيذ، التحكـ كالمتابعة
ىي مجمكع الميارات األساسية التي يمارسيا :          التعريف اإلجرائي لمعمميات اإلدارية األساسية

أستاذ التعميـ الثانكم داخؿ الصؼ الدراسي، كالتي تنطكم في ضكئيا أىـ اإلجراءات العممية المكجية 
لإلدارة الصفية الفعالة كالتي يؤدييا األستاذ بدرجة يمكف قياسيا، كذات الدكر الياـ في تفعيؿ اإلدارة 
: الصفية كالسير بيا نحك الجكدة، حيث اىتمت الدراسة الحالية بتقييميا، كاشتممت عمى العمميات التالية

. (التخطيط الصفي الفعاؿ، التكجيو الصفي الفعاؿ، التقكيـ الصفي الفعاؿ، المتابعة الصفية الفعالة)
كيشير إلى مجمكع اإلجراءات العممية المكجية لإلدارة الصفية الفعالة : التخطيط الصفي الفعال -     أ

في عممية تخطيط الممارسات التي يؤدييا أستاذ التعميـ الثانكم، بدرجة تشير إلى التميز في األداء 
كالتي تشمؿ عمميات التدريب كالتخطيط لما يتطمبو الصؼ الدراسي، كالتي يمكف تحديد درجة ممارستيا 

عف طريؽ أداة جمع البيانات بحيث تفكؽ ىذه الدرجة المتكسط أم الدرجة الكبيرة أك الكبيرة جدا في 
. كؿ مؤشر مف مؤشرات القياس الخاصة بعممية التخطيط الصفي الفعاؿ

كيشير إلى مجمكع اإلجراءات العممية المكجية لإلدارة الصفية الفعالة : التوجيو الصفي الفعال-    ب
في محكر التكجيو الصفي، كالتي تتحدد في الممارسات التي تشمؿ عممية تكزيع أكجو النشاط المختمفة 

عمى الطمبة، كالتحكـ في تنفيذ الخطط المصممة لمتعميـ كالتعمـ، كالتي يؤدييا أستاذ التعميـ الثانكم 
بدرجة تشير إلى التميز في األداء، كالتي تشمؿ عمميات تكجيو كضبط الطمبة بما يتطمبو التعمـ الصفي 

الفعاؿ، كالتي يمكف تحديد درجة ممارستيا عف طريؽ أداة جمع البيانات بحيث تفكؽ ىذه الدرجة 
المتكسط أم الدرجة الكبيرة أك الكبيرة جدا في كؿ مؤشر مف مؤشرات القياس الخاصة بعممية التكجيو 

 .الصفي الفعاؿ
 كيشير إلى مجمكع اإلجراءات العممية المكجية لإلدارة الصفية الفعالة :التقويم الصفي الفعال-    ج

في محكر التقكيـ الصفي، كالتي تتحدد في الممارسات التي تشمؿ عممية تقكيـ أكجو النشاط المختمفة 
التي يقكـ بيا الطمبة، كالتحكـ في المعارؼ كالمعمكمات القبمية لدييـ، كتقييميا بيدؼ الكقكؼ عمى 
جكانب القكة كالضعؼ لدل كؿ طالب لتحقيؽ تغذية راجعة فعالة، كالتي يؤدييا أستاذ التعميـ الثانكم 
بدرجة تشير إلى التميز في األداء، كالتي يمكف تحديد درجة ممارستيا عف طريؽ أداة جمع البيانات 
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بحيث تفكؽ ىذه الدرجة المتكسط أم الدرجة الكبيرة أك الكبيرة جدا في كؿ مؤشر مف مؤشرات القياس 
 .الخاصة بعممية التقكيـ الصفي الفعاؿ

كتشير إلى مجمكع اإلجراءات العممية المكجية لإلدارة الصفية الفعالة : المتابعة الصفية الفعالة-    د
في محكر المتابعة الصفية، كالتي تتحدد في الممارسات التي تشمؿ مراجعة خطط الدركس كالتكجيو 

السميـ كالتقكيـ الصحيح لألنشطة الصفية كما يتبعيا مف ردكد أفعاؿ الطمبة أثناء عممية التعمـ الصفي، 
ككؿ ىذا ىدفو متابعة كمسايرة الفعؿ التعميمي التعممي ليتميزا بالفعالية، كالتي يؤدييا أستاذ التعميـ 
الثانكم بدرجة تشير إلى التميز في األداء، كالتي يمكف تحديد درجة ممارستيا عف طريؽ أداة جمع 

البيانات بحيث تفكؽ ىذه الدرجة المتكسط أم الدرجة الكبيرة أك الكبيرة جدا في كؿ مؤشر مف مؤشرات 
 .القياس الخاصة بعممية المتابعة الصفية الفعاؿ

ىي المكاقؼ التي تشمؿ عمميتي التعميـ كالتعمـ، كالتي تعكس األنشطة : مواقف التعمم- 2-2
الصفية كطبيعة المكاقؼ التي يتعمـ فييا الطالب كنشاطات التعمـ الفردم كنشاطات التعمـ التعاكني، 
مف خالؿ تنظيـ كاضح كمحدد متفؽ عميو إلنجاز ىذه النشاطات، كيندرج تحت ىذا كؿ ما يشمؿ 

. المياـ التابعة لمكاقؼ التعمـ كسمكؾ  الطمبة التابع لمكاقؼ التعمـ
  (252: أحمد إبراىيم أحمد، مرجع سابق، ص)                                                 

ىي مجمكع المعمكمات كالمعارؼ التي ينقميا المعمـ لمطمبة :       التعريف اإلجرائي لمواقف التعمم
عمى شكؿ ممارسات تنفيذية لممياـ التعميمية داخؿ الصؼ الدراسي، حيث يختمؼ دكر األستاذ فييا 
باختالؼ ىذه المكاقؼ، كالتي يمكف قياسيا كفؽ درجات مف خالؿ المؤشرات التي تجسد ممارسات 
أستاذ التعميـ الثانكم في مكاقؼ التعمـ الفردية أك الجماعية، كأيضا الممارسات التي تيتـ بسمكؾ 

. الطالب التابع لكؿ مكقؼ تعممي
كىي الممارسات : اإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة لميام مواقف التعمم-     أ

الفعمية التي يؤدييا أستاذ التعميـ الثانكم كممارسات تنفيذية لممياـ التعميمية، المتمثمة في التعمـ الفردم 
كالتعمـ التعاكني، ككيفية تدريب كتككيف الطمبة لمقياـ بيذه المياـ، بشكؿ يخدـ التعمـ الصفي الفعاؿ 

كالتي يؤدييا أستاذ التعميـ الثانكم بدرجة تشير إلى التميز في األداء، كالتي ، حسب كؿ مكقؼ تعممي
يمكف تحديد درجة ممارستيا عف طريؽ أداة جمع البيانات بحيث تفكؽ ىذه الدرجة المتكسط أم الدرجة 
الكبيرة أك الكبيرة جدا في كؿ مؤشر مف مؤشرات القياس الخاصة بعممية اإلدارة الصفية الفعالة لمياـ 

 .مكاقؼ التعمـ
: اإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة لسموك الطمبة التابع لمواقف التعمم-      ب

كىي الممارسات الفعمية التي يؤدييا أستاذ التعميـ الثانكم كممارسات تنفيذية أثناء تأدية المياـ 
التعميمية، المتمثمة في ردكد األفعاؿ السمككية التي يبدييا الطمبة لمتفاعؿ مع مكاقؼ التعمـ بشكؿ فردم 

أك جماعي، أم أثناء مكاقؼ التعمـ الفردم كالتعمـ التعاكني، ككيفية تدريب كتككيف الطمبة لاللتزاـ 
كالضبط مف خالؿ التحكـ في المشاكؿ السمككية الصادرة عف الطمبة في القياـ بيذه المياـ، بشكؿ 
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كالتي يؤدييا أستاذ التعميـ الثانكم بدرجة تشير ، يخدـ التعمـ الصفي الفعاؿ حسب كؿ مكقؼ تعممي
إلى التميز في األداء، كالتي يمكف تحديد درجة ممارستيا عف طريؽ أداة جمع البيانات بحيث تفكؽ 
ىذه الدرجة المتكسط أم الدرجة الكبيرة أك الكبيرة جدا في كؿ مؤشر مف مؤشرات القياس الخاصة 

 .بعممية اإلدارة الصفية الفعالة لسمكؾ الطمبة التابع لمكاقؼ التعمـ
كىك الجك االجتماعي كالنفسي الذم يسكد غرفة الصؼ، كالذم يعكس : المناخ الصفي- 2-3        

المناخ العاطفي لألستاذ، كدكره في حفظ النظاـ الذم يككف مصدره الجانب المادم أك النفسي في 
الصؼ الدراسي، كأيضا يشمؿ االحتراـ المتبادؿ بيف األستاذ كطمبتو، كما يشمؿ المكدة كالتراحـ كالكئاـ 
أيضا، ككؿ اإلمكانات التي مف شأنيا تكفير فرص التعاكف بيف الطمبة كتزيد مف انسجاميـ نحك التعمـ، 

كما تركز عمى االنتماء االجتماعي كدافع مف الدكافع العامة لمتعمـ، كأيضا تركز عمى تنظيـ البيئة 
المادية كما تحتاجو لدعـ االحتياجات النفسية كاالجتماعية، كتكزيع األثاث كالتجييزات كالكسائؿ بما 

  (85: أحمد إبراىيم أحمد، مرجع سابق، ص)  .     يتناسب مع طبيعة األنشطة الصفية
ىك مجمكع الممارسات التي يؤدييا األستاذ لضبط المناخ :         التعريف اإلجرائي لممناخ الصفي

المادم كالمناخ النفسي لمصؼ الدراسي بأسمكب إيجابي يعكس عممية التعمـ الصفي الفعاؿ، كالتي 
.  أيضا تندرج ضمف مؤشرات قابمة لمقياس كفؽ درجات

 كىي :اإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة لممناخ المادي لمصف الدراسي-         أ
الممارسات الفعمية التي يؤدييا أستاذ التعميـ الثانكم كممارسات لمتحكـ في البيئة المادية لمتعمـ الصفي، 
المتمثمة في ترتيب الغرفة الصفية كتكزيع الطمبة عمى مساحة الغرفة كضبط المككنات المادية لمصؼ 

كالتي يؤدييا ، الدراسي مف مستكل اإلضاءة كدرجة الحرارة كالتيكية، بشكؿ يخدـ التعمـ الصفي الفعاؿ
أستاذ التعميـ الثانكم بدرجة تشير إلى التميز في األداء، كالتي يمكف تحديد درجة ممارستيا عف طريؽ 
أداة جمع البيانات بحيث تفكؽ ىذه الدرجة المتكسط أم الدرجة الكبيرة أك الكبيرة جدا في كؿ مؤشر 

 .مف مؤشرات القياس الخاصة بعممية اإلدارة الصفية الفعالة لممناخ المادم لمصؼ الدراسي
 كىي :اإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة لممناخ النفسي لمصف الدراسي-       ب

الممارسات الفعمية التي يؤدييا أستاذ التعميـ الثانكم كممارسات لخمؽ جك إيجابي لمتعمـ الصفي، 
المتمثمة في تحقيؽ األمف النفسي لمطمبة كتحقيؽ االنسجاـ بينيـ كالتكيؼ السميـ مع مكاقؼ التعمـ 

، كتحقيؽ المشاركة الفعالة في إحداث عممية التعميـ، بشكؿ يخدـ التعمـ الصفي الفعاؿ اجتماعيا كنفسيا
كالتي يؤدييا أستاذ التعميـ الثانكم بدرجة تشير إلى التميز في األداء، كالتي يمكف تحديد درجة 

ممارستيا عف طريؽ أداة جمع البيانات بحيث تفكؽ ىذه الدرجة المتكسط أم الدرجة الكبيرة أك الكبيرة 
جدا في كؿ مؤشر مف مؤشرات القياس الخاصة بعممية اإلدارة الصفية الفعالة لممناخ النفسي لمصؼ 

 .الدراسي
 :التفاعل الصفي- 2-4

. تفاعؿ، يتفاعؿ، تفاعال:  التفاعؿ:لغة
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. أثر كؿ كاحد منيما في اآلخر لما ينتج تغيرا: تفاعؿ الشيئاف
 (16)(599 -205: ، ص ص1991بن ىادية عمي، )      

: اصطالحا
ىك األثر الذم يحدثو تدخؿ أك مكقؼ شخص ما عمى شخص آخر في إطار حكار، أك عمى : التفاعؿ

. آخريف في إطار جماعة
:  كىك العممية التبادلية في مجمكعة عناصر كالتي تغير السمكؾ مف خالؿ عدة أنماط ىي

 .التغذية الراجعةبة تعالؽكعالقة السبب باألثر الناتج عنو 
 يقكـ عمى نشاط  ، تبادؿ بيف أفراد الصؼ أك بيف فرد كجماعة الصؼ الدراسي:التفاعل الصفي

متبادؿ كمبادرة األفراد كتدخالتيـ كأفعاليـ كردكد أفعاليـ، كيعتبر السمكؾ التفاعمي داخؿ الصؼ كسيمة 
ثارة مناخ كجداني نتاجيا كا  . مف كسائؿ إكساب المعرفة كا 

 فعؿ ديداكتيكي منظـ كمكجو مف طرؼ األستاذ ذم الكضعية المحكرية :فعل التفاعل الصفي
 بغرض إحداث تغييرات سمككية لدل أعضاء ىذه الجماعة، كىك فعؿ بيداغكجي ،داخؿ جماعة مدرسية

 قصد تبميغ رسالة معينة ،لتدخالت المدرس المفظية منيا كغير المفظية بيدؼ إقامة تكاصؿ مع التالميذ
                                              .أك مراقبتيا أك تحسيف سمكؾ المتعمميف أك إحداث تغييرات في مكاقفيـ كضبط نشاطاتيـ

 (17)( 168 -9: ، ص ص1994عبد المطيف الفاربي،  )
:  عالقة ديداكتيكية يمكف أف تككف ثالثية األبعاد:التفاعل الصفي

. عالقة بيداغكجية بيف المعمـ كالتمميذ في كضعية ديداكتيكية- 1
 .عالقة بيداغكجية بيف المعمـ كالمادة في كضعية ديداكتيكية- 2
. عالقة بيداغكجية بيف المادة كالتمميذ في كضعية ديداكتيكية- 3

. عمى مستكل كظيفة التمميذ في تطكير مستكاه التعميمي
                 (18)(R. Legendre,1993, p: 1106)    

 سمكؾ جدير بالمالحظة بيف أعضاء فرادل لجماعة مثؿ جماعة الفصؿ :السموك التفاعمي 
انطالقا مف سمككات لفظية :  الذم يكشؼ عف نكعية العالقات كالميارات المتفاعمة فيما بينيـ،الدراسي

. كغير لفظية
( 19)(215: ، ص1998ل تكال جرجس، اميش)       

مجمكع الممارسات الفعمية التي يمكف قياسيا مف  ىك : لمتفاعل الصفيالتعريف اإلجرائي         
أداة كضحيا ت مف خالؿ الدرجات التي ألداة جمع البيانات ،مدل استجابة مجتمع الدراسة خالؿ 

ألساتذة التعميـ  (المفظية كغير المفظية)الدراسة المتمثمة في المؤشرات التي تقيس األداءات السمككية 
الثانكم بمقاطعة سطيؼ، كالتي تشمؿ بناء العالقات الصفية أثناء التفاعؿ الصفي كالمحافظة عمى 

 .االنتباه أثناء التفاعؿ الصفي 
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اإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة لمعالقات الصفية أثناء التفاعل -         أ
جممة الممارسات التي مف شأنيا أف تجعؿ عممية االتصاؿ الصفي فعالة كتأكيدىا عمى  ىي: الصفي

أنيا أساس متيف في عممية التفاعؿ الصفي، كالتي تعكس ممارسات التفاىـ الحقيقي بيف أعضاء 
الصؼ الدراسي ، كأيضا الممارسات اليادفة إلى تنظيـ كضبط كتفعيؿ العالقات الصفية المتبادلة كالتي 

يؤدييا أستاذ يجب أف تتميز باالستمرارية، مف خالؿ الممارسات الفعمية التي يمكف قياسيا، كالتي 
التعميـ الثانكم بدرجة تشير إلى التميز في األداء، كالتي يمكف تحديد درجة ممارستيا عف طريؽ أداة 
جمع البيانات بحيث تفكؽ ىذه الدرجة المتكسط أم الدرجة الكبيرة أك الكبيرة جدا في كؿ مؤشر مف 

 .مؤشرات القياس الخاصة بعممية اإلدارة الصفية الفعالة لمعالقات الصفية أثناء التفاعؿ الصفي
 ىي: اإلجراءات العممية الموجية لممحافظة الفعالة عمى االنتباه أثناء التفاعل الصفي-       ب

جممة الممارسات التي مف شأنيا أف تجعؿ األستاذ عمى تفاعؿ مستمر مع الطمبة أثناء عممية التفاعؿ 
 يركز عمى انتباه الطمبة كالمحافظة عمى ىذا ؿالصفي، كالتي تعكس ممارسات نقؿ األفكار، بشؾ

 مف بداية الحصة الصفية، كالمسح البصرم األكلي كالييئة الكاثقة التي يدخؿ بيا األستاذ قاالنتبا
لمصؼ الدراسي، كأيضا الممارسات اليادفة إلى تنظيـ كضبط االنتباه الصفي ألف يتميز باالستمرارية 

يؤدييا أستاذ الستمرارية عممية التفاعؿ الصفي، مف خالؿ الممارسات الفعمية التي يمكف قياسيا، كالتي 
التعميـ الثانكم بدرجة تشير إلى التميز في األداء، كالتي يمكف تحديد درجة ممارستيا عف طريؽ أداة 
جمع البيانات بحيث تفكؽ ىذه الدرجة المتكسط أم الدرجة الكبيرة أك الكبيرة جدا في كؿ مؤشر مف 

 .مؤشرات القياس الخاصة بعممية المحافظة الفعالة عمى االنتباه أثناء التفاعؿ الصفي
أنو مختص يستجيب لطمب اجتماعي يتحكـ في عدد ال بأس : "يعرفو براف :األستاذ- 2-5 

بو مف المعارؼ العممية، كىك عامؿ حر في اختياراتو البيداغكجية مع الحرص عمى جعؿ المبادرة 
 (20)( 19: ، ص1993زوليخة طوطاوي، )      ".كاالستقاللية تكافؽ كبكؿ حساسية منفعة المستخدميف

 ىك ذلؾ الشخص الذم يتميز بالكفاءة العممية كالعممية الناتجة عف : لألستاذالتعريف اإلجرائي- 
تككيف عممي أكاديمي في تخصص معيف، كىك المسؤكؿ عف نقؿ مختمؼ المعارؼ كالخبرات 

 ، في إطار تفاعمي ىادؼ مف أجؿ تنمية قدراتيـ كاستعداداتيـ العممية كالمعرفية.كتكصيميا لمطالب
 .بطرؽ ككسائؿ منيجية كبيداغكجية كاجتماعية تعكس أسمكبو كطريقتو في أداء كظيفتو المنكطة لو

 :الطالب- 2-6 
 ىك التمميذ مف مراحؿ التعميـ اإلعدادم كالثانكم كالعالي، طمبة جمع طالب كيطمؽ الطالب عمى :لغة

منيكماف : "مف يسعى في التحصيؿ عمى الشيء، جاء في الحديث الشريؼ قكلو صمى اهلل عميو كسمـ
 ".ال يشبعاف طالب عمـ كطالب ماؿ

 الطالب ىك ذلؾ الذم يمتحؽ بالمقعد الدراسي مف أجؿ التعمـ، كذلؾ مف خالؿ الدركس التي :اصطالحا
. يقـك المعمـ بإعدادىا كتقكيميا
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 الطالب ىك القطب الرئيسي الثاني لمعممية التعميمية، كىك الفرد الخاضع : لمطالبالتعريف اإلجرائي- 
، مف خالؿ اكتساب سمككات التي تتـ عمى مستكل التعميـ الثانكم (الفرد المتعمـ)لعممية التعمـ 

 .كمعارؼ
: الدراسات السابقة: سادسا

 :الدراسات العربية- أ
 تحميل السموك اإلداري لممعمم داخل حجرة الدراسة من خالل أداة قياس إدارة :01الدراسة رقم * 

( 1990)صالح صديق، فايز عبده :  وتنظيم حجرة الدراسة لتحقيق االنضباط الصفي
 ىدفت الدراسة إلى تحميؿ السمكؾ اإلدارم لممعمـ كاالنضباط الصفي داخؿ :أىداف الدراسة

عداد أداة يمكف استخداميا في قياس إدارة كتنظيـ حجرة الدراسة كما ىدفت الدراسة  حجرة الدراسة، كا 
إلى الكشؼ عمى أىـ أنماط السمكؾ المنحرؼ لدل التالميذ كردكد األفعاؿ الخاطئة مف قبؿ طالب 

. التربية العممية
 العينة التي ا طالبا كىي التي تقع تحت إشراؼ الباحثيف، أـ25ككانت عينة البحث مككنة مف 

.  معمما72طبقت عمييا أداة قياس كفاية إدارة كتنظيـ حجرة الدراسة بمغت 
:  كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية « QUEEN »حيث استخدـ الباحثاف أداة ككيف 

. معدؿ االنحراؼ السمككي لمتالميذ يمثؿ ظاىرة عامة بالنسبة لكافة حجرات الدراسة- 
. انخفاض مستكل أداء طالب التربية العممية في إدارة كتنظيـ حجرة الدراسة- 
: متطمبات نجاح المعمم في إدارة الصف المدرسي: 02الدراسة رقم * 

( 1990)ممدوح سميمان،عباس أديبي
 تيدؼ ىذه الدراسة إلى كضع أداة مكضكعية إلدارة الصؼ يمكف مف خالليا :أىداف الدراسة

تحديد بعض متطمبات نجاح المعمـ في إدارة الصؼ المدرسي، كلقد اعتمد في تحديد ىذه المتطمبات 
عمى استجابات المعمميف أنفسيـ، كلمكصكؿ إلى ىذا اليدؼ قاـ الباحثاف ببناء استبانو حكؿ مكاصفات 

: إدارة الصؼ كالتي اشتممت عمى ما يمي
. تنظيـ كترتيب الصؼ- ضبط سمكؾ التالميذ- 
. مناخ الصؼ المدرسي كمجابية حاجات التالميذ- 
. التخطيط قبؿ البدء في التدريس- 
. الميارات التعميمية- 

 معمما كمعممة تـ اختيارىا بطريقة عشكائية مف بيف معممي 230تككنت عينة الدراسة مف
 45التعميـ اإلعدادم بدكلة البحريف، أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ قائمة مكاصفات تحتكم عمى 

 .جانبا مف الجكانب التي ينبغي عمى المعمـ اإللماـ بيا حتى يتمكف مف إدارة الصؼ بصكرة جيدة
 (160-141:أحمد إبراىيم أحمد، مرجع سابق، ص ص)                      
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عناصر إدارة الفصل لدى طالب شعبة العموم المتدربين ببعض المدارس  : 03الدراسة رقم * 
( 1995)السيد المراغي :    المتوسطة بالمدينة المنورة وأثرىا عمى تحصيل التالميذ

: محاكلة اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيسي التالي في تكمف مشكمة الدراسة :مشكمة الدراسة
ما مدل تأثير عناصر إدارة الفصؿ لدل طالب شعبة العمـك المتدربيف في المدارس المتكسطة * 

بالمدينة المنكرة عمى تحصيؿ تالميذىـ الدراسي؟ 
: لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ البد مف اإلجابة عمى األسئمة الفرعية التالية

ما ىي عناصر إدارة الفصؿ الالزمة لممعمـ بالفصكؿ الدراسية؟ - 
كيؼ يمكف قياس أداء الطالب المتدربيف لعناصر إدارة الفصؿ؟ - 
ما أثر عناصر إدارة الفصؿ لدل معمـ العمـك عمى تحصيؿ التالميذ لمفاىيـ كحدة الكميات القياسية * 

 كالكميات المتجية؟

: تيدؼ الدراسة إلى ما يمي: أىداف الدراسة
 .تحديد عناصر إدارة الفصؿ الالزمة لمعمـ العمكـ- 
إمكانية قياس عناصر إدارة الفصؿ لدل معمـ العمـك ببطاقات مالحظة أداء الطالب لعناصر - 

. الفصؿ
 إدارة الفصؿ لدل معمـ العمـك عمى تحصيؿ التالميذ لمفاىيـ كحدة الكميات رالكشؼ عف أثر عناص- 

 .القياسية كالكميات المتجية
: اشتممت الدراسة عمى عدة أدكات ىي كاآلتي  :أداة الدراسة

 .إعداد بطاقات مالحظة أداء عناصر إدارة الفصؿ- 1
 .إعداد اختبار تحصيؿ مفاىيـ الكميات القياسية كالكميات المتجية- 2
: تضمنت الصكرة النيائية لكؿ بطاقة مف بطاقات عناصر إدارة الفصؿ عمى* 
. تنظيـ كتنسيؽ الفصؿ: أكال
. تكجيو إدارة الفصؿ: ثانيا
. المتابعة في إدارة الفصؿ: ثالثا

 .التجربة االستطالعية لتقنيف اختبار تحصيؿ مفاىيـ الكميات القياسية كالكميات المتجية- 3
التجربة األساسية لمعرفة أثر عناصر إدارة الفصؿ لدل الطالب المتدربيف عمى تحصيؿ مفاىيـ - 4

 .كحدة الكميات القياسية كالكميات المتجية
: شممت عينة الدراسة فصميف كبياناتيـ كاآلتي :عينة الدراسة

 تمميذا، يقـك الطالب 22تـ اختيار فصؿ بمدرسة الخميؿ أحمد الفراىيدم، كبمغ عدد أفراد العينة - أ
 .(اإلدارة الجيدة لمفصؿ). المتدرب بتدريس الكحدة ليـ كتطبيؽ االختبار التحصيمي القبمي ثـ البعدم
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 تمميذا يقـك الطالب المتدرب 17تـ اختيار فصؿ بمدرسة أبك بكر الصديؽ، بمغ عدد العينة - ب
بتدريس الكحدة ليـ كتطبيؽ االختبار التحصيمي القبمي ثـ البعدم، كقد تـ اختيار الطالب المتدرب 

. لمتدريس في كؿ فصؿ حسب متكسط درجات بطاقات المالحظة ألداء عناصر إدارة الفصؿ
لما كانت قيمة ت الناتجة أكبر مف : تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :نتائج الدراسة
 :قيمتيا المجدكلة اتضح 

ىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم لمجمكعة اإلدارة الجيدة لمفصؿ، - 
 .كمجمكعة اإلدارة غير الجيدة لمفصؿ، كلصالح المجمكعة ذات اإلدارة الجيدة

خمصت الدراسة إلى تحديد مدل انعكاس إدارة الفصؿ عمى تحصيؿ التالميذ في الفصكؿ الدراسية، - 
كمما كانت إدارة الفصؿ جيدة كمما كاف يراعى فييا العناصر المختمفة لإلدارة المبنية عمى األسس 

 :الجيدة التالية
. تنظيـ كتنسيؽ الفصؿ* 
. تكجيو إدارة الفصؿ* 
. المتابعة في إدارة الفصؿ* 
: خمصت الدراسة في األخير إلى صياغة مجمكعة مف التكصيات كالمقترحات عمى رأسيا- 

التركيز عمى إجراء دراسات حكؿ اإلدارة الصفية في عالقتيا بمتغيرات أخرل تخص التالميذ مف أجؿ 
.                                               الحصكؿ عمى مخرج تعميمي يتميز بالتأىيؿ العممي كالقدرة عمى مكاكبة تطكرات العصر العممية

 (183-161:أحمد إبراىيم أحمد، مرجع سابق، ص ص)                    
 :معايير مقترحة لجودة التعميم الثانوي:  04الدراسة رقم * 

( 2005)سييمة محسن الفتالوي، أحمد المسوري
إف االلتحاؽ بالتعميـ الثانكم عرؼ تطكرا عمى الصعيد العالمي، كيعتبر  :مشكمة الدراسة

التعميـ الثانكم ىك األسرع في النمك بيف جميع قطاعات التعميـ النظامي، غير أف تعداد الممتحقيف 
بالتعميـ الثانكم يقترف في كثير مف البمداف النامية بزيادة حاالت الفشؿ الدراسي ممػا يشكػؿ ىدرا  

خطيرا في المكارد المالية كالبشرية، ليذا كجب عمى الييئات المسؤكلة اقتراح بنية تعميمية إصالحية 
 .،تتطمب إجراء تعديالت جكىرية في منظكمة التعميـ الثانكم 

كمف ىنا تنطمؽ إشكالية الدراسة كذلؾ في ككف مسار التعميـ الثانكم كحتى في إطار التكجو 
نحػك التعميػـ التخصصػي يمقى صعكبات تتمثؿ في أف كثير مف الدكؿ العربية تتمتع بنقاط قكة في 

كبذلؾ فإف الدكؿ . اقتصادىا المزدىر، إال أف الفجكة كبيرة بيف تطمعاتيا كبيف كاقع التربية كالتعميـ
: العربية تحتؿ مراتب متدنية في جكدة التعميـ الثانكم ، كتتمخص مشكمة الدراسة في السؤاؿ لتالي 

ما ىي المعايير المقترحة لجكدة التعميـ الثانكم؟ * 
:  ييدؼ البحث إلى اإلجابة عمى األسئمة التالية:أىداف الدراسة 

 منو؟ فما المعايير المقترحة لجكدة التعميـ الثانكم بحسب كجية نظر المستفيدم-  
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ما اآلليات المقترحة لتطبيؽ المعايير التي تحصؿ عمى األىمية النسبية الكبيرة كالمتكسطة كفقا -  
 لكجية نظر أفراد العينة المستفيدة مف التعميـ الثانكم؟

 :العينة وحدود الدراسة
ممثمة في عينة الدراسة مف مدراء الثانكيات كمساعدييـ كالمدرسيف كالمكجييف : الحدود البشرية *

. الذيف يعتبركف المستفيديف الداخمييف مف نظاـ التعميـ الثانكم
: ممثمة في: الحدود الموضوعية *
. جكدة أىداؼ التعميـ الثانكم . - جكدة السياسة اإلدارية التنظيمية- 
. جكدة الخطط الدراسية. - جكدة نظاـ الدراسة. -  القبكؿةجكدة سياس- 
. جكدة طرائؽ كأساليب التدريس. - جكدة المعمـ . - جكدة الكتاب المدرسي- 
. جكدة مراقبة العممية التعميمية. - جكدة الطالب. - جكدة التقكيـ كاالمتحانات- 
. جكدة متابعة العممية التعميمية- 

 كىـ عينة البحث مف فلقد تـ اختيار عينة عشكائية مف المدراء كالمعمميف كالمكجييف التربكيي
 10المستفيديف الداخمييف في النظاـ التعميمي، كىـ مف العامميف في المدارس الثانكية البالغ عددىـ 

.  مف العامميف في المدارس الثانكية906 مف جممة 160ثانكيات، كبمغ العدد اإلجمالي لمعينة 
: تـ تصميـ أداة الدراسة كفؽ الخطكات التالية : أداة الدراسة

 اليدؼ منيا استطالع رأم عينة الدراسة مف المستفيديف مف التعميـ الثانكم :الدراسة االستطالعية- 1
، عف طريؽ المقابمة الشخصية بيدؼ معرفة رؤيتيـ المستقبمية حكؿ (مديريف، مدرسيف، مكجييف)

المعايير أك المكاصفات الكاجب تكفرىا في نظاـ التعميـ الثانكم ،كالتي ينبغي مراعاتيا في المدخالت 
. كالمخرجات كالعمميات

: قائمة معايير جودة نظام التعميم الثانوي- 2
اإلطالع عمى مجمكعة مف األدبيات التربكية في مجاؿ إدارة الجكدة الشاممة بصفة عامة كالتعميـ - أ

 .الثانكم بصفة خاصة
االطالع عمى األدبيات التربكية في مجاؿ المشكالت التي تكاجو نظاـ التعميـ بشكؿ خاص كالتي - ب

 .تتعمؽ بمنظكمة التعميـ
 : الخاصة بمنظكمة التعميـ الثانكم عمى النحك التاليةتحديد المعايير التقني- جػ
. اإلدارة، المعمميف، المكجييف، المناىج، الكتاب، المراقبة، المتابعة: المدخالت- 
طرؽ التدريس، األنشطة التعميمية، التدريب العممي، تكظيؼ تكنكلكجيا التعميـ كالتعمـ، : العمميات- 

. أساليب القياس، اإلرشاد ك التكجيو
جكانب شخصيتيـ مف الناحية المعرفية كالكجدانية : (الطالب)خريجي الثانكيات : المخرجات- 

. كاالجتماعية، مستكل خدمات العممية التعميمية التي تحقؽ الفائدة لممستفيديف مف الطالب كغيرىـ
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: تكصمت الدراسة إلى اإلجابة عمى أسئمة اإلشكالية مف خالؿ النتائج التالية :نتائج الدراسة
مف كجية نظر المستفيديف، كفؽ جداكؿ مبينة  لجكدة التعميـ الثانكم صياغة المعايير المقترحة- 

. تكضح اتفاؽ أفراد عينة الدراسة عمييا كمعايير تحقؽ الجكدة عمى مستكل التعميـ الثانكم
. ىناؾ إجماع أفراد العينة بكجكد معايير درجة أىميتيا كبيرة لجكدة النظاـ الدراسي لمتعميـ الثانكم- 
ىناؾ إجماع بيف أفراد العينة عمى كجكد معايير نالت درجة متدنية أك ضعيفة كبالتالي ال يمكف - 

 .الثانكم التعميـ العمؿ بيا في برنامج الجكدة في
تكصمت الدراسة إلى صياغة آليات تطبيؽ لممعايير المقترحة لجكدة التعميـ الثانكم كفؽ جكانب - 

   .الجكدة المبينة في الحدكد المكضكعية لمدراسة
 (21)(306-258:، ص ص2008سييمة الفتالوي، )                                             

:   وضغوط المعممينيالمناخ المدرس المدرسة الفعالة في ضوء :05الدراسة رقم * 
  (.         2005 ) حمدي عمي الفرماوى                             

الفعالة في البيئة العربية مف خالؿ نمط المناخ المدرسي  يدرس ىذا البحث خصائص المدرسة
أجرل الباحث دراسة . كمستكل ضغكط المعمميف كتحصيؿ التالميذ كحضكرىـ ،(ديمقراطي، استبدادم)

  مدرسة مف المدارس اإلعدادية في محافظتي15 معمما كمعممة يعممكف في (180)عمى  ميدانية
 كتبيف ،سنكات  كجمع معمكمات عف التحصيؿ كنسب الحضكر خالؿ أربع،(مصر)المنكفية كالغربية 

 كأف ضغكط المعمميف ،المعمميف لو أف ىناؾ عالقة بيف نمط المناخ المدرسي كالضغط الميني لدل
 ،الضغكط يعتبر داال عمى المناخ المدرسي ف مستكلأتنخفض لصالح المدارس الديمقراطية، بحيث 

 أما العالقة ،عمى الديمقراطية يزيد التحصيؿ الدراسي لدل الطالب كما تبيف أف المناخ المدرسي القائـ
أف خصائص المدرسة تكصؿ الباحث إلى  كفي الخالصة ،كحضكر الطالب فمـ تتأكد بيف المناخ

 .مناخان ديمقراطيا كضغكطا أقؿ لمعممييا كتحصيال دراسيا مرتفعا الفعالة ىي التي تضمنت
2http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=13847 )             )(22) 

دعائم التعميم الجامعي كما يؤكدىا الطالب الجامعي وفق منظور تقرير جاك  : 06الدراسة رقم * 
(. 2006)سييمة الفتالوي، جميمة فيتور :                       تايمور لتحقيق الجودة، مصر

إف نكعية الفرص التعميمية المقدمة ىي محؿ تساؤؿ، لذلؾ يمكف القكؿ أف  :مشكمة الدراسة
التحسيػف فػي حجـ االلتحاؽ بالتعميـ الجامعي لـ يكف مصحكبا في الكقت نفسو بتحسيف نكعية 

الخريجيف، كأحد األسباب في ذلؾ ىك انعداـ كجكد مؤشرات نكعية لما يتـ تنميتو في البرنامج الدراسػي، 
. مػف خػالؿ االعتماد عمى بعض األدبيات كالمصادر في المجاؿ التربكم عمى الصعيد المحمي كالعربي

كما " نكعية الخريج"فقد تبيف أنو ىناؾ عدـ تطابؽ بيف المخرجات في التعميـ الثانكم كالتعميـ الجامعي 
ىك متكقع الحتياجات المجتمع ،فضال أف تعالي الصيحات بتردم مستكل  إعداد كتأىيؿ الخريجيف 

. عمميا كثقافيا كمياريا عمى المستكييف الثانكم كالجامعي

http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=7598
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 ةكالكتشاؼ بعض ما يعترم تمؾ النكعية مف قصكر، فقد تكجيت الباحثة إلى طالب الجامع
، كمما تقدـ تبرز إشكالية الدراسة  مفي المراحؿ النيائية، لمعرفة أرائيـ حكؿ مكاصفات التعميـ الجامع

: في التساؤؿ التالي
ما التصكر المقترح لرفع مستكل مكاصفات التعميـ الجامعي ألجؿ تحقيؽ الجكدة؟ * 

:  تيدؼ الدراسة إلى اإلجابة عمى األسئمة التالية:أىداف الدراسة
: ىؿ تحققت مكاصفات دعائـ التعميـ الجامعي كالتعمـ مف حيث أبعاده التالية* 
 لتككف، بعد لتشارؾ اآلخريف، ىذا كفؽ تأكيد الطمبة الجامعييف؟ د لتعمؿ، بعدبعد لتتعمـ، بع- 
ىؿ يعطى لمكاصفات التعميـ مف كؿ بعد األىمية نفسيا خالؿ الخدمات التعميمية الجامعية المقدمة * 

بحسب ما يؤكد الطالب ذلؾ؟ 
ىؿ تختمؼ مردكدات التعميـ الجامعي في أبعاده المتعددة باختالؼ نكع الدراسة؟ * 
ما التصكر المقترح لرفع مستكل مكاصفات التعميـ الجامعي ألجؿ تحقيؽ الجكدة؟ * 

 طالبا كطالبة  في 60 طالبا كطالبة، بكاقع 110اشتممت عينة الدراسة عمى : عينة الدراسة
 25طالبا كطالبة في المرحمة المنتيية بقسـ الجغرافية، 25المرحمة الرابعة المنتيية بقسـ السمككيات، 

طالبا كطالبة في المرحمة المنتيية بقسـ المغة العربية كالتي تـ اختيارىا عشكائيا مف بيف أقساـ كمية 
 .اآلداب

كالتي مف خالليا يتـ تحقيؽ  األداة لمكصكؿ إلى أداة تتكفر فييا شركط بناء :أداة الدراسة
 :األىداؼ المخطط ليا في البحث تـ االعتماد عمى اآلتي

االستبياف االستطالعي، الغرض منو جمع فقرات تتعمؽ بمكاصفات دعائـ التعميـ الجامعي كما - أ
. يراىا كيؤكدىا الطالب الجامعيكف

. االطالع عمى أدبيات ذات عالقة بمضمكف كمفيـك البحث - ب
. االطالع عمى الدراسات ذات العالقة بالتعميـ الجامعي كبكظائؼ الجامعة كأدكارىا- ج
. االستبياف النيائي، الذم تـ الحصكؿ عميو بعد تحميؿ استجابات العينة االستطالعية- د

 فقرة كفؽ الدعائـ 60بعد استفاء االستبياف لمسمات السيككمترية أصبح محددا كمشتمال عمى 
. التي حددت مسبقا

 تكصمت نتائج الدراسة إلى أف التعميـ الجامعي يجرم في نظاـ يتضمف :نتائج الدراسة
بصمات إيجابية كسمبية ،تككف ليا نتائجيا في عممية بناء المجتمعات المحمية كاإلقميمية كالعالمية 

. ،كذلؾ لككف التعميـ كالتنشئة االجتماعية عمميتاف متالزمتاف مدل الحياة
كشفت طبيعة إجابات أفراد العينة عف استفسارات األسئمة عمى نكاحي القصكر في تنمية 

كقد ترجع ىذه النتيجة إلى االفتقار لعناصر .الشخصية المتكاممة لطالب الجامعة في الجكانب األخرل
التعميـ الفعاؿ كاإلمكانات الضركرية األساسية في التعميـ الجامعي، بما يعكد مردكده سمبا في تككيف 
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شخصية الخريج، التي لـ تتح لو الفرصة الكافية في البناء النكعي المتميز لمقصكر في كاحدة مف أك 
: أكثر مف الجكانب التالية

 .إىماؿ التدريب العممي كالعممي المناسب- 
جادة استخدامو-   .إغفاؿ أىمية التدريب عمى أسمكب البحث العممي كا 
 .إغفاؿ تقديـ الخدمات الترفييية، التركيحية، الثقافية كالرياضية- 
سيادة النظاـ التعميمي التقميدم في مختمؼ األساليب كاإلجراءات ،منيا ما يتعمؽ بالتدريس كالتنظيـ - 

 .كالتخطيط كالتقكيـ، مما يكلد خمال في نظاـ الدراسة بالجامعة 
افتقار التنسيؽ بيف التعميـ الجامعي كاالحتياجات الكاقعية أك الفعمية لممجتمع، مما يضيع الفائدة - 

. المرجكة التي يترقبيا المجتمع
كفي األخير خمصت الدراسة إلى كضع تصكرات مقترحة لرفع مستكل مكاصفات التعميـ 

. الجامعي العربي ألجؿ تحقيؽ الجكدة كفؽ الجكانب المذككرة في إشكالية الدراسة
( 144-103:سييمة الفتالوي، مرجع سابق، ص ص)                                              

:   كفايات جودة أداء معممي التعميم الثانوي : 07الدراسة رقم * 
(. 2006)                            سييمة محسن الفتالوي 

استجابة لجممة مف التحديات التي كاجيت التعميـ ،شيد التعميـ الثانكم تحكال  :مشكمة الدراسة
جذريا في أساليب التدريس كأنماط التعميـ كمجاالتو،كقد أتى ىذا التطكر استجابة أيضا لتغيرات عالمية 

 .أبرزىا جكدة التعميـ
إضافة إلى ذلؾ كشفت العديد مف الدراسات أنو مف الضركرم تعزيز دكر معممي التعميـ 
الثانكم الفاعؿ في تحقيؽ جكدة التعميـ،كما تشير دراسات أخرل إلى تدني مستكل أداء المعمـ في 

ما ىي الكفايات الكاجب :كالسؤاؿ المطركح. الكفايات الكاجب تكفرىا لجكدة أداء معممي التعميـ الثانكم
تكفرىا لجكدة أداء معممي التعميـ الثانكم؟ 

 :تسعى الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية :أىداف الدراسة
التعرؼ عمى كفايات معممي التعميـ الثانكم في ضكء مفيـك الجكدة مف كجية نظر عينة مف مدراء - 

. كمعممي كمكجيي مؤسسات التعميـ الثانكم
كضع تصكر مقترح لتطكير كفايات معممي التعميـ الثانكم في الكطف العربي في ضكء مفيـك الجكدة - 

. الشاممة
اشتممت عينة الدراسة عمى جميع مدراء الثانكيات كمساعدييـ كالبالغ  :عينة الدراسة

 مساعد كمساعدة، أما عف المعمميف كالمكجييف فقد تـ اختيػار عينػة 15 مدير كمديرة، ك15عددىـ
 مف 300 مكجيا، كبذلؾ بمغ إجمالي عينة الدراسة حكالي 40 معمما كمعممة ك230عشكائية عددىا 

. كمساعدييـ كالمكجييف المعمميف كالمعممات كالمدراء
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 لقد تـ استخداـ االستبياف ككسيمة رئيسية لمتعرؼ عمى أراء أفراد العينة في :أداة الدراسة
: الكفايات الالزمة لجكدة أداء معممي التعميـ الثانكم، كلقد مر إعدادىا باإلجراءات التالية

. إعداد قائمة بالكفايات الرئيسية كمياميا الفرعية- 
. تصنيؼ الكفايات في ضكء نتائج عمميات إعداد قائمة الكفايات الرئيسية- 
. (الصدؽ كالثبات لألداة )قياس السمات السيككمترية - 

كتكصمت الدراسة إلى أنو مف أجؿ تحسيف جكدة التعميـ الثانكم كمخرجاتو التعميمية، كفي 
ضكء التحميؿ الميداني كالنظرم لمدراسة، أعطت الباحثة تصكرا مقترحا لتطكير كفايات المعمميف 

لتحقيؽ الجكدة في التعميـ الثانكم مف أجؿ الحصكؿ عمى مخرجات تعميمية مناسبة لمتطمبات الجامعة 
: مف جية كمتطمبات سكؽ العمؿ مف جية أخرل كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي

العدد النيائي عدد مؤشرات كؿ كفاية عناكيف مجاؿ الكفايات رقـ المجاؿ 
 9 9-1كفايات شخصية األكؿ 
 11 20-10كفايات أكاديمية الثاني 
 15 36-21كفايات إدارية الثالث 
 11 46-37كفايات ثقافية الرابع 

 24 70-47كفايات مينية الخامس 
 .يكضح كفايات جكدة أداء معممي التعميـ الثانكم -01: جـدول رقـم- 

تمكنت الدراسة في األخير مف كضع برنامج إلعداد معممي التعميـ الثانكم مرتبط بالتأىيؿ 
 .أثناء الخدمة كمرتبط باإلجراءات كالممارسات المينية ليـ

 (339-307: سييمة الفتالوي، مرجع سابق، ص ص)                    
:  وتدريب المعممين إدارة الجودة الشاممة :08الدراسة رقم * 

 (.2007 )كارول كفوري                                     
 تتناكؿ ،فػتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في تدريب المعممي تيدؼ ىذه الدراسة إلى إظيار أىمية

الثمانية  اؿ كتتكقؼ عند سماتوػالجكدة الشاممة، كما يطبؽ في عالـ التجارة كاألعـ أكال مفيـك إدارة
 مف حيث  سكاءمجاؿ التربية  ثـ تبرىف أف ىذا المفيـك قابؿ لمتطبيؽ في،كمككناتو كبعض أساليبو

ا تتعمؽ ػف اقتباسوػـ جكانب يمؾػكتعتبر أف أه" زبائنو"  أك آليات عممو أك لجية،النظاـ التربكم" منتجات"
كما ،  كبركح القيادة كباستخداـ البيانات كبالتزاـ تقديـ الدعـ لمتربية،(المعمميف تدريب)بتطكير العامميف 

. الجكدة الشاممة تقدـ الدراسة أبرز نتائج البحكث حكؿ تدريب المعمميف مف منظكر إدارة
: الثانويالتعميم  إدارة الجودة الشاممة في :09الدراسة رقم * 

  (.         2008 )يوسف منير صيداني                   
إدارة الجكدة الشاممة كتحمؿ التطبيقات  تستعرض ىذه الدراسة األبعاد التي تقكـ عمييا مقاربة

 أك مف زاكية .العامة أك مف زاكية قابمية الثقافة العربية العتمادىا  مف زاكية اإلمكانية،المحتممة ليا
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كتحدد ماىية   تعرض الخطكات التسع لتطبيقيا،الشائعة لمجكدة كالمعايير التي يجب اعتمادىا المعايير
 ،أميركيتيف، كعكائؽ تطبيؽ ىذه المقاربة  استنادا إلى تجربة جامعتيفالثانكممؤسسة التعميـ " زبائف"

 الخاصة في لبناف، كالتي مؤسسات التعميـ الثانكمحكؿ إحدل  كتنتيي الدراسة إلى عرض نتائج دراسة
 .زاكية نظر إدارة الجكدة الشاممة تتعمؽ بنقاط الضعؼ كالقكة فييا مف

2http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=13847 )                ) 
كمية التربية - قسم العموم التربوية :  دليل تقدم المعمم الناجح في إدارة الصف:10الدراسة رقم * 

 الصف كما تدركيا معممات التربية إدارةجامعة قطر دراسة حديثة حول درجة ممارسة ميارات 
(. 2009  )عائشة فخرو. د :  .األسرية في المرحمتين اإلعدادية والثانوية بدولة قطر

 :كتتحدد مشكمة البحث في محاكلة اإلجابة عف األسئمة التالية :مشكمة الدراسة
 ما درجة ممارسة ميارات إدارة الصؼ كما تدركيا معّممات التربية األسرية في المرحمتيف :أوال -

 .اإلعدادية كالثانكية بدكلة قطر
 ، بيف متكسطات درجات ممارسة ميارات إدارة الصؼإحصائيةىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة : ثانياً  -

كما تدركيا معممات التربية األسرية تعزم لنكع المرحمة الدراسية، الخبرات التدريبية، الدكرات التدريبية، 
. المجاؿ الذم تقـك بتدريسو

أىمية ىذه الدراسة مف ككنيا دراسة تقكيمية ذاتية لسمككيات تكمف  :أىداف الدراسة وأىميتيا
 طبيعة بعض األساليب التي تستخدميا معّممات لة األسرية، حيث تمقي الضكء عؿممعممات الترب

 ضبط سمكؾ الطالبات أثناء أسمكبالتربية األسرية في المدارس اإلعدادية كالثانكية، كما يظير نمط 
  .عممية التدريس

كىذه الدراسة تزكد المعنييف في كزارة التربية كالتعميـ فيما يتعمؽ بالتربية األسرية بالمعمكمات 
ما  إجراء لارؼ حكؿ نمط الممارسات السمككية في ىذه المرحمة التعميمية، كتساعد النتائج عؿػكالمع

. داء المعممات مف الناحية المينيةأ كتطكير كتحسيف ،يركنو مناسبان لعقد كرش العمؿ كالدكرات التدريبية
 الدراسة أداة كتـ تطبيؽ ، الصؼإدارة تعريؼ درجة ممارسة ميارات إلىكىدفت الدراسة 

بدائؿ محتممة  (3)تعكس الممارسات الفعمية كيمثؿ كؿ مكقؼ التي مكقفان سمككيا، ك (28)كتشمؿ 
أبعاد كىي الضبط الصفي، التعزير كالعقاب، تقبؿ  (3 )لالحدكث كاالختيار لمبديؿ األمثؿ كمكزعة عؿ

. مشاعر الطمبة
معممة في مادة التربية األسرية لممرحمتيف  (140)عينة الدراسة بمغت : العينة وأدوات الدراسة

 عممية التدريس الصفي تمثؿ مرحمة عممية يتـ أفاإلعدادية كالثانكية، كأشارت الباحثة في المقدمة 
 إلى ،م المصاحب لياػخالليا ترجمة األىداؼ التعميمية كالمعارؼ كالمعمكمات كأنماط النشاط التعميـ

 التالميذ، كلذا ترتبط عممية التعمـ مباشرة بتعديؿ السمكؾ كالتدريس لسمككيات كميارات مدركة لد

http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=7598
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 تعديؿ في سمكؾ التالميذ بما يتفؽ مع  ييدؼ إلى إحداث ىذا التعمـ، كبالتاليل يقكـ عؿ، الذمالصفي
 .األىداؼ المحددة لمدرس
التدريس الصفي يحقؽ متعممان متجاكبان تحت إشراؼ تكصمت الدراسة إلى أف : نتائج الدراسة

المعمـ، كلـ يعد سككت التالميذ كاستماعيـ لشرح المعمـ كافيان لتصنيؼ المعمـ في فئة األكفاء، ألنو لـ 
تحقيؽ أىداؼ الدرس كبانيان ؿ مكجيا كمسؤكال عف تعديؿ سمكؾ تالميذه أصبحيعد ناقالن لممعرفة بؿ 

 .لشخصيتيـ السكية
 الصؼ كضبطو تعتبر مف أىـ جكانب عممية التدريس التي تشغؿ إدارةة م عمؿالباحثة أفكرأت 
 سكاء كانكا معمميف مبتدئيف أك مف المعمميف ذكم الخبرات، كتتكقؼ كفاءة المعمـ ،باؿ المعمميف

 النظاـ فيو كالمناخ الذم يييئو ل كالمحافظة عؿ، حسف إدارتو لمصؼل حد كبير عؿإلىكفاعميتو 
. المدرس لتالميذه داخؿ الصؼ

ىدافو أف يحقؽ أذا ما أريد لمتعميـ الصفي إنو أكقد بينت الدراسات الحديثة التي تـ عرضيا 
تقاف المعمـ ميارات التكاصؿ كالتفاعؿ إدارة صفية فعالة، كمف األىمية إبكفاءة كفعالية فال بد مف 

.  كالمعمـ الذم ال يتقف ىذه الميارات يصعب عميو النجاح في ميامو التعميمية،الصفي
 لك أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، عدـ كجكد درجة مرتفعة لممارسة ميارات إدارة الصؼ لد

حصائية لصالح معممات المرحمة اإلعدادية كعدـ كجكد فركؽ ذات إأفراد العينة، كما ظيرت فركؽ دالة 
دارة الصؼ لكؿ مف متغير الخبرة كالدكرات التدريبية كمجاؿ إحصائية بيف درجة ممارسة ميارات إداللة 

 . نتائج الدراسة تقدمت الباحثة بمجمكعة مف التكصيات كالمقترحاتل كبناء عؿ،التدريس

2http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=13847 )                       )
برنامج تدريبي في كفايات إدارة الصف لدى معممات المغة اإلنجميزية حديثات : 11 الدراسة رقم* 

  (.   2009)عفاف بنت محمد بن صالح الجاسر: الرياضبالخبرة التدريسية في المرحمة المتوسطة 

 ىدؼ ىذا البحث إلى تصميـ برنامج تدريبي في كفايات إدارة الصؼ لدل :أىداف الدراسة
معممات المغة اإلنجميزية حديثات الخبرة التدريسية في المرحمة المتكسطة بمدينة الرياض، كاستقصاء 

فاعميتو في تنمية تمؾ الكفايات، كفي تعديؿ اعتقاداتيف التدريسية بشأف إدارة الصؼ، ككذا في خفض 
:  حالة قمؽ التدريس لدييف، بصكرة أكثر تحديدان فإف ىذا البحث حاكؿ اإلجابة عف التساؤالت التالية

ما مدل فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية كفايات إدارة غرفة الصؼ، لدل معممات المغة - 1
اإلنجميزية في المرحمة المتكسطة حديثات الخبرة بالتدريس، في المممكة العربية السعكدية بمدينة 

الرياض؟ 
. ما مدل فاعمية البرنامج في تعديؿ االعتقادات التدريسية حكؿ إدارة الصؼ لدل ىؤالء المعممات- 2 
 ما مدل فاعمية البرنامج في خفض حالة قمؽ التدريس لدييف؟ - 3

 : البحث الفركض اإلحصائية التالية كقد تضمف

http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=7598
http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=7598
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بيف متكسطي األداء البعدم  (³µ 0.05  عند مستكل )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية - 1
المعدؿ لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة، مف معممات المغة اإلنجميزية في المرحمة المتكسطة حديثات 
الخبرة التدريسية في كفايات إدارة الصؼ، كما تقاس ببطارية تقكيـ كفايات إدارة الصؼ المعدة مف قبؿ 

 .الباحثة 
 :كنندرج تحت ىذا الفرض اإلحصائي الصفرم فركضان إحصائية صفرية عمى النحك التالي 

بيف متكسطي األداء البعدم  (³µ0.05  عند مستكل )   ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 1-1
المعدؿ لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة، مف معممات المغة اإلنجميزية في المرحمة المتكسطة حديثات 

. الخبرة التدريسية في كفايات إدارة الصؼ كما تقاس ببطاقة المالحظة 
بيف متكسطي األداء البعدم  (³µ0.05  عند مستكل )  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 1-2

المعدؿ لممجمكعيف التجريبية كالضابطة، مف معممات المغة اإلنجميزية في المرحمة المتكسطة حديثات 
 .الخبرة التدريسية في كفايات إدارة الصؼ كما تقاس باختبار المكاقؼ الصفية 

بيف متكسطي األداء البعدم  (³µ0.05  عند مستكل )   ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 1-3
المعدؿ لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة، مف معممات المغة اإلنجميزية في المرحمة المتكسطة حديثات 

 .الخبرة التدريسية في كفايات إدارة الصؼ كما تقاس باالختبار التحصيمي 
بيف متكسطي األداء البعدم  (³µ0.05  عند مستكل )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية -  2

المعدؿ لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة، ليؤالء المعممات في مقياس االعتقاد التدريسي حكؿ إدارة 
 .الصؼ المعد مف قبؿ الباحثة 

بيف متكسطي األداء البعدم  (³µ 0.05  عند مستكل )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية -  3
المعدؿ لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة، ليؤالء المعممات في مقياس قمؽ التدريس المعد مف قبؿ 

 .الباحثة 
كقد تككف المجتمع األصمي مف معممات المغة اإلنجميزية في المرحمة المتكسطة الحديثات 

كميات : الخبرة مف خريجات مؤسسات إعداد معممات المغة اإلنجميزية في المرحمة المتكسطة، كىي 
البنات التربكية، كميات البنات كالجامعات غير التربكية في الممػمكة العربػية السعكدية بمدينة الرياض، 

ممف ال تتجاكز خبرتيف التدريسية ثالث سنكات، بغض النظر عف المراحؿ أك الصفكؼ التدريسية التي 
معممة كاألخرل  (22)يقمف بتدريسيا، كاشتممت عينة البحث عمى مجمكعتيف إحداىما تجريبية كعددىا 

 .معممة  (26)ضابطة كعددىا 
استخدـ في ىذا البحث التصميـ التجريبي المعركؼ بتصميـ القياس القبمي كالبعدم 

، كلقياس األداء القبمي (Pretest – Posttest Control Design)لمجمكعتيف إحداىما ضابطة 
كالبعدم لممعممات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في كؿ مف كفايات إدارة الصؼ، كاالعتقادات 

بطاقة : التدريسية، كقمؽ التدريس، كأعدت الباحثة بطارية تقكيـ لقياس كفايات إدارة الصؼ تضمنت 
مالحظة، كاختبار مكاقؼ صفية، كاختباران تحصيميان، كما أعدت مقياس االعتقادات التدريسية كمقياس 
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قمؽ التدريس، كطبقت األدكات البحثية قبميان عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، ثـ عرضت 
المجمكعة التجريبية لمبرنامج التدريبي لمدة أثنى عشر يكمان، كطبقت األدكات البحثية بعديان بعد انتياء 

 .البرنامج التدريبي 
كيعزل السبب فيما أحدثو البرنامج التدريبي مف خفض لقمؽ التدريس لدل المعممات الالتي 

تعرضف لو، إلى ما تضمنو البرنامج مف محتكل يدكر حكؿ كفايات إدارة الصؼ الفاعؿ، مما أدل إلى 
زيػادة معرفتيف بتمؾ الكفايات، األمر الذم يعمؿ عمى زيادة ثقتيف بأنفسػيف كيخفض القمؽ لدييف مف 
المكاقؼ المختمفة في إدارة الصؼ، كما أف تدريب المعممات عمى كفايات إدارة الصؼ يساعد عمى 

إيجاد البيئة الصفية المناسبة كينتج عف ذلؾ كسط تعميمي يسيـ في تحقيؽ األىداؼ المرجكة باإلضافة 
إلى أف ذلؾ التدريب يساعد عمى تكفير الكقت الالـز لمتدريس، كبالتالي تككف النتيجة خفض مستكل 

القمؽ كاإلحباط لدل المعممة، كتكفير البيئة االجتماعية المناسبة كتكطيد العالقة بيف المعممة 
حباطان كتكتران مع مركر الكقت  . كالطالبات، كبالتالي يصبح المكقؼ التدريسي أكثر ألفة كأقؿ تيديدان كا 
إضافة إلى أف تطكير المعممات لمعمكماتيف كمياراتيف التدريسية لكفايات إدارة الصؼ مف خالؿ 

البرنامج التدريبي، أسيـ في استيعابيف لممشكالت الصفية، كتبنى حمكؿ ليا كلفت انتباىيف لمتغيرات 
 .الصفية المتكقعة ليا أدت إلى تقميؿ خكفيف مف عممية التدريس 

 :كتكصمت الباحثة إلى االستنتاجات التالية 
 .يؤدم البرنامج التدريبي إلى تنمية كفايات إدارة الصؼ لدل المعممات حديثات الخبرة التدريسية -  1
 .يؤدم البرنامج التدريبي إلى تعديؿ االعتقادات التدريسية لدييف -  2
 .  يؤدم البرنامج التدريبي إلى خفض قمؽ التدريس لدييف -3

 :كييمنا أف ننشر تكصيات الدراسة فيما يأتي 
تطبيؽ البرنامج التدريبي عمى جميع المعممات، بغض النظر عف سنكات الخبرة التدريسية مع زيادة •  

الفترة التدريبية لمبرنامج، كتكفير اإلمكانات المادية كالبشرية عند القياـ بتنفيذه، مع األخذ باالعتبار 
 .   إدخاؿ بعض التعديالت عميو كفؽ االحتياجات التدريبية لممعممات كسنكات خبراتيف التدريسية

 .ضركرة إدراج مقرر خاص بكفايات إدارة الصؼ ضمف الخطة الدراسية لكميات التربية •  
تنظيـ دكرات تدريبية لممشرفات التربكيات تتعمؽ بكفايات إدارة الصؼ لتتمكف المشرفات مف متابعة •  

. معمماتيف أثناء تطبيؽ ىذه الكفايات في مكاقؼ التدريس الفعمي 
 (76 )رسالة الخميج العدد  مجمة رسالة دكتوراه

(                                         http://www.abegs.org/trbih/2rsalh/gaazh.htm)
(23) 

http://www.abegs.org/trbih/2rsalh/7.htm
http://www.abegs.org/trbih/2rsalh/7.htm
http://www.abegs.org/trbih/2rsalh/gaazh.htm
http://www.abegs.org/trbih/2rsalh/gaazh.htm
http://www.abegs.org/trbih/2rsalh/gaazh.htm
http://www.abegs.org/trbih/2rsalh/gaazh.htm
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   تطوير العمميات اإلدارية في اإلدارة الصفية بالمرحمة الثانوية في ضوء مدخل:12الدراسة رقم * 
(.             2010 ) حسن بن معمس الصوقعي:الشاممة الجودة إدارة   

                                                 (جامعة الممك خالد- م ـ مصدر الدراسة كمية التربية 2010ىـ ـ 1431                                 )
التخطيط، كالتنظيـ، ) التعرؼ عمى كاقع العمميات اإلدارية إلىىدفت الدراسة : أىداف الدراسة

 كالمشكالت التي تعكؽ المعمـ عف ممارستيا ،ةػفي اإلدارة الصفية بالمرحمة الثانكم (كالتكجيو، كالرقابة
، إضافة إلى  كأفراد عينة المعمميف، المديريف كالككالء كالمشرفيف التربكييفكؿ مفمف خالؿ كجية نظر 

 عمى المقترحات الالزمة لتطكير ىذه العمميات في ضكء مدخؿ إدارة الجكدة الشاممة، ككفقان التعرؼ
 التعرؼ عمى مدل كجكد فركؽ مف عدميا بيف آرائيـ حكؿ كؿ تكصؿ الباحث إلىآلراء أفراد الدراسة 

كاقع ممارسة المعمـ لمعمميات اإلدارية في اإلدارة الصفية كالمشكالت التي تعكقو عف ممارستيا : مف
العمؿ ): كالمقترحات الالزمة لتطكير العمميات اإلدارية في اإلدارة الصفية، يمكف أف تعزل إلى متغيرات

 .(.                                       الحالي، كنكع المؤىؿ، كسنكات الخبرة
في المدارس  (بنيف)شمؿ مجتمع الدراسة جميع معممي المرحمة الثانكية  :المجتمع والعينة

 كمجتمع المشرفيف التربكييف عمى ىذه ،الحككمية كمجتمع المديريف كالككالء في محافظة جدة التعميمية
، كتـ تطبيؽ أداة الدراسة عمى جميع مجتمع (جدة بنيف)المدارس في جميع المكاتب التابعة لتعميـ 

الذيف يقكمكف بعممية تقييـ أداء المعمميف في المدرسة، كجميع مجتمع المشرفيف – المديريف كالككالء 
التربكييف لممرحمة الثانكية كعينة عشكائية مف مجتمع المعمميف، كقد جاء عدد أفراد الدراسة بكاقع 

. معممان (  602)مشرفان تربكيان، ك (141)مديران كككيالن، ك (129)
 :نتائج الدراسة

عمى أف المعمـ يضع الخطة الفصمية في تكقيت  (كبيرة)مكافقة أغمب أفراد الدراسة كبدرجة ممارسة  - 
 كيختار طريقة ،القصيرة (الدكرية) كُيحدد فييا مكاعيد االختبارات ،مناسب مف بداية العاـ الدراسي

غ األسئمة التقكيمية عمى ك كيراعي عامؿ الكقت في عرض الدرس كيص،التدريس المالئمة لممكضكع
 كيحدد التكميفات المنزلية لمطالب كيحرص عمى تأسيس عالقات تربكية ،ضكء األىداؼ السمككية

 كيعالج األخطاء عند ، كيعزز السمكؾ اإليجابي لمطالب في أثناء عممية التكجيو،سميمة مع طالبو
عمى أف المعمـ ُيضمِّف الخطة أىداؼ اإلدارة  (قميمة)مالحظتيا، كذلؾ مكافقتيـ كبدرجة ممارسة 

األساليب العالجية لمطالب المتأخريف دراسينا، كيختار األنشطة ك كينكِّع في الخطة الشيرية ،الصفية
 كُيكزع ،(داخؿ الصؼ التيكية كاإلضاءة) كُيراعي خصائص البيئة الفيزيقية ،الالصفية المالئمة لمطالب

 كيساعد طالبو عمى اختيار التخصص الدراسي ،الطالب داخؿ الصؼ كفؽ الفركؽ الفردية بينيـ
ة الصفية ػ لمبيئػو كيراجع فعالية تنظيـ، كيحرص عمى بناء عالقة تعاكنية مع أكلياء األمكر،المناسب

ا كبدرجة ممارسة ، كيقيِّـ تفاعؿ الطالب في األنشطة الالصفية،بصكرة دائمة  ال) كمكافقتيـ أيضن

 . كاضحة عمى أف المعمـ يعمف عف الساعات المكتبية لمطالب في أماكف ( تمارس
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، (نكع المؤىؿ العممي)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد الدراسة ُتعزل إلى متغير  - 
كذلؾ فيما يتعمؽ بممارسة المعمـ لعمميتي التخطيط كالتكجيو في اإلدارة الصفية بالمرحمة الثانكية، كقد 

ف ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ػ، في حي(غير التربكييف)جاءت ىذه الفركؽ لصالح فئة 
، كذلؾ فيما يتعمؽ بعمميتي التنظيـ (نكع المؤىؿ العممي)استجابات أفراد الدراسة تعزل إلى متغير 

 .                                             .كالرقابة

، (العمؿ الحالي)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد الدراسة ُتعزل إلى متغير  - 
كذلؾ فيما يتعمؽ بممارسة المعمـ لمعمميات اإلدارية في اإلدارة الصفية بالمرحمة الثانكية، كقد جاءت 

 .                                                              .ىذه الفركؽ لصالح عينة المعمميف

، (سنكات الخبرة)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد الدراسة ُتعزل إلى متغير  - 
كذلؾ فيما يتعمؽ بممارسة المعمـ لعمميات التخطيط كالتنظيـ كالرقابة في اإلدارة الصفية بالمرحمة 

، في حيف ال تكجد ( سنكات5تقؿ سنكات خبرتيـ عف )الثانكية، كقد جاءت ىذه الفركؽ لصالح الذيف 
، كذلؾ فيما (سنكات الخبرة)فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد الدراسة تعزل إلى متغير 

 .                                         .يتعمؽ بممارسة عممية التكجيو

عمى أف المشكالت التي تعكؽ المعمـ عف ممارسة  (كبيرة)مكافقة أغمب أفراد الدراسة كبدرجة  -
نقص بعض التقنيات التعميمية األساسية : العمميات اإلدارية في اإلدارة الصفية بالمرحمة الثانكية ىي

 ، كضعؼ التعاكف بيف أكلياء األمكر كالمدرسة، كضيؽ مساحة الصؼ مقارنة بعدد طالبو،في المدرسة
كقمة تزكيد المعمـ بالمشكالت الصحية كاالجتماعية كالنفسية لمطالب مف قبؿ المرشد الطالبي، 

قمة كجكد أىداؼ كاضحة بدرجة كافية لمعممية : عمى المشكالت التالية  (قميمة)كمكافقتيـ كبدرجة 
 كضعؼ اىتماـ بعض ، كقمة التعاكف بيف المعمميف ممف يدرسكف طالب الصؼ الكاحد،التعميمية

 .                 .المعمميف باستخداـ الكسائؿ التعميمية في الكقت المناسب مف زمف الحصة

، (العمؿ الحالي)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد الدراسة ُتعزل إلى متغير   -
 لمعمميات اإلدارية في اإلدارة الصفية توكذلؾ فيما يتعمؽ بالمشكالت التي تعكؽ المعمـ عف ممارس

  . .       بالمرحمة الثانكية، كقد جاءت ىذه الفركؽ لصالح مجتمع المشرفيف التربكييف

، (سنكات الخبرة)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد الدراسة ُتعزل إلى متغير   -
كذلؾ فيما يتعمؽ بالمشكالت التي تعكؽ ممارسة المعمـ لعمميتي التنظيـ كالتكجيو، كقد جاءت ىذه 

، في حيف ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ( سنكات فأكثر5خبرتيـ مف )الفركؽ لصالح الذيف 
، كذلؾ فيما يتعمؽ المشكالت التي تكاجو (سنكات الخبرة)استجابات أفراد الدراسة تعزل إلى متغير 

 . .                                              المعمـ في ممارسة عمميتي التخطيط كالرقابة
عمى مقترحات تطكير العمميات اإلدارية في اإلدارة  (كبيرة)مكافقة أغمب أفراد الدراسة كبدرجة   -

إنشاء مكتب متخصص بكؿ : الصفية بالمرحمة الثانكية في ضكء مدخؿ إدارة الجكدة الشاممة التالية
 يقكـ عمى متابعة أداء المعمـ كفقان لمعايير الجكدة الشاممة كتخصيص قاعات دراسية ،إدارة تعميمية
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 كتحديد مياـ كمسؤكليات الطالب في ضكء قدراتيـ ،بحسب المكاد العممية بدالن مف الصفكؼ الثابتة
 كتزكيد المرشد الطالبي لممعمميف بمعمكمات كافية عف الطالب ذكم ،العممية كميكليـ الشخصية

 مف خالؿ المقاءات كالنشرات التثقيفية ، كتنمية كعي الطالب بالقكاعد كالضكابط المدرسية،االحتياج
عالـ كلي األمر بصفة دكرية بمستكل  كنشر الكعي بثقافة الجكدة الشاممة داخؿ الصؼ كخارجو، كا 
التزاـ الطالب سمككينا كتفّكقو دراسينا كضع نظاـ حكافز مناسب لدعـ الرقابة الذاتية لمطالب كتقييـ 

  . الطالب لنفسو بصفة دكرية تحت إشراؼ المعمـ
 (نكع المؤىؿ العممي)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد الدراسة ُتعزل إلى متغير  -

كذلؾ فيما يتعمؽ بمقترحات تطكير العمميات اإلدارية في اإلدارة الصفية بالمرحمة الثانكية في ضكء 
مدخؿ إدارة الجكدة الشاممة في عممية الرقابة، في حيف ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 

 فيما يتعمؽ بمقترحات تطكير عمميات ،(نكع المؤىؿ العممي)استجابات أفراد الدراسة تعزل إلى متغير 
  . .                                             التخطيط كالتنظيـ كالتكجيو

 كذلؾ فيما ،(العمؿ الحالي)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات العينة ُتعزل إلى متغير   -
يتعمؽ بمقترحات تطكير العمميات اإلدارية في اإلدارة الصفية بالمرحمة الثانكية في ضكء مدخؿ إدارة 

 .  في العمميات األربع كترجع تمؾ الفركؽ لصالح مجتمع المديريف كالككالء،الجكدة الشاممة

 ،(سنكات الخبرة)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة الدراسة ُتعزل إلى متغير  -
تزيد )كذلؾ في المقترحات التي تتعمؽ بعممية التخطيط فقط، كقد جاءت ىذه الفركؽ لصالح الذيف 

، في حيف ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة ( سنكات5سنكات خبرتيـ عف 
 كذلؾ في المقترحات التي تتعمؽ بعممية التنظيـ كالتكجيو ،(سنكات الخبرة)الدراسة تعزل إلى متغير 

 . .                                                     كالرقابة

 :أىم التوصيات 

ـُ األىداَؼ السمككية لكؿ درس باألىداؼ العامة لممادة أثناء عممية  -1 ، كذلؾ التخطيطربط المعم
  . .                                           لتحقيؽ الجكدة في العممية التعميمية

اعتماد الجكدة الشاممة في العمؿ اإلدارم لممعمـ في إدارتو لصفو ضمف رخصة المعمـ، كذلؾ مف - 2
 . .                                             ِقبؿ كزارة التربية كالتعميـ

تحديد أعداد الطالب في كؿ حجرة دراسية مف قبؿ إدارة شئكف الطالب بإدارة التعميـ، كذلؾ  - 3
 ..                                   ليسيؿ عمى المعمـ ممارسة عممية التنظيـ المكجو لمبيئة الصفية

 في ضكء قدراتيـ العممية كميكليـ الشخصية، ،تحديد المعمـ لمياـ الطالب في المرحمة الثانكية - 4
 . مما يحقؽ الجكدة في اإلدارة الصفية،كليةؤكذلؾ إلكسابيـ الثقة كلتعكيدىـ عمى تحمؿ المس

 برفع االحتياجات الخاصة مف صيانة كتكفير التقنيات ،مخاطبة إدارة المدرسة إلدارة التعميـ - 5
  .       التعميمية األساسية بالمدرسة الثانكية قبؿ انتياء العاـ الدراسي استعدادنا لمعاـ المقبؿ

إمداد المعمميف بصفة مستمرة بمعمكمات كافية عف الطالب مف ِقبؿ اإلرشاد الطالبي بالمدرسة  - 6
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  .                  كذلؾ لتتـ عممية التكجيو كفؽ آلية صحيحة بما يخمؽ إدارة صفية ناجحة

تاحة الكقت الكافي لممعمـ الستخدامو في التكاصؿ مع ،إنشاء مكقع إلكتركني متطكر لممدرسة - 7  كا 
  .                                             أكلياء األمكر، كالمعنييف بالعممية التعميمية

 (               2http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=13847 ) 
 نموذج مقترح الستخدام إدارة الجودة الشاممة لتحقيق قيمة عالية ألعمال  :13الدراسة رقم * 

         (.      2010) األردن- عيسى يوسف قداده. د:    األردنية الخاصةمؤسسات التعميم
 ة األردنية الخاصة دكران رياديان في االقتصاد الكطني كتكاجو فرصان كاعدمؤسسات التعميـتمعب 

كتحديات كبيرة في ظؿ ازدياد شدة المنافسة بينيا، األمر الذم يتطمب جيكد لمخركج مف المنافسة 
 تتفكؽ بيا عمى المنافسيف كتضمف بيا حصة مناسبة بالسكؽ، ، كاالتجاه إليجاد ميزة تنافسيةةالسعرم

. لذلؾ كاف االتجاه لمتميز بالجكدة
: تحاكؿ ىذه الدراسة اإلجابة عف التساؤالت اآلتية: مشكمة الدراسة

ما المقصكد بإدارة الجكدة الشاممة كنظاـ متفاعؿ كمتكامؿ يساعد في اتخاذ القرارات كحؿ - 1
المشكالت كتحقيؽ قيمو عالية ألعماؿ المؤسسات التربكية األردنية الخاصة؟ 

ما الدكر الذم تقكـ بو إدارة الجكدة الشاممة مف خالؿ عممياتيا كمبادئيا كمفاىيميا في إضافة قيمة - 2
عالية ألعماؿ المؤسسات التربكية األردنية الخاصة؟ 

ما المقصكد بقيمة عالية ألعماؿ المؤسسات التربكية األردنية كما ىي متغيراتيا التي تسعى إلى - 3
بمكغيا؟ 

ما الذم تقدمو ىذه الدراسة لصانع القرار في المؤسسات التربكية األردنية الخاصة؟ - 4
 لإلجابة عف ىذه التساؤالت ركز الباحث عمى الجانب النظرم لمدراسة أما الجانب العممي 

: فسكؼ يتـ تغطيتو مف خالؿ اإلجابة عف التساؤالت التالية
ىؿ تكجد عالقات ارتباط كتأثير ذات داللة معنكية بيف إدارة الجكدة الشاممة كالقيمة العالية ألعماؿ - 1

 المؤسسات التربكية األردنية الخاصة؟
ىؿ تكجد فركؽ معنكية بيف المؤسسات التربكية األردنية الخاصة فيما يتعمؽ بإدارة الجكدة  الشاممة - 2

 كالقيمة العالية ألعماليا؟
كشكمت مشكمة الدراسة المتمثمة في اإلجابة عمى الدكر الذم يمعبو تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة 

 يساعد في إنجاز القرار كحؿ المشكالت كتحقيؽ قيمو عالية ألعماؿ ،كنظاـ متفاعؿ كمتكامؿ
 . كالتحديد كالتحميؿبالكشؼ مرتكزان أساسيا سعت الدراسة لو ، األردنية الخاصةالمؤسسات التربكية

:  يمكف صياغة فرضيات الدراسة عمى النحك اآلتي:فرضيات الدراسة
ال تكجد عالقة ذات داللة معنكية بيف القيمة العالية ألعماؿ :  الفرضية األولىHo1-  : أوال

دارة الجكدة الشاممة . المؤسسات التربكية األردنية الخاصة كا 

http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=7598
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ال تتأثر قيمة أعماؿ المؤسسات التربكية األردنية الخاصة بالتغيرات :  الفرضية الثانيةHo2- : ثانيا
 .التي تحصؿ في تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة فييا

ال تكجد فركؽ ذات داللة معنكية بيف القيمة العالية ألعماؿ  :  الفرضية الثالثةHo3: - ثالثا
دارة الجكدة الشاممة  .المؤسسات التربكية األردنية الخاصة كا 

 يساعد في ،ىدفت الدراسة إلى تطكير نمكذج لتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة: أىداف الدراسة
ىا كزيادة ت كمؼض متمثالن في خؼ، األردنية الخاصةالمؤسسات التربكيةتحقيؽ قيمة عالية ألعماؿ 

 كرفع مستكل الخبرة لمعامميف األكاديمييف ،األرباح كتحقيؽ تحسيف مستمر كزيادة رضا الطالب
 . كرفع مستكل جكدة خدمة المجتمع كجكدة خدمات البحث العممي،كاإلدارييف

 المؤسسات التربكيةشخص مف إدارات  (120)كتـ جمع البيانات مف  :أدوات الدراسة
صمـ كأداة لقياس أثر تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة عمى القيمة استبياف األردنية الخاصة عف طريؽ 

الكسط ) باستخداـ األساليب اإلحصائية الكصفية ،ةػة الخاصػ األردنيالمؤسسات التربكيةاؿ ػالعالية ألعـ
معامالت االرتباط الختبار : ، كاستخداـ األساليب اإلحصائية االستداللية(الحسابي كاالنحراؼ المعيارم

ة العالية ػ التأثير بيف تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة كالقيـالختبارالعالقات كاالنحدار الخطي البسيط 
 األردنية الخاصة ك إجراء اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ المؤسسات التربكيةألعماؿ 

.  األردنية الخاصةالمؤسسات التربكيةبيف تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة كبيف القيمة العالية ألعماؿ 
 معنكية بيف القيمة العالية ةتكصمت الدراسة إلى كجكد عالقة ذات دالؿ :نتائج الدراسة

 حيث أشارت النتائج . األردنية الخاصة كبيف تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممةالمؤسسات التربكيةألعماؿ 
المؤسسات م بينيما، كبينت الدراسة كذلؾ تأثير القيمة العالية ألعماؿ دإلى كجكد ارتباط قكم كطر

 حيث أشارت الدراسة إلى ، األردنية بالتغيرات التي تحصؿ نتيجة تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممةالتربكية
 المؤسسات التربكيةزيادة كحدة كاحدة في إدارة الجكدة الشاممة يؤثر في زيادة القيمة العالية ألعماؿ 

 كبينت كذلؾ كجكد فركؽ ذات داللة معنكية بيف القيمة العالية ،(1.04)ة بمقدار ػة الخاصػاألردني
 . األردنية الخاصة كبيف إدارة الجكدة الشاممةالمؤسسات التربكيةألعماؿ 

 إدارة المدرسة والفصل وما يدركو الطالب وعالقتيا بالتحصيل  سيكولوجية: 14 رقم الدراسة* 
  (.             2011 )عمي أحمد سيد مصطفى: الدراسي

العالقة بيف سيككلكجية إدارة المدرسة كسيككلكجية  تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى :أىداف الدراسة
لى تبياف المككنات العاممية ،نحكىما إدارة الصؼ كما يدركو الطالب  كالتحصيؿ المدرسي، كا 

دراؾ الطالب ليما لسيككلكجية إدارة دارة الفصؿ كا   25 أجرل الباحث دراسة ميدانية عمى. المدرسة كا 
األساسية األكلى مف التعميـ االبتدائي   تـ اختيارىـ عشكائيان مف الحمقة، طالبا كطالبة91مديران كمدرسان ك

فرعية لكؿ مف األبعاد المدركسة، فضال عف احتساب درجة  في مدينة أسيكط، مطبقا ثالثة مقاييس
عف التحميؿ العاممي أربعة عكامؿ لمقياس إدارة المدرسة كثالثة عكامؿ   نتج،التحصيؿ لدل الطمبة
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الدراسة أف ىناؾ   كما بينت،سيككلكجية إدارة الفصؿ كأربعة عكامؿ لمقياس ما يدركو الطالب لمقياس
كمتغير تابع كبيف سيككلكجية إدارة   دالة إحصائيا بيف التحصيؿ الفعمي لمطالبارتباطيةعالقات 

 .الذككر كاإلناث كمتغيرات مستقمة المدرسة كسيككلكجية إدارة الفصؿ لكؿ مف
2http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=13847 )                      ) 

درجة ممارسة الميارات اإلدارية الصفية األساسية لدى معممي التعميم الثانوي : 15الدراسة رقم * 
: في مديريات التربية والتعميم في محافظة الكرك وعالقتيا ببعض المتغيرات

 (. 2011)                     حسن الطعاني، األردن، 
تحاكؿ ىذه الدراسة الكشؼ عمى درجة ممارسة معممي المرحمة الثانكية :  إشكالية الدراسة

: لمميارات األساسية لإلدارة الصفية كذلؾ باإلجابة عمى األسئمة التالية
ما درجة ممارسة الميارات اإلدارية الصفية األساسية لدل معممي التعميـ الثانكم في محافظة - 1

الكرؾ؟ 
ىؿ تختمؼ درجة ممارسة الميارات اإلدارية الصفية األساسية لدل معممي التعميـ الثانكم في - 2

محافظة الكرؾ باختالؼ الجنس؟ 
ىؿ تختمؼ درجة ممارسة الميارات اإلدارية الصفية األساسية لدل معممي التعميـ الثانكم في - 3

محافظة الكرؾ باختالؼ الخبرة؟ 
ىؿ تختمؼ درجة ممارسة الميارات اإلدارية الصفية األساسية لدل معممي التعميـ الثانكم في - 4

محافظة الكرؾ بتفاعؿ الجنس مع الخبرة؟ 
: تنبثؽ أىمية الدراسة كأىدافيا مف اآلتي:  أىمية الدراسة وأىدافيا

. امتالؾ المعمـ لمميارات الالزمة في إدارة صفية فعالة كما ليا مف دكر في تنشيط العممية التعميمية- 
. أىمية الدكر الذم يقـك بو المعمـ في اإلدارة الصفية كتنظيمو كأىمية إعداده كتدريبو- 
. الحاجة إلى إجراء المراجعة المستمرة كالتطكير التربكم لمبرامج التي تقدميا المؤسسات التربكية- 
. التعرؼ عمى درجة ممارسة الميارات اإلدارية الصفية األساسية لمتعميـ الثانكم لمحافظة الكرؾ- 
عمى درجة ممارسة الميارات الصفية األساسية  (الجنس كسنكات الخبرة )التعرؼ عمى أثر المتغيرات- 

. لدل معممي التعميـ الثانكم لمحافظة الكرؾ
.  معمما 180تـ اختيار العينة بطريقة عشكائية طبقية، حيث بمغ حجميا :  عينة الدراسة
استخدـ الباحث إستبانة خاصة بالميارات األساسية لإلدارة الصفية بعد االطالع :  أداة الدراسة

 بندا مكزعة عمى 63عمى األدب التربكم كالدراسات ذات العالقة بالمكضكع، حيث احتكت اإلستبانة 
إدارة السمكؾ، التخطيط لإلدارة الصفية، األنشطة الصفية، التفاعؿ الصفي، :  مجاالت ىي06

. التعميمات كاألنشطة المدرسية، التحضير كالتقكيـ
: لإلجابة عمى أسئمة الدراسة استخدـ الباحث التقنيات التالية:  نتائج الدراسة اإلحصائية

. حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة- 

http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=7598
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. حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لكؿ بند مف بنكد االستبانة- 
استخداـ تحميؿ التبايف لإلجابة عمى السؤاؿ الثالث كتحميؿ التبايف الثنائي لإلجابة عمى السؤاؿ - 

: كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية. الرابع
أظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي أف المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممجاالت  - 

، كىي درجة كبيرة، كعمى مستكل المجاالت يالحظ أف متغيرات األنشطة (3.90)الستة قد بمغت 
، (4.13)، (4.08)الصفية كالتفاعؿ الصفي، إدارة السمكؾ، حصت عمى أعمى المتكسطات الحسابية 

. كأنيا حسب ممارسات المعمميف يجب أف تمارس بدرجة كبيرة جدا
كحصؿ متغير التعميمات كاألنظمة المدرسية كالتخطيط لإلدارة الصفية عمى متكسطات حسابية 

أم تمارس بدرجة كبيرة، كباقي المتغيرات حصمت عمى متكسطات حسابية  (3.92)، (3.95)
كىي تمارس بدرجة متكسطة ، كذلؾ ألف ىذه المتغيرات ليا عالقة كأثر مباشر  (3.65)، (3.73)

عمى ممارسة ىذه الميارات، كما أظيرت نتائج تحميؿ التبايف أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
ترجع إلى الجنس في ممارسة الميارات اإلدارية الصفية األساسية، كما أكضحت النتائج أيضا أنو ال 

. تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ترجع إلى الخبرة في ممارسة الميارات اإلدارية الصفية األساسية
 (24)( 136: ، ص2011حسن الطعاني، )                                    

: الدراسات األجنبية-  ب
 فاعمية إدارة الصف في بداية العام الدراسي لدى معممي الرياضيات والمغة   :16الدراسة رقم * 

 AVERTSON  ،EMMER ( 1982.)أفرتسون، أميير:  االنجميزية في المدرسة اإلعدادية
أجريت الدراسة عمى عدد مف معممي الرياضيات كالمغة االنجميزية بالمدرسة اإلعدادية، كلقد تـ 

 األكثر فاعمية كالمعمميف األقؿ فاعمية في إدارة الصؼ في الثالثة ففي ىذه الدراسة تحديد المعممي
أسابيع األكلى مف بداية العاـ الدراسي، كذلؾ حتى يمكف التعرؼ عمى األنشطة المكجكدة في الصؼ 

 المعمـ المسبؽ كخصائص كؿ مف مجمكعتي المعمميف الفاعميف كغير ؾالدراسي أثناء تمؾ الفترة، كسمك
الفاعميف، مف أىـ نتائج الدراسة كجكد فركؽ بيف المجمكعتيف، مف حيث إدارة الصؼ مثؿ كضع منيج 

كقكاعد ثابتة لمتعامؿ مع الصؼ، كالتركيز عمى قياـ الطالب بمياـ محددة كتكزيع المسؤكليات عمى 
التالميذ في الصؼ، كتنظيـ العممية التعميمية التعممية كذلؾ لصالح مجمكعة المعمميف األكثر فاعمية 

. في إدارة الصؼ
كعمى ىذا أكضحت دراسة أفرستكف أىمية إدارة الصؼ كشرط ضركرم لمتدريس الفعاؿ، كىذه 

 لمدرس، كفقا لفترات زمنية محددة في الصؼ الدراسي، دالتخطيط، التنفيذ الجي:اإلدارة تتضمف ما يمي
 .األسمكب المنظـ في قيادة التالميذ، التغذية الراجعة الجيدة، اختزاؿ سمكؾ التالميذ غير المرغكب فيو
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: مدى إدراك وتنبؤ المعممين بقدراتيم وفاعميتيم في إدارة الصف: 17الدراسة رقم * 
 (.1990)                                سافران وآخرون 

ركزت الدراسة عمى إدارة الفصؿ كبحث طرؽ التدريس، فاعمية المعمـ، كاشتممت العينة عمى 
 المتعػدد أكضحت ر فقرة، كباالعتماد عمى تحميؿ االنحدا389معمما كباستخداـ استبانة مككنة مف 182

 بالمائة مف أفراد العينة قد تنبئكا بالسمكؾ المتكقع، بينما االختالفات 18 بالمائة ك13الدراسة أف ما بيف
المرتبطة بالعدد الكبير مف باقي العينة، أجمعت أف إنجاز التمميذ األكاديمي كظركفو االقتصادية 

. كاالجتماعية يعد مؤشرا عمى قدرة المعمـ في التنبؤ بفاعميتو في إدارة الفصؿ
SRANLEY( 1999     .) سرانمي :  إمكانية المعممين في إدارة الصف بنجاح:18الدراسة رقم * 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عف إمكانية المعمميف عمى إدارة الفصؿ بنجاح، كيؤكد مدراء 
المؤسسات التعميمية بمختمؼ مستكياتيا، عمى أف المعمميف بحاجة دائمة إلى تدريب معيف حتى 

يستطيعكا القياـ بأعماليـ بكفاءة كفاعمية،كألجؿ تحقيؽ ذلؾ تمت مناقشة أربع بحكث إرشادية، أكؿ 
بحث إرشادم يركز عمى اإلعداد الكافي لممعمميف، مف خالؿ مساعدة مدير المؤسسة التعميمية 
سيامو في مراقبة الفصؿ، كتحديد أدكات كطرؽ التدريس مبكرا مف طرؼ المعمميف، بإعطائيـ  كا 
معمكمػات إداريػة متعددة، كثاني بحث إرشادم ييتـ بالفصؿ كتنظيمو كمراقبتو، حيث يبدأ المعمـ 

الحصة بطريقة حاسمة، كيأخذ دكره بكفاءة كفاعمية كيكجو صفو بانتظاـ، كثالث بحث إرشادم تضمف 
عطاء تكجييات محددة  تكضيح التكقعات حكؿ سمكؾ التالميذ، كاستخداـ خطة لضبط النظاـ الصفي، كا 

عف السمكؾ المرغكب فيو كالفعمي، كآخر بحث إرشادم تعمؽ بأىمية تكصيؿ المعمكمات لمتالميذ، 
بحيث يقضي المعمـ معظـ كقتو في تحقيؽ اإلجراءات التي مف شأنيا جذب انتباه التالميذ كمشاركتيـ 

        (.159: أحمد إبراىيم أحمد، مرجع سابق، ص)      .الفعمية في الصؼ الدراسي
التأثيرات المتبادلة بين سموك المعمم وااللتزامات السموكية لمطالب خالل العام :19الدراسة رقم * 

    (. 1994)سكنر وبيممونت : (الدافعية داخل الفصل الدراسي )الدراسي 
 أبعاد في سمكؾ المعمـ 3تيدؼ الدراسة إلى استقصاء العالقة خالؿ فترة  زمنية فاصمة بيف 

االندماج، البنية، دعـ االستقالؿ الذاتي، كبيف التزامات التالميذ كقدراتيـ السمككية كاالنفعالية، : كىي
كتحديد التأثيرات المتبادلة بينيما، كذلؾ كما يدركيا كؿ منيما اتجاه اآلخر، كمف خالؿ اختبار نمكذج 

 .جديد لمدافعية
كقد تـ تكزيع استبياف يتككف مف نسختيف أحدىما لمتالميذ كاآلخر لممعمميف، ككانت عينة 

 14 سنة، كعينة المعمميف تشمؿ 12 إلى 8 تمميذ كتمميذة، تتراكح أعمارىـ بيف 144التالميذ كقكاميا 
 .معممة ممف يقكمكف بالتدريس ليؤالء التالميذ، كتـ مراعاة بساطة المصطمحات كمستكل المغة

 :تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية
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أف بعد االندماج في العالقات القائمة بيف المعمـ كالتمميذ كؿ منيـ عمى حدا لو أكبر األثر عمى - 
 .إدراكو نحك سمكؾ المعمـ
 (25) (327: ، ص2000عبد الرحمان صالح األزرق،  )                          

إدارة الصف الفاعمة في وكيفية التعامل مع السموك غير السوي المدارس : 20الدراسة رقم * 
Wragg( 1995 .) راج : األساسية البريطانية

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديـ تقرير حكؿ إدارة الصؼ الفاعمة في مدارس األساس البريطانية مع  
أجريت الدراسة مف خالؿ مالحظة . التشديد عمى كيفية تعامؿ المدرسيف مع السمكؾ غير السكم

.  سنة12-5طالبا بيف  (430)مدرسا كمقابمة  (60)مدرسا كمقابمة  (239)
دراؾ المدرسيف إذ أف الطالب مصدر ميـ لممعمكمات لكف .كجدت الدراسة تفاكتا بيف إدراؾ الطالب كا 

المدرسكف ال يالحظكف ذلؾ، أك أنيـ ال يدرككف أىمية كجية نظر الطالب، فبالرغـ مف أنو كفي بعض 
الفصكؿ يستخدـ التفاعؿ بيف الطالب كالمدرس في مناقشة سمكؾ الطالب كلكف ال تمنح أم فرصة 

كما أف الطالب ميتمكف بأنيـ ال يستطيعكف التحدث بأمانة مع مدرسي . لمناقشة الطالب كالمدرس
.  الصؼ بنفس القدر الذم يتحدثكف بو لمباحثيف بسبب الخكؼ أك غيره

كأكضحت الدراسة أف الطالب ميتمكف بالمطؼ كال يميمكف إلى المدرس الذم يستخدـ العنؼ المفظي، 
كخمصت الدراسة إلى أنو كبالرغـ مف صعكبة  إدخاؿ كجيات النظر الخاصة بالطالب في النظاـ، فإف 

الطالب يقدمكف بصيرة نافذة في حياة الصؼ الدراسي ال يمكف تجاىميا إذا رغب المدرسكف في فيـ 
أفضؿ لميفكات التي تأخذ الكثير مف كقتيـ، كتقميؿ القمؽ مف الرقابة التي يشعر بيا الكثير مف 

. المدرسيف
العالقة بين اتجاىات المعممين نحو اإلدارة الصفية والممارسات التي :  21الدراسة رقم * 

 Turanli.andتورانمي وويمدرم : يمارسونيا في اإلدارة الصفية من وجية نظر الطالب
Yildirim(1999 .)

أجرل تكرانمي ككيمدـر دراسة ىدفت لمبحث في العالقة القائمة بيف اتجاىات المعمميف نحك اإلدارة 
الصفية كالممارسات التي يمارسكنيا في اإلدارة الصفية مف كجية نظر الطالب، كمف خالؿ المالحظة 
الصفية في المدارس اإلعدادية في إركيز في تركيا، تألفت عينة الدراسة مف مجمكعتيف مف المعمميف 

تركز عمى الميمة،  (ب  )تركز عمى الطالب، كمجمكعة  (أ  )المختمفيف في اتجاىاتيـ، مجمكعة 
طالبا يعمميـ معممكف مف  (48)ك( أ)طالبا يعمميـ معممكف مف المجمكعة  (91)كتككنت العينة مف 

، حيث قاـ الطالب باإلجابة عؿ استبياف يتعمؽ بالممارسات الصفية التي يمارسيا (ب)المجمكعة 
التقمص العاطفي، : بندا مكزعة عمى سبعة مجاالت كىي (32)معممكىـ، كاالستبياف يتألؼ مف 

. الحماس، التدريس، التشجيع، ضبط الصؼ، التغذية الراجعة، التصحيح كالتقكيـ، تقييـ تقدـ الطالب
التقمص العاطفي، : كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المعمميف في مجاالت

التدريس، التشجيع، ضبط الصؼ كالتغذية الراجعة كالتصحيح كتقييـ الطالب لصالح المعمميف 



 الفصل األول                                                                                                              الفصل التمهيدي

44 

 

لى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المعمميف في  (ب)بالمجمكعة  التي تركز عمى الميمة، كا 
. مجاؿ الحماسة

مدى معرفة معممي ما قبل الخدمة لالستراتيجيات الفاعمة في إدارة : 22الدراسة رقم * 
Khamer( 2000 .)كمر: الصف لمسموك المشاكس

أجريت ىذه الدراسة لمتحقؽ مف مدل معرفة معممي ما قبؿ الخدمة لالستراتيجيات الفاعمة في إدارة 
الصؼ، كتـ الحصكؿ عمى إجابات مكتكبة مكسعة في نياية فصؿ دراسي تعميمي مف طرؼ الطمبة 
المعمميف لالستراتيجيات التي قد ال تنجح في إدارة الصؼ،  تبيف مف خالؿ تحميؿ البيانات أف الطمبة 
المعمميف أكردكا استراتيجيات لكال الحالتيف أم االستراتيجيات الناجحة كغير الناجحة، كقد أكردكا أنيـ 

في الغالب سيرسمكف الطالب المشاكس لممكتب كأنيـ سكؼ يعطكنو أكامر كتعميمات لفظية لمتكقؼ عف 
الصراخ عمى : السمكؾ المشاكس، تشتمؿ االستراتيجيات التي اعتبركىا في العادة غير فاعمة عمى 

الطالب كالتيديد بالعقاب، لكف ما كاف غائبا مف استجابات الطمبة المعمميف ىك اإلجراءات السميمة 
لمحاكلة منع السمكؾ أك محاكلة التنشئة االجتماعية مف أجؿ التعامؿ بشكؿ فعاؿ مع األىداؼ 

 . التعميمية
:  التعقيب عمى الدراسات السابقة

: مف العرض السابؽ لمدراسات السابقة يتضح لنا مايمي
ىناؾ اختالؼ في البحث فيما يخص مكضكع الجكدة الذم يتفاكت كيختمؼ باختالؼ الدكؿ كالميف - 

كالمؤسسات التي ينتمي إلييا األفراد كالتي تركز معظميا عمى الجكدة في التعميـ العالي، كىذا ما 
. يدعكنا إلى رصد الظاىرة في المؤسسة التعميمية التربكية عمى مستكل التعميـ الثانكم

ال يأتي الربط في معظـ الدراسات بيف الجكدة في التعميـ كمتغيرات كاضحة ، حيث نجد دراسات - 
تتعمؽ بالجكدة في التعميـ كحدىا كدراسات تتعمؽ باإلدارة الصفية كحدىا، ىذا ما لفت االنتباه إلى قمة 

. الدراسات المتعمقة بالجانب العالئقي الرابط بيف الجكدة كاإلدارة الصفية كىك مكضكع بحثنا اليكـ
أفادتنا دراسات التفاعؿ الصفي إلى إمكانية ربط ىذا األخير بمتغيرات عديدة منيا التعمـ التعاكني - 

الذم أكضحت معظـ الدراسات أنو فعاؿ في تنمية جكانب االتصاؿ كميارات التفاعؿ كالذم تـ أخذه 
. بعيف االعتبار كأحد مؤشرات القياس في ىذا البحث

إف أنماط التفاعؿ التي يكظفيا األستاذ مرتبطة بفاعميتو في األداء في مجاؿ اإلدارة الصفية، ىذا - 
األخير الذم يرتفع كينخفض كفقا لمدل تفعيؿ مختمؼ المياـ الخاصة باإلدارة الصفية مف خالؿ 

اإلجراءات العممية التي تكجو العمؿ اإلدارم لمصؼ الدراسي بالنسبة لألستاذ، مف ىنا يمكف لنا أف 
نضع حمقة الكصؿ بيف اإلدارة الصفية كتفعيؿ اإلجراءات العممية المكجية لإلدارة الصفية بالتعميـ 

. الثانكم
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أما فيما يخص الدراسات األجنبية فقد عرضنا عددا مكجزا منيا ألنيا تركز فقط عمى فاعمية إدارة - 
ىذه الدراسات ذات  (1995)، كدراسة راج (2000)الصؼ عند المعمميف قبؿ الخدمة مثؿ دراسة كمر

. العالقة بمكضكع الدراسة الحالية في ارتباطيا ببعض المفاىيـ التي ترتكز عمييا
معظـ الدراسات المجرات سكاء فيما يخص اإلدارة الصفية أك الجكدة في التعميـ تختص بعينة - 

األساتذة في مستكيات عميا كالتعميـ العالي أك مستكيات أكلى كالتعميـ االبتدائي كالمتكسط، كقمة ىذه 
تطوير العمميات الدراسات عمى مستكل التعميـ الثانكم إال في دراستيف األكلى كالتي كسمت بما يمي 

. اإلدارية في اإلدارة الصفية بالمرحمة الثانوية في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاممة 
                                                       ػ .حسن بن معمس الصوقعي: الباحث  ػم2010

درجة ممارسة الميارات اإلدارية الصفية األساسية لدى معممي التعميم  : كالدراسة الثانية المكسكمة بػ.
حسن : الباحث:  الثانوي في مديريات التربية والتعميم في محافظة الكرك وعالقتيا ببعض المتغيرات

  2011الطعاني، األردن، 
أما فيما يتعمؽ بأدكات القياس فمعظـ الدراسات اعتمدت عمى اإلستبانة بكصفيا أداة لمتعرؼ  عمى - 

أك         (شبكة المالحظة)أساليب اإلدارة الصفية كمستكاىا، غير أنو يمكف استخداـ المالحظة 
. المقابمة أك المقاييس

 مما سبؽ يمكف القكؿ بأف دراستنا الراىنة عف غيرىا مف الدراسات األخرل تتميز باشتماليا 
عمى أبعاد كمتغيرات لـ تتناكليا تمؾ الدراسات، تساعد عمى قياس مدل تفعيؿ اإلجراءات العممية 

المكجية لإلدارة الصفية بصفكؼ التعميـ الثانكم مف منظكر يتميز بالجدة كاألصالة مف خالؿ معالجة 
. ىذا المكضكع في ضكء مفيـك الجكدة
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 مدخل مفاىيمي في اإلدارة الصفية والمفاىيم المرتبطة بيا: الفصل الثاني
 

 :تمييد 
I- مفاىيم عامة عن اإلدارة الصفية: 

 .مفيوم اإلدارة الصفية والمناخ المدرسي: أوال  
 .العالقات اإلنسانية عمى المستوى التربوي: ثانيا  
. أنماط اإلدارة الصفية ومياميا: ثالثا  

 .نماذج اإلدارة الصفية:   رابعا
 II -مفاىيم عامة عن التفاعل الصفي: 
 .مفاىيم التفاعل الصفي: أوال  
 .أنماط التفاعل الصفي: ثانيا  
 .أساليب التفاعل الصفي: ثالثا  
 .أىمية التفاعل الصفي: رابعا  
 III-التفاعل الصفي الفعال وكفاياتو  :
 .كفايات التفاعل الصفي والعالقات البينية: أوال  
 .مؤشرات السموك التفاعمي الفعال: ثانيا  
 . التفاعل الصفي في التعمم الفعال تإستراتيجيا: ثالثا  

 .النشاط التفاعمي الصفي الفعال:   رابعا
 VI -تقييم وأدوات قياس التفاعل الصفي :

تقييم التفاعل الصفي :   أوال
أداة فالندرز لقياس السموك المفظي :   ثانيا
أداة غاالوي لقياس السموك غير المفظي :   ثالثا

 خالصة 
 مراجع الفصل 
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 : تمييد
يقكـ التعميـ كالتعمـ الصفي عمى عمميات اتصاؿ كتفاعؿ مباشرة كغير مباشرة بيف األساتذة         

حقؽ فيو التعميـ كالتعمـ أىدافو، كنتيجة مكالطمبة، كتحدد فعالية عممية االتصاؿ كالتفاعؿ المدل الذم س
لظيكر عكائؽ تكاجو ىذه العممية، فإننا نجد كثير مف األساتذة كالطمبة يفشمكف في الكصكؿ إلى 

األىداؼ المرجكة، كمف المفيد أف نشير إلى أف عممية االتصاؿ كالتفاعؿ عمى  مستكل غرفة الصؼ 
ف ىناؾ أفراد راشدكف فيي عممية غير عشكائية تتـ في إطار رسمي، ألنيا  كاف في الثانكية، حتى كا 

 الطالب بيذا تطرقنا في ىذا ىك يقدـ خدمة كعميؿ يطمبيا، الذم تحدث بيف ميني محترؼ األستاذ 
الفصؿ إلى تحديد مفاىيـ اإلدارة الصفية، أىدافيا، أنماطيا، ككذلؾ التفاعؿ الصفي بمفاىيمو كأىميتو، 

، ككذا النشاط التفاعمي الصفي الفعاؿ ككفايات اإلدارة الصفية، كالتفاعؿ الصفي - االتصاؿ–كسائمو 
. كتقييـ التفاعؿ، ليزداد فيمنا أكثر فأكثر لعممية التفاعؿ داخؿ حجرة الدراسة
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 -Iمفاىيم عامة عن اإلدارة الصفية  :
: مفيوم اإلدارة الصفية والمناخ المدرسي: أوال
يختمؼ تعريؼ اإلدارة الصفية باختبلؼ العمماء كيعتبر التبايف في تعريؼ  :مفيوميا- 1

اإلدارة الصفية أمر طبيعي ذلؾ أف كؿ عالـ أك باحث ينطمؽ مف نظرية تربكية كنفسية مختمفة حيث 
يعرفيا عمى أنيا نمكذج مف التعميمات كالقكاعد السمككية التي  " canter 1990كانتر : نجد مثبل

".  يستخدميا المعممكف لمتعزيز كالعقاب 
يؤكداف عمى CURURIN AND MENDLER 1988  أما كؿ مف ككركيف كميندلر لػ

أىمية تحقيؽ االنضباط الصفي، كتعاكف الطمبة  مع المعمـ عبر تعزيز شعكر الطمبة بالكفاءة كالقيمة، 
ىي تحميؿ أداء المعمـ  " 1977kouninعبر دافعيتيـ كتكفير فرص النجاح  ليـ، كتعريؼ ككنيف 

كمياراتو التي يكظفيا في التعميـ ثـ يبحث في عبلقتيا بمستكيات انيماؾ الطمبة في أنشطة التعميـ، 
  .كحركة التعميـ الفعاؿ

 (1)(34: ، ص2003رمزي فتحي ىارون،  )                      

القدرة التي يتميز بيا المعمـ الفعاؿ مف أجؿ تحقيؽ : " اإلدارة الصفية تعرؼ أيضا عمى أنيا
". أىداؼ بناءة مع الطمبة، يأتي ذلؾ مف خبلؿ السمكؾ التنظيمي الذم يمارسو المعمـ 

العدؿ، الديمقراطية، المسؤكلية : حيث يصؼ الباحث دافيد إينر أف المعمـ الفعاؿ تككف صفاتو
التفيـ، المطؼ، العطؼ، العمؿ بمبدأ التحفيز كاإلثارة، االبتكار، سريع االستجابة، اليدكء، التحفظ، 
االتزاف، الثقة بالنفس، كىذا يظير في تفاعبلتو حيث يككف منغمسا في األلفة كالصداقة كالتجانس 

. كاالستقامة مع الطمبة
:   مميزات4كما يؤكد العالـ سميث عمى أف المعمـ الفعاؿ يتميز بػػػ 

. التزكيد بالمعرفة النفسية كالنظريات عف التعميـ كالسمكؾ اإلنساني- 
 .أف يككف عمى دراية بالعبلقات اإلنسانية الخالصة- 

 .االىتماـ بالجكانب التي يدرسيا- 

 .التحكـ في ميارات االتصاؿ مع الطبلب كمع أعضاء المؤسسة التعميمية - 

 ( 2)(25-24: ، ص ص2002محمد محمود الحيمة،  )                    

:  كيمكف الكصكؿ إلى التعريؼ التالي
ىي جميع الخطكات كاإلجراءات البلزمة لمبناء كالحفاظ عمى بيئة صفية  ":اإلدارة الصفية

. يعني أف لؤلستاذ يشغؿ فييا عدة أدكار" مبلئمة لعممية التعميـ الثانكم 
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المعمـ       
 يشغؿ أكثر مف                                                        دكر في حياتو العممية 

 
  أب                  صديؽ                      زميؿ               معمـ                   باحث 

 
 

         حقوق وواجبات     
 .يوضح األدوار التي يمكن أن يشغميا المعمم في حجرة الدراسة:  01شكل رقم 

( 90: رمزي فتحي ىارون، مرجع سابق، ص )                         
 : محاور اإلدارة الصفية- 2

 إلى أف اإلدارة الصفية نتاج لمزيج smith and laslett 1993يشير كؿ مف سميث كالزليت 
:   محاكر أساسية تشتمؿ عمييا عممية التدريس ىذه المحاكر ىي4مف الميارات المنظمة في 

كيقصد بيا الميارة في تنظيـ كتقديـ الدرس بطريقة تساىـ في تحقيؽ : managementاإلدارة - أ
انيماؾ عاؿ لمطمبة في عممية التعمـ ،لتحقيؽ ىذا يحتاج المعمـ إلى القدرة عمى تحميؿ عناصر كمراحؿ 

لى القدرة عمى االختيار المناسب لممكاد التعميمية، كالقدرة عمى تقميؿ أثر عكامؿ  الحصة المختمفة، كا 
. التشتت

 كتشمؿ المعرفة بكيفية تقديـ اإلرشاد كالتكجيو الذم يحتاجو الطمبة ككيفية médiation: الوساطة- ب
 .تقدير الطمبة لذكاتيـ، كأخيرا الميارة في تجنب المكاجية في الغرفة الصؼ 

 المختمفة المنتظمة في نظرية ت كيشمؿ عمى فيـ المعمـ لبلستراتيجياmodification: التعديل- جـ
. التعميـ، كاستخداـ ىذه اإلستراتجيات في تشكيؿ كتعديؿ سمكؾ الطمبة عبر برامج التعزيز أك العقاب

  كيقصد بيا فحص فاعمية سياسية المدرسة في االنضباط   monitoring :المراقبـة- د
.  فكمقدار المساعدة التي تقدميا في خفض التكتر لدل المعمميف كالطمبة كتكفير بيئة كمناخ إيجابيي

(  36: رمزي فتحي ىارون، مرجع سابق، ص )                      
:  االفتراضات الرئيسية في اإلدارة الصفية- 3

 مف خبلليا  ليفيـ المعمـ دكره ؽنقترح فيما يمي عددا ىاما مف االفتراضات التي يجب االنطبل
: كمدير لفرقة الصؼ، كتمثؿ ىذه االقتراحات الركائز الفكرية التي سيقكـ عمييا الفعؿ التعميمي

 لمطمبة، كالمقصكد ىنا أف ةالفيـ الحديث المتعمؽ باإلدارة الصفية كالحاجات النفسية كاألكاديمي- 1
ممارسة المعمـ في غرفة الصؼ يجب أف تككف مدفكعة بنتائج البحث العممي، التي دلت عمى فاعميتيا 
كالدعكل ىنا ضركرة القراءة كاإلطبلع عمى كؿ جديد في مياديف التعمـ كالتعميـ كاالبتعاد عف االرتجاؿ 
في القرارات كالممارسات التربكية كالتعميمية، يعني أف اإلدارة الصفية ىي عممية اتخاذ قرار يحتاج إلى 
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امتبلؾ مجمكعة مف الميارات، إف تحديد ىذه الميارات كتعمميا يجب أف يستند عمى االستشارة 
. المستمرة لنتائج األبحاث التي ليا عبلقة بذلؾ 

بحيث يبني ىذا المنحى عمى أسس كقكاعد         : التركيز عمى منحى كقائي في اإلدارة الصفية- 2
تكفير عكامؿ مساعدة عمى خمؽ جك تفاعمي إيجابي داخؿ : ال تتعارض مع عمميتي التعميـ كالتعمـ مثؿ

. الفصؿ  الدراسي 
خمؽ كبناء عبلقات ايجابية بيف المعمـ كالطمبة كبيف الطمبة فيما بينيـ، ذلؾ نظرا لككف إنتاجية - 3

المعمـ كالطمبة تتأثر بنكع العبلقات التي تجمعيـ، مف خبلؿ بذؿ المعمـ لجيكد في سبيؿ تطكير 
عبلقات إيجابية بينو كبيف الطمبة، مف جية أخرل  تمثؿ اإلدارة ضركرة تربكية كليس كما يعتقد البعض 

. أنيا ترؼ تربكم
استخداـ الطرؽ كاألساليب التعميمية التي تسيؿ عممية التعمـ كتستجيب لحاجات الطمبة كأفراد - 4

كجماعات، عمى اعتبار أف العديد مف الدراسات أكدت عمى أف احتمالية نجاح المعمـ في إدارة الفصؿ 
كتحقيؽ أىدافو كأىداؼ الطمبة، تزداد عندما ينطمؽ في قراراتو كممارساتو التربكية كالتعميمية مف فيـ 
عميؽ لخصائص الطمبة النمائية كالشخصية، كعميو فإف كؿ معمـ بحاجة إلى الدراسة في مكضكعات 

. النمك البشرم كالشخصية اإلنمائية كعبلقتيا بالتعميـ كالتعمـ
(  37: رمزي فتحي ىارون، مرجع سابق، ص )

استخداـ طرؽ كأساليب إلدارة المجمكعة التي تضاعؼ انيماؾ الطمبة في عممية التعمـ، فإدارة - 5
كقت التعمـ ىك مف األىداؼ الميمة لئلدارة الصفية، كمف الضركرم لممعمـ أف يدرؾ األثر الكبير 

. لمقدار ما يقضيو الطمبة مف كقت في التعميـ عمى تحصيميـ كعمى تحقيقيـ لؤلىداؼ المرجكة
 ػ امتبلؾ القدرة عمى استخداـ مدل كاسع مف األساليب اإلرشادية لمساعدة الطمبة الذيف تككف لدييـ 6

مشكبلت انضباط، كمشكبلت سمككية متطرفة، فالمعمـ عندما يتعامؿ مع الطالب الذم يسمؾ بطريقة 
. غير مقبكلة، إنما ينكم مساعدتو ىنا يظير الدكر التربكم لممعمـ كمربي

امتبلؾ القدرة عمى استخداـ األساليب كاإلجراءات التصحيحية كالعبلجية لمتعامؿ مع سمكؾ الطمبة - 7
غير المقبكؿ، كتأتي الحاجة لمثؿ ىذه اإلجراءات ألف كؿ محاكالت المعمـ الكقائية لف تنجح في تحقيؽ 

التزاـ كامؿ مف كؿ الطمبة، إف السمكؾ غير المقبكؿ مف طرؼ الطمبة محتمؿ الحدكث حتى مع 
األساتذة كالمعمميف ذكم الخبرة الطكيمة كالكفاءة العالية، الذيف يكظفكف إجراءات كقائية فعالة، كعميو 
فإف الكقاية في اإلدارة الصفية ىك التقميؿ مف احتماالت ظيكر مشكبلت لكنيا ال يمكف أف تنجح في 

 .منع حدكث المشكبلت تماما كبشكؿ كمي 

طريقة التفكير لدل المعمـ يجب أف تككف مكافقة لطبيعة سمككو كممارساتو، أم عمى المعمـ أف -  8
        يككف عمى دراية بتفاصيؿ بنيتو المعرفية المرتبطة بعممو، كأف يفيـ كيؼ تؤثر مككنات ىذه البنية

. في قراراتو كممارساتو التربكية كالتعميمية 
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يجب أال تطغى الحاجة لبلنضباط عمى الحاجة لتحقيؽ تربية كتعميـ كتعمـ مناسبيف، ألف اإلدارة - 9
الصفية ال تساكم االنضباط الصفي فقط، ألف اليدؼ الرئيسي لئلدارة الصفية ىك تكفير بيئة التعمـ 

العمؿ المتبادؿ، كالتي تزيد مف تحقيؽ األىداؼ  (الطمبة )التي تسيؿ عمى كؿ مف المعمـ كالمتعمـ 
. التربكية التعميمية كالتعممية

يجب أف تنطمؽ جيكد المعمـ في اإلدارة الصفية مف الفكر التكاممي كالشمكلي، بحيث تجدر - 10
اإلشارة إلى أف أم ظاىرة صفية ىي نتاج لمجمكعة متداخمة كمتفاعمة مف العكامؿ، كأف التعامؿ معيا 
ينجح أكثر عندما يأخذ جميع ىذه العكامؿ باالعتبار، مثؿ العمؿ التعاكني بيف المعمـ كالطمبة بيدؼ 

    ( بتصرف442: محمد محمود الحيمة، مرجع سابق، ص) .    االستفادة مف خبراتيـ كتجاربيـ
:  االقتراحات التي تحقق إدارة صفية فعالة- 4

إف ىذه االقتراحات ىدفيا ىك خمؽ فرص لمتفاعؿ الشخصي مع الطمبة لبناء عبلقة أفضؿ 
 :كأكثر إيجابية كفؽ ما يمي

 تسيـ مشاركة المعمـ في بعض أنشطة الطمبة في استمتاعو :إظيار االىتمام بنشاطات الطمبة- أ
بالعبلقة التي تربطو معيـ، كفي إشعارىـ بأنيـ ميمكف كيستحقكف تخصيص كقت لمشاركتيـ، مف 
خبلؿ األبحاث مثبل، كاقتراح نتائجيا لتؤخذ بعيف االعتبار في التحسيف كالتعديؿ كالتي تساىـ في 

. تطكير أداء الطمبة
 ىذا مف خبلؿ التعرؼ عمى :السماح لمطالب بإجراء مقابمة مع المعمم خارج نطاق الدراسة- ب

الجكانب الشخصية مف حياة األفراد الذيف تقيـ معيـ عبلقة يساعد عمى تطكير ىذه العبلقة، إال أف 
ىذه الحقيقة غائبة عف باؿ الكثيريف العتقاد المعمـ الخاطئ المتمثؿ في أف ذلؾ يؤثر في  مكانتو 

 . كىيبتو

يمكف لممعمـ أف يبدأ السنة الدراسية ببعث رسائؿ أك كتابة : بعث رسائل ومالحظات لمطمبة- جـ
مبلحظات ترحيب شخصية لكؿ مف الطمبة، ىذا األمر يسيـ في التمييد لتطكير عبلقة إيجابية بينو 
كبينيـ، كىذا ما يؤكد عمى أف األستاذ أك المعمـ سعيد بكجكد طمبتو، كما يمكف تبادؿ المبلحظات 

الخ، ىذا ما يؤدم إلى ظيكر تحسف في السمكؾ االجتماعي لدل ...اإليجابية غبر اإلنترنيت أك الياتؼ
. الطمبة  داخؿ غرفة الصؼ

 يعتقد أغمب الطمبة أف معممييـ غير ميتميف بآرائيـ داخؿ الصؼ، :وضع صندوق لالقتراحات- د
مف كمػف االستراتجيات التي تنجح في تغيير ىذا االعتقاد كضع صندكؽ لبلقتراح، يمكػف الطمبػة 

التعبير عف آرائيـ بحرية كيعزز شعكر الطمبة باألىمية، كبأف األستاذ حريص عمى االستماع ليـ 
. كاالستجابة لرغباتيـ 

 تنظـ كؿ مؤسسة تعميمية أنشطة طبلبية غير :المشاركة في أنشطة المؤسسة- ىـ
، تكفر مثؿ ىذه  األنشطة فرص ممتازة لممعمـ إلظيار اىتمامو بالطمبة عبر مشاركتو، كما ةاألكاديمي
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يساعد عمى تعزيز العبلقة بيف األساتذة كالطمبة كمثؿ ىذه األنشطة تسيـ في تعزيز المناخ اإليجابي 
 (278-277: رمزي فتحي ىارون، مرجع سابق، ص ص ).     السائد عمى مستكل المؤسسة

: العالقات اإلنسانية عمى المستوى التربوي: ثانيا
  :العالقة الصفية- 1

يحيا الطالب مع األستاذ في غرفة الصؼ حياة مشتركة، ألنيـ مجمكعة بشرية يقضي أفرادىا 
كقتا طكيبل معا، فتتعرض حياتيـ في غرفة الصؼ إلى نفس المؤثرات التي تتعرض ليا أية مجمكعة 

الحب، الكره، الصداقة العداكة، : بشرية  تعيش في أم سياؽ آخر، حيث تككف كؿ االحتماالت كاردة
كتمعب ميارات األستاذ في إدارة العبلقات البشرية دكرا .... المتعة كالممؿ الفرح كالحزف، النجاح كالفشؿ

".      ىاما في تحديد شكؿ الحياة التي ستسكد غرفة الصؼ، كتسمى ىذه الميمة بإدارة المناخ النفسي
 ( 31:رمزي فتحي ىارون، مرجع سابق، ص)       

كىذا ما يحدد العبلقة التي يتمركز فييا الفعؿ التعميمي لذلؾ نجد الباحث دينك يميز بيف       
:   أشكاؿ لمعبلقات التربكية4
. العبلقة التي يككف فييا فعؿ المدرس  متمركزا حكؿ ذاتو حيث يككف دكره تقديـ المعرفة فقط- أ

العبلقة التي يككف فييا الفعؿ التعميمي حكؿ التمميذ، كىنا يكتفي المدرس بإعادة بناء المعرفة - ب
 .كالقياـ بدكر المرشد كالمنشط 

العبلقة التي يؤدم فييا المدرس دكر المحفز مما يسيؿ عممية التعميـ كالتعمـ، مف غير تكجيييا - ج
. كالمشاركة فييا كيستجيب لطمبات التبلميذ

. العبلقة التي يصبح فييا المعمـ متعمما- د
كيتجمى األساس الذم تقكـ عميو ىذه النظرية مف خبلؿ تصكر األدكار التي يقـك بيا المدرس كالتبلميذ 

.  في إطار العبلقة التربكية 
( 3)(19: ، ص1991محمد آيت موحى ومجموعة من الباحثين،  )          

  :حركة العالقات الصفية- 2
كجو الكثير مف الباحثيف كالميتميف التربكييف دراستيـ نحك البحث في العبلقة اإلنسانية في 
البيئة التعميمية بيف أفراد الجماعة التربكية، ككنتيجة لتطكير العمـك السمككية كالتقدـ الكبير ظير ما 
يسمى بحركة نظرية اإلدارة التعميمية، كبدأت المقررات الجديدة تجد طريقيا إلى الجامعات كالمعاىد  

كالتي تيتـ بدراسة االتصاؿ كالكفاءة اإلدارية كالسمكؾ القيادم، كالعبلقات اإلنسانية بيف أعضاء العمؿ 
 (4)(26: ، ص1999محمد منير مرسى، ).     التعميمي

كاستنادا لما تنّص عميو نظرية اإلدارة التعميمية فيما يخص النظاـ التربكم، عمى اعتبار أف 
النظاـ مجمكعة مف األىداؼ ترتبط بعبلقة األعضاء فيما بينيـ لتتفاعؿ العناصر فيما بينيا لتحقيؽ 

: التكامؿ كفؽ ما يمي
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كجكد العمؿ الجماعي الفعاؿ داخؿ النظاـ الدراسي، كتحديد مسؤكلية األستاذ كالطالب مف خبلؿ - أ
. إدراؾ كؿ كاحد منيـ دكره فيتحقؽ النظاـ في إطار تفاعمي منظـ

عمؿ برنامج مشترؾ يمكف الطمبة مف االشتراؾ في األنشطة المختمفة، كالتدرب عمى تحمؿ - ب
 .المسؤكلية 

تنشيط الحكـ الذاتي مف خبلؿ التنظيمات الفعالة عمى مستكل المؤسسة تمكف الطمبة مف التعبير - ج
 :الحر كاتحاد الطمبة مثبل، كيجب عمى األستاذ كذلؾ أف يحافظ عمى مناخ الفصؿ ليككف

. ىادئا كمكجيا لعممية التعميـ كالتعمـ - 1
.   أف يساعد األستاذ الطمبة عمى التعامؿ فيما بينيـ بما يكلد لدييـ االحتراـ المتبادؿ كاألخذ كالعطاء- 2
. أف تككف عبلقة األستاذ بالطمبة مبنية عمى الثقة كبما يكلد لدييـ الطمكح كالتطمع كنمك الذات- 3

 (5)( يتصرف، 2001 ،محمد منير مرسي )                          
: جودة العالقة الصفية- 3

كىك أمر يعبر عف الميارة االجتماعية في كسب حب اآلخريف كتقديرىـ كاكتساب الصداقات 
: مف خبلؿ

. تقبؿ اآلخريف ككجكد ينبغي التعامؿ معيـ عف طريؽ كسائؿ تعميمية متبادلة- 1
 .مجاممة األستاذ لمطمبة يفرض تأدية كاجباتيـ عمى أحسف ما يراـ- 2

. تحقيؽ السمكؾ التعاكني بيف الطمبة بيدؼ تحقيؽ المساعدة االجتماعية: التعاكف- 3
جكدة التنافس كعممية يقـك األستاذ بإثرائيا عند الطمبة بدفعيـ لمحيكية كالنشاط كاالبتكار، مف - 4

. خبلؿ إتاحة الفرص ليـ إلظيار طاقاتيـ كالقضاء عمى الصراع
( 6)(54 -52:، ص ص2001محمد بيومي خميل، )                         

:  (طالب، أستاذ )العالقة المتبادلة الثنائية 
تطكرت طرؽ بحث العبلقات المتبادلة في الجماعة الثنائية في المؤسسة التعميمية مف مجرد 
اختيار أك استبياف يقـك الباحث  بإعداده ليكشؼ بو عف رأم الطالب في األستاذ أك العكس، حيث 
أصبح ىناؾ طرؽ كمبلحظة ما يحدث فعبل مف تفاعؿ اجتماعي كتسجيمو كتحميمػو، تتمخص أىػـ 

الطرؽ فيما يسمى بطريقة أدنى تفاعؿ، التي تعتمد عمى بحث تأثر الفرد عف بعد بفرد آخر، ككذلؾ 
تأثر فرد بفرد آخر عف قرب في مكقؼ ثنائي يجمع بينيما مثؿ الفصؿ الدراسي، ألف التفاعؿ يتـ  

في صكرتو الكاقعية، كمف خبلؿ طريقة أدنى تفاعؿ يمكف لطرفا العمؿ التعميمي أم األستاذ كالطالب 
فيكافؽ  (طالب- استجابات متبادلة- أستاذ)أف يسجبل مجمكعة مف االستجابات تخص الطرؼ المقابؿ 

.   عمييا أك ال يقبميا كبذلؾ يتبع التفاعؿ مف خبلؿ عبلقات اإلثابة أك العقاب
 (7)(169: ، ص1999فؤاد البيي السيد، سعد عبد الرحمان )    
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: أنماط اإلدارة الصفية ومياميا: ثالثا
: أنماط اإلدارة الصفية- 1

تختمؼ طبيعة اإلدارة الصفية مف أستاذ آلخر باختبلؼ الثقافات كاألكضاع االجتماعية 
: كاالقتصادية كعمى ىذا األساس تكجد عدة أنماط مف اإلدارة الصفية

كتككف فييا العبلقة بيف الطالب كاألستاذ مبنية عمى االحتراـ غير المتبادؿ، عمى : اإلدارة التقميدية- أ
. الطالب أف يستجيب لؤلستاذ ميما كانت خصائصو لتحقيؽ مبدأ احتراـ الكبير 

 يعمؿ األستاذ ىنا عمى الترسيخ في ذىف الطالب أنو فقط لو الحؽ في األمر :اإلدارة التسمطية- ب
 .كالنيي، كأم سمكؾ ال يرضيو ال يجب تعديمو كيقابمو بعقكبات صارمة

يسمح مف خبلليا األستاذ لمطمبة بإبداء أرائيـ كالحرية في إدارة الصؼ كاتخاذ : اإلدارة الفوضوية- جـ
القرارات بأنفسيـ، فيككف األستاذ سمبي في تصرفاتو ألنو يخمؽ مف الفكضى كخاصة إذا كاف ال يبدم 

.  مكاقفو الصارمة في الكقت المناسب ليا
( 8)( 229: ، ص2001محمد منير مرسي، )                   

:  ميام اإلدارة الصفية- 2 
انطبلقا مف مجمكعة التعاريؼ السابقة الذكر لمجمكعة ىامة مف الباحثيف يمكف تحديد مياـ 

: اإلدارة الصفية فيما يمي
حساس بالمسؤكلية :تخطيط القواعد واإلجراءات- أ  تتطمب ىذه الميمة أف يككف لدل األستاذ بصيرة كا 

. اتجاه تكقع السمككات مف الطمبة قبؿ حدكثيا، ككضع اإلجراءات الخاصة المناسبة ليا
 كيتحدد ذلؾ مف خبلؿ العبلقات بيف األستاذ كالطمبة كمما يعكس :تنظيم البيئة والمناخ الصفي- ب

 .زيادة دافعيتيـ لمتعمـ
ذلؾ يتجمى في قدرة األستاذ عمى منع حدكث مشكبلت داخؿ : ضبط السموك غير المرغوب فيو- جـ

. الحجرة الصفية كتحكمو في سمكؾ الطمبة 
 كاستخداـ المراقبة اليكمية لمدركس كمدل استيعاب الطمبة مف خبلؿ البحكث :متابعة تقدم الطمبة- د

.   كاألنشطة المسطرة أسبكعيا  بيدؼ التقكيـ
( 9)(512: ، ص2003كمال عبد الحميد زيتون، )                

 :نماذج اإلدارة الصفية: رابعا

 :اإلدارة من أجل اتخاذ قرار تعاوني- 1

 :إدارة غالسر دون إكراه- 1-1

 ،منذ الستينات بدأ الباحث كلياـ غبلسر أعمالو حكؿ مبادئ السمكؾ اإلنساني في الصؼ
كحتى نياية التسعينات أكد عمى أىمية تمبية الحاجات األساسية لمطالب كشرط ضركرم إلنشاء مجتمع 
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متعمـ، كىذه الحاجات اإلنسانية األساسية تشمؿ الحاجة إلى االنتماء، الحاجة إلى امتبلؾ القكة 
(10)( 27:  ص،2007، كمير فييم).   كالحرية، الحاجة إلى معايشة الرضا الشخصي

 

إف أحدث آراء غبلسر الجديدة مكجية بصفة أساسية نحك : آراء غالسر الجديدة- 1-1-1
 :المدارس الثانكية، كىي كالتالي

 .ىناؾ حاجات إلعادة ىيكمة المدارس الثانكية لتقديـ المزيد مف التجارب المرضية لمطبلب- 

 .المدارس الثانكية بحاجة إليجاد طرؽ لتقميؿ إحباط المدرس كالطالب- 

 .مف الطبلب يرغبكف في بذؿ جيد لمتعمـ % 50إف أقؿ مف - 

إف اإلجراء العممي المتعمؽ ببرنامج ضبط الصؼ ىك فقط الذم يجمب رضا الصؼ كىك األكثر - 
 (11)( 13-12:  ص ص،2005 ،محمد أيوب.  ت،باربارا الريفي)                                .عممية

ىناؾ أربع حاجات ضركرية كرئيسية تمعب دكرا ىاما كقكيا في سمكؾ الطالب، الحاجة لبلنتماء، - 
الحاجة إلى القكة، الحاجة إلى الحرية، الحاجة إلى المرح، ىذه الحاجات التي ليا دكر ىاـ في إحداث 

  . التكافؽ السميـ كالتكازف اإليجابي مع جماعة الفصؿ الدراسي كالمجتمع ككؿ
(12 )(42:  ص، 1996 عمي راشد،)      

 

 .لتعمـ التعاكني الكعكد األعظـ لتقديـ ىذه الحاجات األربعةؿالتنظيـ الحالي لممدارس يقدـ - 

 إال أننا في الحقيقة ، ىك محاكلة ضبط سمكؾ اآلخريفسالمبلحظ أف الكثير مما يفعمو المدر- 
، أم أف الطبلب يضبطكف سمككيـ كيحكمكنو كي (نظرية التحكـ)نستطيع فقط أف نضبط سمككنا 

 .يككف ما يختاركف فعمو ىك األكثر تمبية لحاجاتيـ

دمج نظرية أسمكب القيادة مع األفكار السابقة، حيث يرل غبلسر ضركرة الكصؿ بيف ما يسميو - 
 :كاآلراء السابقة كىي كما يمي" المدرسة الجيدة"بخصائص 

 .يتـ تمبية حاجات الطبلب- 

 .ال يحاكؿ المدرسكف إكراه الطبلب- 

 .الطبلب" يرأسكف"كال " يقكدكف"المدرسكف - 

 .المدرسكف يبنكف الصمة بيف كظائؼ الصؼ كنظرة الطالب لمجكدة- 
طكر غبلسر ": عبلج غبلسر لمحقيقة ":نيمبادئ غالسر الرئيسية لممدرس- 1-1-2

كذلؾ مف خبلؿ تركيز الكشؼ عف الحاالت في  (1965)عبلج الحقيقة كبديؿ لمعبلج النفسي سنة 
 تساىـ في السمكؾ غير المناسب، كذلؾ بتمكيف الفرد مف إدراؾ حقيقة المكقؼ مماضي الشخص الت

الذم ىك فيو كتحمؿ المسؤكلية الكاممة ألفعالو كسمككو، كعبلج الحقيقة عند غبلسير يحاكؿ أف يرشد 
 مف خبلؿ مساعدتو عمى التعامؿ بفعالية مع البيئة المحيطة بو لتمبية حاجاتو، ءالفرد نحك العمؿ الكؼ

 :كيركز غبلسر عمى حاجتيف رئيسيتيف ىما

 .أف يككف األفراد محبكبيف كأف يحبكا- 

 .أف يشعر األفراد بقيمة أنفسيـ كيدرككا قيمة اآلخريف- 



الفصل الثاني                                                            مدخل مفاهيمي في اإلدارة الصفيت والمفاهيم المرتبطت بها 

59 

 

كاليدؼ ىنا مف ىذه المبادئ ىك تعمـ الشخص غير المسؤكؿ السمكؾ المسؤكؿ، كىكذا فإف 
عممية العبلج كعممية التعمـ كالتعميـ متماثبلف، كما يمكف تطبيقو عمى المريض في العبلج النفسي 

 .يمكف تطبيقو عمى الطالب في الصؼ الدراسي

تطبيؽ عبلج غبلسر لمحقيقة  :التطبيق لمبادئ غالسر في الصف الدراسي- 1-1-3
إف خمفية : "1969في ىذا المجاؿ سنة " غبلسر"في الصؼ الدراسي يتحدد مف خبلؿ ما قالو الباحث 

الطالب ككضعو االجتماعي االقتصادم ال يعفي الطالب مف مسؤكليتو في أف يتصرؼ بطريقة مناسبة 
كالحقيقة القائمة في الصؼ الدراسي ىي األمر الميـ، كينبغي عمى المدرسيف أف ال يغفركا السمكؾ 

السمكؾ " لماىية"بؿ " لسبب"غير المسؤكؿ، كببلد مف ذلؾ فإنو ينبغي عمييـ أف يرشدكا إلى تقييـ ال 
 .الذم شارؾ فيو الطالب كتأثير ذلؾ السمكؾ

كيتمثؿ المعتقد األساسي لغبلسر في أف الطمبة قادريف عمى ضبط سمككيـ كأنيـ يختاركف أف 
 :تعمـ عبلج غبلسر لمحقيقة ما يمي/ يتصرفكا بالطريقة التي يركنيا مناسبة، كتتطمب عمميو تعميـ

 .المشاركة لشخص يعتبره الطالب راعيا كميتما بو- أ

 .المدرس القادر عمى تقبؿ الطالب في حيف أنو يرفض السمكؾ غير المرغكب فيو- ب

 الحقيقة المطبقة جتعمـ الكسائؿ المسؤكلة عف تمبية الحاجات الشخصية كعبل: بالنسبة لمطالب- جػ
عمى الصؼ ينظر إلييا عمى أنيا تبادؿ تعاكني يمتـز بو الطالب كالمدرس، كالعممية تستدعي أف 

يشارؾ المدرسكف في التعميمات المباشرة كالحكار كالتشاكر كتخطيط الجمسات كاجتماع المجمكعات، 
كفي جكىره إف المدرس يقدـ في عبلج الحقيقة الدعـ العاطفي مع اإلبقاء عمى التركيز الستخبلص 

، كمف أجؿ إرشاد (أم الدعكة لسمكؾ مسؤكؿ مف جانب الطالب)قرار يقدـ بشأف المشكمة قيد البحث 
أك االنتقاء الفردم،     الطالب إلى السمكؾ المسؤكؿ فإف األداة المكصى بيا ىي مقابمة عبلج الحقيقة 

كفيما يمي بعض اإلجراءات التي يقدميا نمكذج غبلسر لممعمميف مف أجؿ إدارة الصؼ بشكؿ فعاؿ 
 :كىي كالتالي

 .إظيار الرعاية بالطالب- 1

 .تقديـ الدعـ العاطفي كالمساندة- 2

 .استعماؿ اإلصغاء اإليجابي أك المتعاطؼ- 3

 .عدـ طرح أسئمة الستقصاء أمر خاص بالطالب- 4

 .طرح أسئمة باستخداـ ماذا، َمْف، ككيؼ- 5

 .التركيز عمى السمكؾ الحاضر كتجاىؿ السمكؾ الماضي- 6

 .كبح جماح الغضب الشديد- 7

 .االمتناع عف إصدار الحكـ عمى سمكؾ الطالب- 8

الطمب مف الطالب إصدار كتقييـ نفسو بنفسو بإعطاء حكـ عمى سمككو كالمعمـ يعطي البدائؿ - 9
 .المناسبة عند الحاجة
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 .مساعدة الطالب عمى كضع خطة لزيادة السمكؾ المسؤكؿ- 10

 (16-14:  ص ص، مرجع سابق، محمد أيوب،باربارا الريفي) 

 :قواعد الصف الدراسي حسب غالسر- 1-2

تعتبر قكاعد الصؼ الدراسي ميمة جدا بالنسبة لغبلسر، ألنيا حساسة بشكؿ لمطمبة غير 
الناجحيف في المدرسة، كالتساىؿ مع الطمبة ال يعطي أية نتيجة كينمي عدـ االحتراـ لممعمميف، 

كالقكاعد الخاصة بالصؼ الدراسي يجب ضبطيا بيف الطمبة كالمعمميف بشكؿ مشترؾ، كقكاعد الصؼ 
يجب أف تدعـ بيئة التعمـ التي تسيؿ إنجاز الفرد كالجماعة التعميمية، كما يجب تقييـ القكاعد باستمرار 
 .الذم يؤدم إلى نجاح الصؼ بكاممو مف خبلؿ تكييؼ قكاعد الصؼ الدراسي كقدرات كأعمار الطبلب

 :خصائص القواعد الفعالة لمصف الدراسي عند غالسر- 1-3

 :ينبغي أف تككف القكاعد الفعالة لمصؼ الدراسي كما يمي

بمعنى يشارؾ في إعدادىا كؿ مف الطبلب كالمعمميف كيجب أف تعالج : مكضكعة بصكرة مشتركة- 
 .السمكؾ الشخصي كعادات العمؿ المدرسي

 .أم تركز عمى السمكؾ الميـ، كتككف معقكلة مف ناحية مدتيا الزمنية كدرجة األداء: معقكلة- 

 .أم تككف كاضحة كمفيكمة لمطالب كالمعمـ: محددة بكضكح- 

جيد، ): تعالج كؿ السمككات التي يمكف مبلحظتيا كينبغي أف تحكم معاني القيـ، مثؿ: ممحكظة- 
 .(....جميؿ، مؤدب،

تككف القكاعد مصاغة بعبارات إيجابية تكحي باألعماؿ اإليجابية كتبتعد عف األعماؿ : إيجابية- 
 .السمبية

 .تككف مختصرة في صياغتيا بما يدؿ عمى كضكحيا كسيكلة تذكرىا كحفظيا: مكجزة- 

 قكاعد، أم تشمؿ بنكد تنظـ السمكؾ العاـ مف خبلؿ تقديـ تعميمات 6ال يتجاكز عددىا : قميمة العدد- 
 .محددة تكافؽ مناسبات معينة

يستطيع المدرس تنفيذ كتطبيؽ القاعدة الصفية بشكؿ مستمر يستكعبيا الطبلب مف : قابمة لمتنفيذ- 
 .خبلؿ إمكانية االلتزاـ بيا

القكاعد الصفية مكضكعة لتدعيـ نجاح الفرد المتعمـ كالصؼ بشكؿ عاـ، ليذا : التقييـ المستمر- 
 .السبب يجب إعادة تقييميا بصكرة مستدامة لضماف استمرارية استعماليا

 ( 24:  ص، مرجع سابق، محمد أيوب،باربارا الريفي)

 :اإلدارة من أجل تعديل السموك- 2

 :مفيوم السموك- 2-1

إف السمكؾ عند عمماء المدرسة السمككية يمكف تحميمو إلى أفعاؿ منعكسة أك ارتباط بيف مثير 
 :تعمـ األفعاؿ المنعكسة إلى مبدأيف ىما" كاطسف"كاستجابة، كقد فسر 

 .مبدأ التكرار- 1
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 .مبدأ الحّدة- 2

كحسب كاطسف ىذا دليؿ عمى أف السمكؾ البل سكم كالمخالؼ لمعايير المجتمع يمكف اكتسابو 
أيضا، كأنو ال يكجد فرؽ بيف طريقة اكتساب السمكؾ العادم كطريقة اكتساب السمكؾ غير العادم ألف 
العممية في كمتا الحالتيف ىي عممية تعمـ، كعممية تككيف ارتباطات بيف مثيرات كاستجابات، كعمى حد 
تعبير كاطسف فإنو يمكف السيطرة عمى تشكيؿ السمكؾ عف طريؽ ترتيب تتابع المثيرات كاالستجابات 

 .الناتجة عنيا
                                     (

http//www.annabaa.rog/nba51/Taalum.NTm/2010) 
(13) 

كالتعمـ تعديؿ في السمكؾ يساعد المتعمـ عمى حؿ المشكبلت التي تصادفو كتحقيؽ التكيؼ مع 
 .البنية الصفية، يتـ تعديؿ ىذا السمكؾ عف طريؽ الخبرة كالمركنة في التكيؼ

كالتعمـ بالمفيـك السمككي ىك نتاج التفاعؿ بيف المتعمـ كالمكقؼ التعميمي كمككناتو كعناصره 
 . كاليدؼ مف عممية التعمـ ىي مزيد مف التكافؽ بيف المتعمـ كبيئتو الصفية،(المعمـ، الصؼ الدراسي)

(14)( 17:  ص،1995 ،يس أحمد محمد مبارك الكندر،ممدوح عبد المنعم)                              
 

 :رنأنواع السموك وجدول التعزيز السموكي عند سكي- 2-2

 كىك نتيجة لمثير ما يمثؿ انعكاسا فطريا لمثير خارجي :السموك االستجابي- 2-2-1
 .معيف، كإغماض العينيف عند التعرض لمضكء كمنعكس المص لدل المكلكد الجديد

يتـ ىذا السمكؾ مف اإلجراءات المنبثقة عمى نحك تمقائي كالتي  :السموك اإلجرائي- 2-2-2
 .تككف مقيدة بمثيرات معينة

كتقاس قكة االشتراط اإلجرائي بمعدؿ االستجابة مف خبلؿ عدد تكرارىا كليس بقكة المثير، 
 .كالسمكؾ اإلجرائي يقاس بأثره عمى البيئة

 :كمف بيف المثيرات التي تتحكـ في السمكؾ اإلجرائي ما يمي

كيقصد بو كؿ أنكاع المثيرات اإليجابية التي تصاحب السمكؾ اإلجرائي كالمعززات : المثير المعزز- 
 .المفظية كالمادية كاالجتماعية كالرمزية

كيقصد بو كؿ أنكاع العقاب، مثؿ العقاب المفظي كاالجتماعي أك الجسدم التي تمي : المثير العقابي- 
 .السمكؾ اإلجرائي كالتي تعمؿ عمى إضعافو

 .تقكيتو كأكيقصد بو المثيرات التي تؤدم إلى إضعاؼ السمكؾ اإلجرائي : المثير الحيادم- 

(15)( 32:  ص،1998 ،ن عبد الفتاح الغامدييحس)
 

عندما يتعمـ المتعمـ سمككا جديدا يتـ تعزيزه مباشرة، كيسمى ىذا : جدول التعزيز- 2-2-3
بالتعزيز المستمر، أما إذا كصؿ المتعمـ إلى مرحمة اإلتقاف يستحسف تقديـ التعزيز مف فترة ألخرل 

 .كيسمى ىذا بالتعزيز المتقطع

كيتخذ التعزيز سكاء كاف ذا شكؿ ثابت أك متغير مف االستجابات، كقد يفصؿ بيف استجابتيف 
 . التالي يكضح الفرؽ بيف التعزيز المستمر الثابت كالتعزيز المتقطع المتغيرعرضمعززتيف، كاؿ
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 (المتغير)التعزيز المتقطع ( الثابت) التعزيز المستمر 

 أكثر فاعمية بعد بناء كتشكيؿ السمكؾ- د بداية السمكؾ فأكثر فاعمية ع- 

 يحافظ عمى استمرار السمكؾ كديمكمتو بشكؿ أكبر- يحافظ عمى استمرار السمكؾ كتكراره - 

 أكثر مقاكمة النطفاء السمكؾ- أقؿ مقاكمة النطفاء السمكؾ - 

 يسيؿ تقديميا مف الحيف لآلخر- يصعب االستمرار في تقديميا - 

 يبقي الفرد في حالة نشاط مستمر كدائـ بحثا عف المعزز- يؤدم إلى خمكد السمكؾ بعد التعزيز - 

يعمؿ عمى خفض معدؿ السمكؾ -  يؤدم إلى ظيكر السمكؾ المرغكب فيو فقط كتكراره عند تعزيزه- 
 إذا لـ يتـ تقديـ المعزز

(16)(http//ar.wikipedia. org/wikipediaالمدرسة السموكية )      
 

 :تشكيل السموك وتعديمو- 2-3

ؾ عمى عممية تحديد اليدؼ ك إجراءات تشكيؿ السؿدـعتت :تشكيل السموك- 2-3-1
السمككي المرغكب فيو، كتجزئتو إلى سمسمة مف الخطكات المتتابعة التي تقترب تدريجيا مف بمكغ 

 .اليدؼ، كيتـ تعزيز كؿ خطكة عمى حدل بالترتيب المؤدم إلى تحقيؽ اليدؼ المراد تحقيقو
كيستمر ىذا النكع مف التقريب المتتالي إلى أف يتمكف مف تحقيؽ السمكؾ المطمكب، كالسمكؾ 
اإلجرائي ىك سمكؾ معزز يعتبر ىك الخطكة األكلى في التشجيع لظيكر السمكؾ المحدد، كىك انتظار 

 .السمكؾ المرغكب فيو، ثـ اتباعو بتعزيز

يعدؿ السمكؾ كفؽ تكابع كمعززات ذات العبلقة المنطقية  :تعديل السموك- 2-3-2
بالسمكؾ، كمف أمثمة ذلؾ ابتسامة المعمـ لمطالب بيدؼ تغيير السمكؾ كتعديمو عف طريؽ إضفاء 

 :السمكؾ كتعديمو، كيتـ تعديؿ السمكؾ كفؽ المبادئ التالية

 .السمكؾ تحكمو نتائجو- 

 .التركيز عمى السمكؾ القابؿ لممبلحظة- 

 .التعامؿ مع السمكؾ غير المرغكب فيو عمى أنو ىك المشكمة- 

 .تحكمو نفس الضكابط التي تحكـ السمكؾ المرغكب فيوفيو السمكؾ غير المرغكب - 

 كمنيجية تجريبية يمكف أف تأخذ ،السمكؾ اإلنساني ليس عشكائي بؿ يخضع لقكانيف تعديؿ السمكؾ- 
 :األشكاؿ التالية

 .زيادة احتماؿ ظيكر السمكؾ المرغكب فيو- 

 .تقميؿ احتماؿ ظيكر السمكؾ غير المرغكب فيو- 

 .إظيار أنماط سمككية في المكاف كالزماف المراد لذلؾ- 

(17 )(44:  ص،1998 ،نشواتي عبد المجيد)                    .تشكيؿ سمكؾ جديد في أم كقت- 
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، أيف 1954يعد سكينر أكؿ مبتكر لمتعميـ المبرمج في سنة : التعميم المبرمج- 2-3-3
شيدت الكاليات المتحدة األمريكية نقصا في عدد المعمميف، فاقترح سكينر فكرة التعميـ المبرمج بناء 

، كيعتبر أسمكب التعميـ المبرمج نكعا مف التعميـ جرائيعمى ما تكصؿ إليو مف نتائج االشتراط اإل
الذاتي، إذ يعطي المتعمـ فرص تعميـ نفسو بنفسو، حيث يقـك البرنامج بدكر المكجو نحك تحقيؽ أىداؼ 

 .معينة

إف مفيكـ التعميـ المبرمج ىك أكثر التطبيقات التربكية أىمية بمبادئ االشتراط اإلجرائي كالذم 
 :يقـك عمى االستفادة مف مبادئ التعمـ اإلجرائي، كمف مزايا التعميـ المبرمج ما يمي

 .يساىـ في حؿ المشكبلت التربكية مثؿ كثافة الطبلب، مشكؿ الفركؽ الفردية، نقص عدد المعمميف- 

 .يركز عمى المتعمـ باعتباره محكر العممية التعميمية مع الزيادة في الدافعية لمتعمـ- 

 .يضمف تغذية راجعة فكرية- 

 .التعزيز المستمر لمجيكدات المتعمـ- 

 .ليس ىناؾ كجكد لمثيرات منفرة التي قد يحدثيا بعض المعمميف- 
 :التطبيقات التربوية لنظرية تعديل السموك في الصف الدراسي- 2-4

اقترح سكينر الخطكط العريضة التربكية لممعمميف بيدؼ اإلدارة الجيدة لسمكؾ الطالب في 
 :الصؼ الدراسي كىي كاآلتي

 .استخداـ التعزيز اإليجابي بقدر اإلمكاف- 

 .ضبط المثيرات المتفرقة في غرفة الصؼ كتقميميا حتى ال يزداد استخداـ العقاب أك التعزيز السالب- 

ضركرة تقديـ التغذية الراجعة، سكاء كانت في صكرة تقرير مكجب أك سالب أك عقاب إثر صدكر - 
 .سمكؾ المتعمـ

الحرص عمى تسمسؿ الخطكات لبلستجابات التي يجرييا المتعمـ كتتبعيا كتقديـ التغذية الراجعة في - 
 .كؿ ما يتعممو الطالب

 كما أضاؼ سكينر تحذيرات لممعمميف خاصة بالممارسات الصفية كالتي تقترف بسمككاتيـ
 :أكبالمادة الدراسية، نذكر منيا ما يمي

 .السخرية مف استجابات المتعمـ كتقديـ التعميقات المسيئة لذكاتيـ- 

 .استخداـ األساليب العقابية في الكقت غير المناسب- 

 .إرىاؽ نفسية الطالب بإكثار الكاجبات المنزلية كاألعماؿ اإلجبارية- 

 .إلزاـ الطالب بأنشطة صفية غير مرغكب فييا- 

إلزاـ المتعمـ بالصمت كالجمكس مدة طكيمة مف شأنيا أف تفقد الطالب التركيز كتشتت انتباىو - 
 (18 )(48:  ص،1997 ،كراجة عبد القادر)       .كتفكيره
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إف نظرية التعزيز أك تعديؿ السمكؾ قائمة عمى فكرة أف السمكؾ المكافأ يميؿ إلى أف يتكرر في 
 . تمامانقطاعحيف أف السمكؾ المتجاىؿ يميؿ إلى االنطفاء ثـ اال

لذا في مجاؿ اإلدارة الصفية تؤكد األبحاث التربكية عمى استخداـ التعزيز اإليجابي كأداة قكية 
عمى استعماؿ األستاذ لتعديؿ السمكؾ أكثر مف العقاب، كليذا فإف استراتيجيات اإلدارة تنادم بتركيز 

التعزيز المكجب أك المكافآت لتعديؿ سمكؾ الطبلب، كالتي مف شأنيا زيادة التكيؼ الفاعؿ في الصؼ 
 :الدراسي، كىناؾ ثبلث فكائد ليذه النظرية في مجاؿ إدارة الصؼ الدراسي كىي كاآلتي

أنيا تقدـ لممعمميف بدائؿ لمعمؿ مع الطبلب كىي بدائؿ إيجابية تساعدىـ عمى االبتعاد بصفة أكلية - 1
 .مف استعماؿ التكبيخ كالعقاب لضبط سمكؾ الطبلب

إف الطريقة السمككية بتركيزىا عمى مكافأة السمكؾ المناسب تساعد عمى التركيز في تحديد أدكات - 2
 كىي األكثر احتماال في أف تنتج تفاعبلت إيجابية ،التعزيز ذات الفاعمية في إدارة الصؼ الدراسي

 .كمساندة لمطمبة
 عف تصنيؼ كاالتركيز عمى السمكؾ الفعمي يساعد المعمميف عمى أف يككنكا أكثر مكضكعية كيبتعد- 3

 .(....كسكؿ، ميمؿ، مراكغ،)الطبلب 

كفي االعتماد عمى الطريقة السمككية إلدارة الصؼ ينبغي عمى المدرسيف مراعاة العيكب 
 :المحتممة التالية

 .إف ما قد يراه المعمـ معززا يككف ذا تأثير سمبي عمى الطمبة- 

 .االىتماـ الشديد بالمكافآت يمكف أف يقمؿ الدافعية لدل الطمبة- 

 .حبطوميصبح الطمبة معتمديف عمى رأم كمكافقة المدرس مما يكبح اإلبداع ك- 

 .يمكف لممدرسيف أف يفقدكا التغذية الراجعة الميمة إذا كاف الطمبة يخشكف النتائج السمبية- 

 .الطريقة السمككية تقؿ فعاليتيا مع الطبلب كبار السف- 

 ليس ذك فكائد أكيدة ألنيا ،إف االعتماد عمى الطريقة السمككية إلدارة الصؼ بشكؿ أساسي
 كتساعدىـ عمى االمتناع عف التكبيخ ،تساعد المعمميف عمى تكفير بدائؿ لمعمؿ مع الطمبة اإليجابييف

             .كالعقاب لضبط سمكؾ الطمبة
(19)( 71:  ص،2006 ، محمد أيوب،باربارا ألريفي)

 

 تختمؼ الدراسيأضؼ إلى ذلؾ إف فعالية المعززات اإليجابية كالسمبية كأداة إدارية في الصؼ 
 ككنيا األكثر فعالية مع الطبلب صغار السف كأقؿ فعالية ،كفقا لعمر الطالب كمستكل التطكر كالنضج

 .مع الطبلب متكسطي ككبار السف
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 :اإلدارة من أجل دعم معزز- 3

 :اإلدارة من أجل دعم قوي- 3-1

يستخدـ ىذا النكع مف اإلدارة مع الطبلب الذيف يظيركف تحديات سمككية خطيرة، كالحقيقة 
 أنو يمكف أف يككنكا ناجحيف عندما تتكفر ليـ بيئة صؼ دراسي تشجع ،البارزة ليذا النمكذج مف اإلدارة

 . كالعامؿ الذاتي مع دمج استراتيجيات التدخؿ في حؿ الصراعات،عمى التكاصؿ

ككي نتصكر نجاعة فعالة ليذه المفاىيـ مع الطمبة الذيف يعانكف مف اضطرابات سمككية فربما 
المفيد أف نفكر بعممية إدارة الصؼ كسمسمة متكاصمة مف مستكيات التدخؿ، كيعمؿ نمكذج مف يككف 

اإلدارة مف أجؿ دعـ قكم عمى كبح التحديات البارزة لمطمبة كالتي تحتاج إلى استراتيجيات بشأنيـ مف 
 .أجؿ تصحيحيا كتنفيذىا باستعماؿ مستكل متزايد مف التخطيط

كما يقدـ ىذا النمكذج إطارا لتصميـ ىذه االستراتيجيات، يعمؿ ىذا اإلطار بمثابة الدليؿ 
 مع دمج المفاىيـ ضمف ىذا النص ،تسييبل إلدراؾ السمكؾ المعارض كالمتحدم كالعدكاني لمطالب

 .لتنفيذ خطة شاممة لدعـ السمكؾ باستخداـ المعزز
 :أدوات فيم السموك المتحدي كوظيفة من وظائف اإلدارة- 3-2

لكؿ فرد حاجات ميمة يقكليا كيفعميا، كغالبا ما نستعمؿ مياراتنا الكبلمية لنخبر اآلخريف عف 
حاجاتنا الجسمية كمفاىيمنا كعكاطفنا، إال أف مياراتنا الكبلمية ليست الطريقة الكحيدة لمتكاصؿ، كما أف 

سمككنا المبلحظ يبمغ الكثير مف ىذه الحاجات سكاء عف طريؽ تعابير الكجو كاإليماءات كالحركات 
كاألفعاؿ ألنيا طرؽ يعبر بكاسطتيا عف الجكانب األساسية عف ماىية الحاجات، لذا ىناؾ نظرة ىامة 

 .ننظر بيا إلى السمكؾ ىي أف السمكؾ في جكىره تكاصؿ

 ألف السمكؾ ليس متعمقا ،كما إف يكسع المعمـ مفيكمو لمسمكؾ المتحدم ككضعو بعيف االعتبار
 بؿ يخدـ كظيفة معينة بالنسبة لمطالب، كفي ىذه الحالة يسير التكاصؿ ،فقط بالمضمكف الذم يتـ فيو

 .في الطريؽ الصحيح لتطكير شراكة قكية مع الطالب

 : فيم السموك المتحدي لمطالبقالوظائف الممكنة لمتواصل وطر- 3-3

إف الطبلب عادة ما يفجركف  :الوظائف الممكنة لمتواصل من سموك الطالب- 3-3-1
     ألف ىناؾ حاجات لـ تتـ تمبيتيا في بيئة البيت،ضغكطاتيـ في شكؿ سمككات غير مقبكلة كمؤذية

 تشمؿ فيـ الطالب ،أك بيئة الصؼ الدراسي، لذا ممارسة التعامؿ مع السمكؾ المتحدم بطريقة فعالة
 كتشجيع السمكؾ الناجح كالتدخؿ الفعاؿ ،بكاممو كتفحص كظيفة التكاصؿ مع ىذا النكع مف السمكؾ

 كتدعيـ السمككات األكثر إيجابية كي يصبح الطبلب أكثر ميبل ، السمككات غير المرغكب فيياإلطفاء
 . اآلخريف داخؿ الصؼ الدراسي كخارجوعلمنكاحي االجتماعية في تفاعميـ ـ

كتككف ليـ صفة المتخرجيف ذكم الكفاءة، كالبلئحة التالية تكضح أنماط متعددة مف كظائؼ 
 : إذا الطالب قاـ بػ.التكاصؿ الممكنة لسمكؾ الطالب
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 .تشتيت المدرس كالزمبلء عندما يككف التركيز عمى شيء ما- 

 .إصدار أصكات عالية عندما يتكقؼ الزمبلء عف التفاعؿ معو- 

 .أشياء مزعجة ألف اآلخريف يقكلكف لو أف يفعميا- 

 .ثـ يتحدث فيقكؿ ليس لدم أصدقاء ألشاركيـ المعب أثناء االستراحة- 

. أنا بحاجة لمشعكر باالنتماء: إذف ربما ىك يريد أف يقكؿ    
: إذا ىو

 .كعدكانيامجابيا أصبح - 

 أصبح غاضبا عند نزع نشاط محبب إليو- 

 لماذا يجب دائما أف نفعؿ ىذا بيذه الطريقة؟: سأؿ- 

 .يصبح مطيعا عندما يناؿ ما يريد- 

.  إلتباع قكاعد الصؼ بسمبيةـمقاك- 
. بحاجة ألف يككف الفائز في المسابقات- 

. أنا بحاجة ألف أضبط بيئتي: إذف ربما ىك يريد أف يقكؿ                
: إذا ىو

 .ماطؿ كفشؿ في إتماـ الكظائؼ- 

 .ال أستطيع كال أعرؼ: قاؿ- 

 .شكى مف اعتبلؿ جسمو- 

 .أصبح متحديا عندما يحدد لو كقت القياـ بنشاط ما- 

 .إذف ربما يريد أف يقكؿ أنا بحاجة إلى اليركب                 

:  إذا ىو
 .أصبح عدكانيا مع الطمبة اآلخريف أثناء قمة النشاط في الصؼ- 

 .أصبح متحديا كبلميا أثناء االختبارات أك المكاقؼ األخرل الممحة- 

 .أصبح محبطا عندما يتغير ركتيف الصؼ- 

 .استعمؿ ثكرات الغضب أثناء نشاط مجمكعات كاسعة كاالجتماعات- 

. أريد أخفض المنبو الحسي: فإنو ربما يقكؿ    
: إذا ىو

 .أصدر أصكات سخيفة في أكقات العمؿ اليادئ-  

 .يضرب طبلبا آخريف بعد طكؿ الجمكس عمى المقعد- 

 .يتذمر مف الممؿ- 

 .تتبع بعصبية أثناء فترات اإلصغاء الطكيمة- 

 .فعؿ أنشطة محفزة ذاتيا عندما يعمؿ بصفة مستقمة- 
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. الحسيأريد زيادة المنبو : فإنو ربما يقكؿ       
: إذا ىو

 .أصبح محبطا عندما يريد شيئا كلكف الكممات ال تسعفو لمتعبير عف ذلؾ- 

 .يضرب طبلبا آخريف كي يعرفكا أنو يريد مشاركتيـ نشاطيـ- 

 .يحاكؿ إيذاء نفسو عندما ال يستطيع أف يخبر المعمـ ما الذم يريده أك يحتاج إليو- 

 .أنني بحاجة إلى نظاـ تكاصؿ: فإنو ربما يقكؿ       

إف تحديد  ما يحاكؿ الطالب أف يكصمو عندما ينخرط في سمكؾ معارض أك عدكاني أك أمر 
 ألف ىذا النمكذج مف اإلدارة ،حيكم مف أجؿ التدخؿ الفعاؿ، يتـ عف طريؽ اإلدارة مف أجؿ دعـ معزز

ذا تـ تحديد حاجات الطالب مف خبلؿ  ينظر إلى جميع أنكاع السمكؾ عمى أنيا كظيفة تكاصؿ، كا 
تحميؿ غاية التكاصؿ عف طريؽ تحديد نكعية السمكؾ، فإنو يمكف دمج كدعـ السمككات المؤيدة 

لكؾ إيجابي يمبي ػاجتماعيا في ذخيرة ردكد فعؿ الطالب، فاليدؼ إذف ىك استبداؿ السمكؾ المتحدم بس
 لمتقميؿ بذلؾ مف االعتماد عمى السمكؾ المتحدم لتمبية الحاجة ، التي يريد الطالب تمبيتيا،الحاجة ذاتيا

 .المحددة مف طرؼ الطالب
 ييدؼ جمع : فيم السموك المتحدي وخطة دعم السموك الفعال لمطالبقطر- 3-3-2

البيانات إلى معرفة الطالب باستخداـ طرؽ ذات معنى، كمف خبلؿ المبلحظة كجمع المعمكمات يمكف 
 حكؿ ما قد يقكلو الطالب ، لمعرفة أنماط تساعده عمى اكتشاؼ مفاىيـ جديدة،لممعمـ أف يراقب الطالب

أك يفعمو مف خبلؿ سمككو، ككي يترجـ المعمـ ما يبلحظو كيتكقعو مف خبلؿ المراقبة السطحية 
الحتياجات الطالب، كىناؾ طرؽ لفيـ السمكؾ الذم يصدره الطالب ذات أساس عممي في التحميؿ 

الطرؽ التي يستخدميا المعمـ يمكف أف تقكده إلى بيانات مفيدة تساعده في اتخاذ ، التطبيقي لمسمكؾ
كثر أنماط السمكؾ التي تتصؼ بالتحدم، ألقرارات فعالة حكؿ طرؽ استيعاب كدعـ أك تكيؼ أك منع 

كعندما يفيـ السمكؾ فإنو يمكف كضع خطة دعـ تككف ناجحة في استبداؿ السمكؾ المتحدم بسمكؾ 
أكثر إنتاجية لمطالب، كالخيارات التالية تحدد بعض الطرؽ التي يمكف أف تككف ناجحة في إدارة سمكؾ 

 :الطالب في الصؼ الدراسي

 يككف ذلؾ عف طريؽ جمع المعمكمات مف الممفات كتقارير :فيم مصدر السموك: 1الطريقة 
المدرسيف، عينات العمؿ كمقاببلت مع اآلباء كالطبلب أنفسيـ، كؿ ىذا يساعد في اإلجابة عمى 

 :األسئمة التالية

 ما حالة ىذا الطالب التركيب األسرم، معمكمات عف صحتو كتطكره الصحي، ما تجاربو التعميمية؟* 

 ما ىي اىتمامات ىذا الطالب كأىدافو؟* 

 ما ىي آماؿ العائمة كأحبلميا تجاه ىذا الطالب؟* 

 ما ىي مكاطف قكة أك ضعؼ ىذا الطالب؟* 
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ما ىي الطرؽ التي تؤدم بسمكؾ ىذا الطالب لمتأثير في تعممو كصداقاتو كنمط حياتو كاجباتو * 
 المنزلية؟

 ما نكعية التعديبلت التعميمية البلزمة ليذا الطالب لدعـ سمككو المكجب؟* 

تقكـ ىذه الطريقة عمى كضع : الكشف عن أنماط السموك التي يمكن التنبؤ بيا: 2الطريقة 
 يمكف مف خبلليا تقديـ خطة مرئية تصؼ الظركؼ التي يسكء ،الئحة بعدد مرات كشدة كمدة السمكؾ

أك يقؿ، كمف المفيد النظر إلى البيانات التي تسمح  (يزداد السمكؾ غير المرغكب فيو)السمكؾ في ظميا 
بأف نرل السمكؾ كما ىك مرتبط بأكضاع مختمفة ككظائؼ تعميـ معينة، كقد تككف الجكانب األكثر دقة 

االىتماـ بالكظيفة، إدارة الضبط الذاتي، الكصكؿ إلى الميارات االجتماعية، : كالجديرة بالنظر ىي
 ؿ التغذية ػالتكيؼ مع التغيير، التعاكف، المشاركة في أنشطة الجماعة، تقب

، العناية بالصؼ الدراسي، االستجابة لحاجة اآلخريف، اإلحباطالراجعة، استعماؿ الكقت بانتظاـ، إدارة 
 .الميارات التنظيمية كميارات المغة االجتماعية

كتشير ىذه الطريقة إلى ما بعد السمكؾ التحدم كما قبمو، أم استعماؿ تحميؿ السمكؾ السابؽ 
 كمكاعيد الحدكث أثناء اليـك ،الذم يقدـ معمكمات عف البيئة كاألحداث كاألشخاص كاألنشطة التعميمية

كالحاجات الجسمانية كالعبلجية، كؿ ىذه العكامؿ تساعد عمى التنبؤ بمكاعيد حدكث السمكؾ المقبكؿ 
 باقتراب حدكث السمكؾ المتفجر، ؤكغير المقبكؿ، كانطبلقا مف ىذه المعطيات يمكف لممعمـ التنب

كبالتالي التدخؿ في مرحمة مبكرة مف تسمسؿ األحداث السابقة، يعتبر أداة قكية في إفشاؿ السمكؾ غير 
 .المرغكب فيو مع إقرار كقت التدخؿ

إف جمع المعمكمات مف خبلؿ المبلحظة كمقاببلت الطبلب  :تقييم الوظيفة: 3الطريقة 
 أمر يساعد في تحديد الكظائؼ التي قد يخدميا السمكؾ ،كاستمارات كاستبيانات اآلباء كتكثيؽ الممفات

 :المتحدم لمطالب كاألسئمة ىي كما يمي

ما الذم يسعى الطالب لمحصكؿ عميو؟ أم ننظر في التفاعبلت كاالنتباه كنكعية الكظائؼ - أ
 .كالحاجات البيئية كالحاجات الجسمانية كالمنبو الحسي كأشياء محددة كالمشاعر

ما الذم يسعى الطالب اليركب منو؟ يمكف النظر إلى أشخاص محدديف، مياـ محددة، بيئات - ب
 .تعميمية، اإلجياد الحسي، تكقعات المعمـ، مخاكؼ كمتطمبات الكضع التعميمي

؟ أم النظر في كجكد قدرات لغكية شفكية، ق التعبير عف رغباتو كحاجاتفيما ىي قدرة الطالب - جػ
 .كقدرات استقباؿ، القدرة عمى التعبير عف الطمبات كالقدرة الكبلمية في التعبير عف المشاعر

ىذه الطرؽ الثبلث لجمع البيانات تجعؿ مف الميمة عممية فاعمة لممعمـ، كعند االنتياء منيا 
 التي تدخؿ مف خبلليا لكؼ السمكؾ ،يمكف التعرؼ عمى مصدر السمكؾ كاألنماط السمككية المتنبأ بيا

 (155-154:  ص صمرجع سابق، ، محمد أيوب،باربارا األريفي)            .المتحدم لدل الطالب
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II -مفاىيم عامة عن التفاعل الصفي   :
: مفاىيم التفاعل الصفي: أوال

 إف إدارة التعمـ الفعاؿ ال يتحقؽ إال بتكفير إدارة صفية حسنة، كيقـك : interactionالتفاعل
. 1983المعمـ عمى التفاعؿ داخؿ الفصؿ الدراسي بكؿ مستكياتو، كحسب العالـ لفرستكف 

تباع أسمكب منظـ " إنو يتضمف  التنفيذ الجيد لمدرس كفؽ فترات زمنية محددة في الصؼ، كا 
". ييدؼ إلى زيادة التحصيؿ كتقديـ تغذية راجعة كاختزاؿ السمككات غير المرغكب فييا لدل الطمبة

  (20)(335: ، ص2000يوسف قطامي، نايفة قطامي، )                
: كحسب تعريؼ آخر

التفاعؿ ىك كفاح أعضاء الفصؿ كمنظكمة اجتماعية تربكية، لضماف استمرارىا كأم فصؿ دراسي - أ
يعتمد عمى العبلقات القائمة بيف أعضاءىا في تأدية المعمـ دائما لكظائفيا، مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ 

يعني كجكد اتصاؿ بيف مككنات : " يعرؼ التفاعؿ أيضا عمى أنو" التفاعؿ كرضى الطمبة كاألستاذ
النظاـ التعميمي كالتأثير كالتأثر كتبادؿ الخبرات داخؿ حجرة الدراسة، كقد يككف في اتجاه كاحد أك 

مف خبلؿ المناقشة تبادؿ الرأم مما يؤدم إلى تكامؿ : (أستاذ طالب أك طالب أستاذ)اتجاىيف مختمفيف 
 (21)(178-177: ،  ص2000أحمد إبراىيم أحمد،  )".                         الفصؿ كتماسكو

ىك العممية التي يرتبط بيا أعضاء المجتمع التربكم بعضيـ ببعض عقميا، :" تعريف سواتسون
" كدافعيا، في الرغبات كالحاجات كالكسائؿ كالغايات كالمعارؼ كالمصالح 

عمى أنو عبلقة متبادلة بيف فرديف أك أكثر، يتكقؼ سمكؾ أحدىما عمى :" ويعرفو سعد جالل
الفصؿ ) سمكؾ اآلخر كفرديف، أك يتكقؼ سمكؾ كؿ منيـ عمى سمكؾ اآلخريف،إذا كانكا أكثر مف اثنيف

، كالتفاعؿ في ذلؾ ىك عممية اتصاؿ تؤدم إلى التأثير في أفعاؿ الغير ككجيات (الدراسي مثبل
 (22)(17: ، ص2002صالح الدين شروخ، )".                                    نظرىـ

التقاء سمكؾ  شخص مع آخر، أك مجمكعة أشخاص في عممية :"كيعرؼ أيضا عمى أنو
".                  متبادلة تجعؿ كبل منيـ معتمد في سمككو عؿ اآلخر، كمنبيا لذلؾ السمكؾ في الكقت نفسو

( 23)(67: ، ص2003حيدر فؤاد، )                                              

تتضح لنا أىمية إدارة الفصؿ الدراسي مما يؤكد عمى ضركرة : كمف خبلؿ جممة ىذه التعاريؼ
فعالية االتصاؿ كالتفاعؿ بيدؼ تحقيؽ الكفايات المتعمقة بإدارة الصؼ، التي يفتقدىا العديد مف 

األساتذة، كما أف التعاريؼ كميا تصب في قالب كاحد كىك العبلقة التي تربط األستاذ بالطالب، كعبلقة 
ثنائية أم عبلقة ذات اتجاىات عديدة مع مختمؼ أعضاء المجتمع، كالتي تيدؼ إلى التأثير كالتأثر 

.  بسمكؾ اآلخر مف أجؿ تحقيؽ التفاعؿ الصفي الفعاؿ
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:  أنماط التفاعل الصفي: ثانيا
 يككف فيو التفاعؿ السائد في اتجاه كاحد، األستاذ يككف مرسبل رئيسا كالطالب :النمط األول

متمقيا، كمف مظاىر ىذا النمط أف يقـك األستاذ بإرساؿ ما يريد تبميغو لمطالب، دكف رغبة منو في أف 
:  يبادر بالمشاركة، كما يترتب مف ىذا النمط مف انعكاسات ما يمي

. ضعؼ فعالية التدريس كاإلدارة الصفية- 
.  سمبية الطمبة في مكاقؼ التعميـ المختمفة، ألنيـ يتمقكف فقط كبالتالي قتؿ ركح الدافعية كركح المبادرة- 

 ىك أكثر فعالية مف النمط األكؿ فاألستاذ يسمح بمجمكعة مف االستجابات مف :النمط الثاني
طرؼ الطمبة، كيسعى إلى إعطاء صدل لما يقكلو الطمبة داخؿ الصؼ، االىتماـ بردكد فعميـ 

. كاتجاىاتيـ فيك يفتح أماميـ قناة لمتغذية الراجعة
 في ىذا النمط يسمح األستاذ لمطمبة باالتصاؿ بينيـ، أم يتيح ليـ فرصة التعمـ :النمط الثالث

مع بعضيـ، مف خبلؿ تعرضيـ إلى خبرات كاتجاىات كميارات بعضيـ البعض، كمػا يمتمككف مف 
معمكمات كمعارؼ مختمفة المصادر، كؿ حسب بيئتو االجتماعية كاالقتصادية التي أسيمت في بناء 

.  تمؾ المعارؼ كتككنيا لدييـ
 في ىذا النمط نبلحظ أف األستاذ يقـك بفتح قنكات اتصاؿ متعددة داخؿ غرفة :النمط الرابع

الصؼ، أم فرص االتصاؿ تزداد بيف األستاذ كالطالب، كفي إطار ىذا النمط فرص التفاعؿ كالتبادؿ 
. تككف متاحة بشكؿ أفضؿ، كما يتيح ىذا النمط لمطمبة فرصة التحدث كالتعبير عف أنفسيـ كأرائيـ

كعمى اعتبار أف مكضكع الدراسة يتمحكر حكؿ التفاعؿ الصفي في المؤسسة الثانكية أم أف 
ىناؾ تفاعؿ عمى مستكل عاؿ مف التبادؿ كاالتصاؿ، لككف أف الطالب في عمر يتجو نحك الرشد ككؿ 

 مضبكطة بأىداؼ معينة، ىذا ال يمنع مف أف األستاذ قد يككف مضطرا في الكثير مف قسمككا ت
.  األحياف إلى إتباع نمط معيف مف التفاعؿ مع فئة معينة مف الطمبة التي تدفعو لذلؾ

 (24)(40-46: ، ص ص2002مجدي عزيز إبراىيم،  )             

 :أساليب التفاعل الصفي: ثالثا
يشير أحد الباحثيف إلى أف ىناؾ طرؽ جديدة كمختمفة يتـ عمى أساسيا التفاعؿ منيا 

االتصاؿ، األدكار االجتماعية، التكقع كنحف اليـك نتعرض إلى أىـ أسمكب يبنى عمى أساسو التفاعؿ 
  (25)(140-139: ، ص ص2002جودت بن جابر، ).         أال كىك االتصاؿ

:  االتصال- 1
الذم  commune مشتقة مف العبارة أك المفظ البلتيني  communicationلفظة اتصاؿ: مفيومو
تأسيس "   كالتي تعني communicareعاـ أك شائع يذاع عف طريؽ المشاركة، أك مف المفظة "يعني 

إيصاؿ  فكرة أك رأم إلى عدد مف األفراد كربطيـ : كتعني المفظة في المغة العربية" جماعة أك مشاركة 
ببعضيـ البعض، كالفكرة تكضح أف المفظة تدؿ عمى المشاركة كتبلقي العقكؿ، كعميو فإف االتصاؿ 

ىك اتصاؿ ذك اتجاىيف أك الرسائؿ تنساب في االتجاىيف معا، ينتج عنيا  : processكعممية 
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نسؽ جماعي يؤثر بطريقة     : "إجراءات مشتركة ذات استجابات مشتركة، كاالتصاؿ في عمـ النفس
".                                                                  أك بأخرل في العبلقات المتبادلة بيف أعضاء الجماعة كآرائيـ كاتجاىاتيـ

( 26)(60: ، ص2003عالء الدين كفافي، )

ىك ظاىرة اجتماعية كقكة رابطة ليا دكرىا في تماسؾ :" أما االتصاؿ في عمـ االجتماع
". المجتمع كبناء العبلقات االجتماعية 

ىك عممية مشاركة في الخبرة بيف شخصيف أك أكثر، حتى تعـ ىذه " أما في ميداف التربية
الخبرة كتصبح مشاعة بينيـ، مما يترتب عنيا إعادة تشكيؿ المفاىيـ كالتصكرات لكؿ طرؼ مف 

 (85-84: عالء الدين كفافي، مرجع سابق، ص ص)".              األطراؼ المشاركة في ىذه العممية
لقاء كمية مف المعمكمات، كلكنيا التقاء خبرتيف  بمعنى أف عممية التعميـ ليست عممية تمقيف، كا 
حكؿ مكضكع درس معيف، كعمى األستاذ أف يييئ الفرصة لينمي مجاؿ الخبرة عند الطالب، بالتفاعؿ 

:  بينيما كىنا يتحقؽ االتصاؿ، كيتضح لنا مف حيث اختبلؼ التعاريؼ ما يمي
االتصاؿ ليس مجرد نشاط إنساني، كلكنو في األساس عممية اجتماعية ذات أطراؼ محدكدة * 

. (الغرفة الصفية مثبل)ألىداؼ محددة 
االتصاؿ شكؿ مف أشكاؿ عمميات التفاعؿ االجتماعي، أيا كاف حجمو أك شكمو فيك عممية دينامكية * 

 .    بينيـةكىك يشير غالبا إلى العبلقات المتميزة في نسؽ اجتماعي معيف كاألنشطة المتفاعؿ

التفاعؿ بيف طرفي االتصاؿ، عنصر ميـ لتمييز عممية االتصاؿ إزاء تبادؿ مشترؾ لممؤشرات * 
 .المتكالية نحك مكضكع تفاعميـ اإلتصالي

لبلتصاؿ عنصر فاعؿ، كىك المغة ألنيا األداة الرئيسة كالكسيمة اليامة التي يقكـ عمييا التعبير * 
 (27)(245-244: ، ص ص2000محي الدين مختار، ).                                           كاألفكار

 : أشكال االتصال- 2

: يوضح االتصال عمى شكل سمسمة:  02شكل رقم - أ
 

 5   4    3   2   1 
 

يقكـ ىذا النكع مف االتصاالت عمى نقؿ الرسائؿ مف مرسؿ إلى  مستقبؿ كيقكـ ىك بدكره بنقميا 
كيعاب ىذا النكع مف االتصاؿ في أنو إذا فقدت السمسمة أحد حمقاتيا تتكقؼ عممية , إلى التالي

االتصاؿ كالتفاعؿ بيف مككنات النظاـ، كفي المجاؿ التعميمي مثؿ ىذا النكع مف االتصاؿ يككف لو 
نمط تكاصؿ ذك تغذية راجعة ضعيفة، نبلحظ ذلؾ مف خبلؿ التفاعبلت االتصالية بيف األستاذ كالطمبة 
التي تؤدم إلى فقر العبلقات اإلنسانية، فتككف تغذية ضعيفة بدال مف أف تككف تغذية راجعة تتـ عمى 

:  النحك التالي
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 األستاذ    الدرس    الطالب 
 

   
تغذية راجعة           

. يوضح التغذية الراجعة الناجحة أثناء عممية االتصال الصفي : 03شكل رقم 
( 28)(61: ، ص2000محمد الدريج،                                           )             

 كفي ىذا النكع يككف ىناؾ تفاعؿ أكثر مف :يوضح االتصال عمى شكل دائرة : 04شكل رقم - ب
: النكع السابؽ كتغذية راجعة نكعية

 

 
 
 
 
 
 يككف أحد األفراد ىك مركز عممية االتصاؿ :يوضح االتصال عمى شكل عجمة:  05شكل رقم - جـ

كالمنسؽ ليا  
 
 
 
 
في ىذا النكع مركز العممية االتصالية ينظميا  : yيوضح االتصال عل شكل حرف : 06شكل رقم - د

. أحد األفراد مثؿ نمكذج العجمة كلكنيو أقؿ عددا مف حيث الفركع التي يتحكـ فييا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المستقبل الرسالت المرسل 

1 

2 3 

4 5 

2 3 

5 4 

1 

5 4 

1 

2 

3 
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 حيث جميع مككنات النظاـ اإلتصالي تتفاعؿ مع :يوضح االتصال متعدد األبعاد:  07شكل رقم - ىـ
. بعضيا البعض، ألف ىناؾ اتصاؿ مباشر بيف الكحدات، ك ال يكجد مركز يتحكـ في عممية االتصاؿ

 
 
 
 
 
 

 

: كيرل جكف ديكم أف االتصاؿ في ميداف التربية يككف مرىكنا بػ مفيكميف ىما 
 .الخبرة - 

. التفاعمية، الحرية: المشاركة في الحصكؿ عمى الخبرة كالتي تنطكم عمى مفيكميف ىما- 
 ( 86: عالء الدين كفافي، مرجع سابق، ص)                                   

: أنواع االتصال- 3
 يختار األستاذ في تمثيؿ التفاعؿ الصفي أحد األسمكبيف أك كبلىما معا كغالبا ما نبلحظ في 

 :االتصاؿ المفظي،االتصاؿ غير المفظي : التفاعؿ الصفي األسمكبيف معا كىما
 كيعتمد اعتمادا كبيرا عمى امتبلؾ األستاذ لمميارات المغكية التي تعتبر ىامة جدا :االتصال المفظي- أ

 .في المجاؿ التعميمي، كعمى األستاذ مراعاة مجمكعة مف الميارات لتحقيؽ أىداؼ عممية االتصاؿ

. القدرة عمى جمب اىتماـ كتشجيع ركح التفكير لدييـ كالنقد كالبناء  - 
 .خمؽ جك تغمره المكدة كالفيـ لكؿ ما يجرم أثناء الدرس مف تفاعبلت - 

 .التنكيع في نبرة الصكت لتجنب الكقكع في ممؿ الطمبة، كي ال يككف ىناؾ تشتت في االنتباه- 

 ىذا األسمكب مف االتصاؿ يككف عفكيا كقد يككف مقصكدا، فيشمؿ كؿ :االتصال غير المفظي- ب
الرسائؿ كالمعاني التي يتـ نقميا كتبادليا دكف استعماؿ األلفاظ، كيرتبط بيذا النكع مف االتصاؿ 

.                                                     لغة اليد، لغة العيف، لغة القرب كالبعد المكاني، لغة الشفاه (اإليماءات)مجمكعة مف لغات الجسـ 
 (40: ، مرجع سابق، صممجدي عزيز ابر ىي )

كما أف االتصاؿ بشكميو يتطمب مجمكعة مف التفاعبلت، لتككف الكضعية التعميمية داخؿ 
: القسـ ناجحة كيمكف تصميـ ذلؾ في المخطط التالي

 
 
 
 

5 

3 1 

2 4 
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                تغذية راجعة

 .يوضح مخطط وضعية تعميمية داخل الفصل الدراسي: 08شكل رقم 
. مجمكع العبلقات النفسية كالنفس االجتماعية المتبادلة بيف األستاذ كالطمبة - 1
 .(االتصاؿ  لفظي كغير لفظي)تكصيؿ محتكل - 2

. الطريقة البيداغكجية لتنفيذ المحتكل- 3
  .المناخ العاـ لمفصؿ كجممة األحداث المتبادلة داخؿ الغرفة الصفية- 4

Gaston MIALARET, 1994, p: 8)
(29)  ) 

: نماذج سمبية في االتصال الصفي- 4
يمكف تحديد أشكاؿ التكاصؿ بيف األستاذ كالطالب، كخاصة عمى مستكل التعميـ الثانكم، حيث 

نجد نماذج مختمفة لبلتصاؿ، ىذا نظرا لطبيعة العبلقة التي تجمع بينيما كعنصريف متفاعميف في 
العمؿ التعميمي ىادفيف لتحقيؽ أىداؼ محددة، قد تككف ىذه العبلقة مشتممة المحاكر العبلئقية التالية 

: الطالب كما يمي/ بيف األستاذ
سامع / متكمـ - 
جاىؿ  / عارؼ - 
منفعؿ  / فاعؿ - 
 مستيمؾ / منتج - 

كعمى ىذا األساس تجدر اإلشارة إلى مجمكعة مف النماذج السمبية في االتصاؿ بيف األستاذ 
( 30)(66: ، ص1994عبد المطيف الفاربي وآخرون، ).                             كالطالب

 كىك مف أكثر النماذج شيكعا خاصة عمى مستكل التعميـ الثانكم، ألف :نموذج األستاذ الثرثار- أ
كترميزىا  (الدرس)األستاذ يمعب دكر المرسؿ في غالبية الكقت، كيقتصر تركيزه عمى صياغة الرسالة 

كانتقاء طريقة اإللقاء لنقميا، كييمؿ دكر التغذية الراجعة كيككف ىذا النمكذج غالبا عمى األستاذ إذا كاف 
مضغكطا بالكقت كعميو إتماـ الدرس دكف تحقيؽ أىداؼ، كىذا ما يسبب لدل الطمبة فقداف القدرة عمى 

بداء كجيات النظر . المتابعة  كاالستمرار في التركيز مما يحد مف عممية النقاش كا 
 يفتقد ىذا النمكذج  القدرة عمى تحديد السرعة المبلئمة لنقؿ الرسالة، :نموذج األستاذ الخجول- ب

فاألستاذ ىنا مطالب بتكصيؿ الرسالة إما بسرعة كبيرة يعجز الطمبة فييا عف استقباؿ الرسالة بكضكح 
 .أك يستقبمكنيا ناقصة، أك بسرعة أقؿ يتبع فييا فشؿ األستاذ في إدراؾ المكاضيع التي يدرسيا

Groupe 

Des 

étudiants 

 

Groupe 

Des 

étudiants 

 

1 
2 
3 
4 
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 ىذا النمكذج يطغى عميو البراعة المغكية، تؤثر ىذه البراعة سمبا  عمى :نموذج األستاذ الخطيب- جـ
كضكح األفكار لدل الطمبة، فيككف ىناؾ تركيز عمى جمالية كفصاحة، المغة فيمجأ إلى تقديـ خطب 

. حكؿ المكضكع المراد تدريسو ألنيا تخمك مف أفكار الدرس الكاجب تقديميا
 في ىذا النمكذج يفشؿ األستاذ في نقؿ الرسالة بشكؿ مباشر كقكم ككاثؽ، :نموذج األستاذ المتردد- د

كعمى الرغـ مف أف األستاذ يممؾ أفكار صحيحة لكنو يفشؿ في إحداث التأثيػر المرجػك في الطمبة، 
فتككف ىناؾ حاالت عدـ التكظيؼ لؤلشكاؿ الضركرية مف االتصاؿ المفظي، فبل يكاجو األستاذ الطمبة 

بشكؿ مباشر ككاثؽ، بؿ ينظر في الفضاء أك األرض، كفي المقابؿ نجده يستخدـ كممات تدؿ عمى 
. كغيرىا" ليست متأكدا لكف"عمى ما أعتقد " ، " أظف:" عدـ الثقة مثؿ

(  370-369: رمزي فتحي ىارون، مرجع سابق، ص ص )                       
كمف المبلحظ أف ىذه النماذج تتكقؼ عمى األستاذ بطريقة مباشرة أكثر مف الطالب، ألف 

األستاذ ىك المسؤكؿ عمى نقؿ المادة العممية كاختيار األسمكب كالنمكذج المناسب لتحقيؽ أىداؼ التعمـ 
. الفعاؿ في إطار تفاعمي متبادؿ

:  أىمية التفاعل الصفي: رابعا
يشكؿ التفاعؿ بيف األستاذ كالطالب الركيزة األساسية في المكقؼ التعميمي، ألنو ال يؤدم إلى 

تحقيؽ األىداؼ التعميمية الخاصة بالدرس فقط، بؿ يؤدم أيضا إلى اكتساب الطالب أنماط ثقافية 
كاجتماعية مختمفة، سكاء مف األستاذ أك المحيط المدرسي ككؿ، كيؤثر الجك االجتماعي كالنفسي السائد 

في الحجرة الدراسية عمى نمط التفاعؿ، كيؤثر بدكره عمى الدافعية كعمى القدرة في تحقيؽ األىداؼ 
. التربكية

.  ييدؼ التفاعؿ إلى تحسيف أسمكب التدريس في ضكء فيـ األستاذ المعايير السمككية المرغكب فييا- 
جعؿ اتصاؿ األستاذ في حجرة الدراسة أكثر تأثيرا في سمكؾ الطمبة كاستجاباتيـ، بما يجعؿ الطمبة - 

قادريف عمى التفكير بفعالية كعمى التعبير عف آرائيـ كأفكارىـ أثناء المناقشات التي تجرم داخؿ 
 ( 41: مجدي عزيز إبراىيم، مرجع سابق، ص)  .  الصؼ فتككف العممية التعميمية أكثر متعة

III -التفاعل الصفي الفعال وكفاياتو :
  :كفايات التفاعل الصفي والعالقات البينية: أوال
:  كفايات التفاعل الصفي- 1

تكمف أىمية تناكؿ مكضكع التفاعؿ الصفي كمجاؿ لمكفايات التي ينبغي أف يككف األستاذ 
متمكنا منيا، كقادرا عمى أدائيا، في أف عممية التدريس ىي عممية اتصاؿ في حد ذاتيا كعممية تفاعؿ 
اجتماعي، كمؤشر قكم عمى نجاح المعمـ في ميمتو كتشمؿ قائمة الكفايات المتعمقة بالتفاعؿ الصفي 

 :  ما يمي
. التحدث بمعدؿ سرعة مناسبة، التركيز لمطمبة كفيميـ- 
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 .(، حركات أيدم كرأستإشارات، إيماءا)استخداـ أسمكب االتصاؿ غير المفظي بفعالية - 

تكجيو ميارات الشكر كالتقدير لمطمبة عند تقديـ اإلجابات الصحيحة كالتأكيد عمى عممية االتصاؿ - 
 .المتبادؿ بيف طرفي التفاعؿ

. العمؿ عمى إضفاء ركح األلفة كاالحتراـ المتبادؿ بينو كبيف الطمبة- 
( 31)(37-36: ، ص ص1999عبد الرحمان صالح األزرق، )               

 

بداء الرأم كالحكار الذم يسيؿ التكاصؿ كما يقكؿ أحد الباحثيف -  تشجيع الطمبة عمى المناقشة كا 
يمتـز المربي ببناء المعرفة مع الطمبة، مف خبلؿ الحكار المستديـ ألنو ال يستطيع  نقؿ "التربكييف 

(32)(179: ، ص2001برتراند ، ترجمة محمد بوعالق، )".  المعرفة مف خبلؿ عبلقة السيطرة
 

: مجال كفايات العالقات البينية- 2
 تشير الكفايات المتصمة بيذا المجاؿ إلى قدرة األستاذ عمى تككيف عبلقات إيجابية كبناءة بينو 

كبيف مجتمع العمؿ التعميمي لممؤسسة كميا، سكاء العبلقات المباشرة التي يعبر عنيا األستاذ اتجاه 
أفراد المؤسسة، مف حب كاحتراـ كتقدير، أك مف حيث العبلقات غير المباشرة معيـ، كالتي تفرضيا 

ظركؼ الدراسة كالعمؿ، المتمثمة في مشاركتو الفعالة كتعاكنو في التخطيط كاإلعداد لؤلنشطة 
المدرسية، كاحترامو لمكاعيد العمؿ، كحضكر المقاءات المدرسية، كما تتحدد كفاياتو ليذا المجاؿ في 

قدرتو عمى حسف التعامؿ مع المسؤكليف، المتمثمة في إدارة المؤسسة كالمفتشيف كالتعامؿ بصفة خاصة 
 (33)(،  بتصرف2001عبد الرحمان عبد السالم جامل، ) .              مع الطمبة كأكليائيـ

: مؤشرات السموك التفاعمي الصفي الفعال: ثانيا
عممية التعميـ الصفي عممية تفاعؿ مستمر بيف الطالب كاألستاذ كيتـ ذلؾ مف خبلؿ نشاطات 

 : محدكدة تعطى إلحداث تغيير في سمكؾ الطمبة كفؽ ما يمي
 يعتبر حماس األستاذ لدرسو كلممادة سمككا مرغكبا فيو كىناؾ مجمكعة مف :الحماس- 1

 :المفاىيـ تدؿ عمى ذلؾ
شعارىـ بأىميتيـ-  . إثارة اىتماـ الطمبة كا 
. حفزىـ عمى الدراسة- 
. حيكية األستاذ أثناء الشرح- 
. عدـ التحيز ألفكار معينة - 
. عدـ إبداء البلمباالة بآراء الطمبة- 
. استعماؿ إيماءات كحركات الجسـ - 
.                          الثناء عمى أداء الطمبة كتشجيعيـ- 
. التجكاؿ في غرفة الصؼ كاستخداـ الفراغ المتاح فييا- 
يماءات تدؿ عمى التفاعؿ مع أفكار الطمبة -  . استعماؿ كسائؿ لفظية كا 



الفصل الثاني                                                            مدخل مفاهيمي في اإلدارة الصفيت والمفاهيم المرتبطت بها 

77 

 

. طرح أسئمة تحث عؿ النقاش- 
 شرط أساسي يجب أف يتكفر لدل األستاذ خاصة لدل األستاذ بالتعميـ الثانكم ألنو :الثقة- 2

يتفاعؿ مع فئة مف األفراد الكاعيف الذيف لدييـ القدرة عمى تمييز الثقة مف عدميا عند األستاذ كمف  
: الممارسات التي تدؿ عمى ذلؾ ما يمي

. تقبؿ مشاعر الطمبة دكف تيديد- 
. تشجيع الطمبة عمى ترؾ السمكؾ غير المرغكب فيو- 
. استخداـ الفكاىة لتخفيؼ التكتر داخؿ الفصؿ - 
. تحكيؿ بعض المكاقؼ الحرجة إلى مكاقؼ مرحة - 
. اإليماف بقدرة الطمبة عمى اإلنجاز كاإلبداع- 

:   كيظير ذلؾ مف خبلؿ ما يمي:عدم المباشرة- 3
. عدـ المبالغة في تقديـ النصائح كالتكجييات - 
. تشجيع الطمبة عمى البحث في الحقائؽ بأنفسيـ- 
. عدـ انتقاد سمكؾ الطمبة كأعماليـ الناقصة بطريقة تقمؿ مف االحتراـ- 

: عمق المعرفة وحب التطمع- 4
. تحديد أىداؼ الدرس بكضكح-   
. إضافة معمكمات مف مصادر كمراجع خارجة عف المقرر- 
. االستفادة مف الخبرات كالمعارؼ التي يكتسبيا الطمبة- 

:  كيقصد بو سيكلة تكصيؿ المعارؼ كتجانس الدرس مف خبلؿ:الوضوح- 5
. تقديـ عرض شامؿ لمدرس- 
. التعبير عف ما يريده األستاذ بكممات كاضحة دكف استخداـ األسمكب المعمؽ - 
. تدقيؽ صحة المعمكمات كالحقائؽ- 
. ترتيب الحقائؽ حسب األىداؼ- 
. عدـ تناقض ما يقكلو األستاذ مع ما ىك مكتكب- 
. إعطاء كاجبات منطقية كمعقكلة ذات عبلقة كاضحة مع الدرس - 
 .التأكيد عمى النقاط الرئيسة في الدرس كالتثبيت عمييا- 

 (34)(، بتصرف2005، دبابنةوجيو الفرح، ميشيل )                     

 :  كيقصد بو التفاعؿ  السائد في مناخ الفصؿ  كما يمي:االتصال الفعال- 6
. اإلصغاء الدقيؽ لما يقكلو الطبلب- 
. تكفير الجك الصفي المبلئـ بحيث يستمع الطبلب لبعضيـ البعض- 
. استخداـ أسمكب التعزيز كالنقد البناء- 
. استخداـ أسمكب التغذية الراجعة المناسبة -  
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. إتاحة الفرصة لكؿ طالب لممشاركة في الدرس كالتعبير عف رأيو كأفكاره- 
: المرونة والطالقة- 7

. التنكيع في األنشطة الصفية بما يتناسب  مع طبيعة الدرس- 
. استخداـ كسائؿ تعميمية مختمفة - 
. تعديؿ أسمكب التدريس كفقا لمتطمبات المكقؼ التعميمي- 
. استخداـ أنكاع مختمفة مف أساليب التعزيز- 
. استعماؿ أنماط سمككية مختمفة - 

:  كالتي تقـك عمى:إثارة الدافعية والتعزيز- 8
نجازاتو-  . تشجيع محاكالت الطالب كا 
. تقبؿ أفكار الطمبة كعدـ التقميؿ مف قيمتيا- 
عادة صياغتو لتعزيزه-  . اإلصغاء لما يقكلو الطالب كا 
. استخداـ أسمكب المناقشة داخؿ الفصؿ لتشجيع الطمبة عمى المشاركة - 
. استخداـ أنشطة مركزة تثير اىتماـ الطمبة- 

:  كتشمؿ ما يمي: طرح األسئمة- 9
. طرح أسئمة تيدؼ إلى تكضيح المفيكـ- 
. طرح أسئمة تساعد الطمبة عؿ المقارنة بيف، ما ىك صحيح كما ىك خاطئ - 
. طرح أسئمة تحتمؿ إجابات مختمفة كمتعددة - 
. تكجيو أسئمة عؿ جميع الطمبة باستخداـ القائمة- 
. طرح أسئمة قابمة لمنقاش كالتفسير- 

:  كدليؿ عؿ أىمية ما يقكلو الطمبة كمف الممارسات في ىذا المجاؿ ما يمي: االستماع الجيد- 10
. النظر بطريقة مباشرة لمطمبة- 
ف كانت بعيدة عف مكضكع الدرس باستيعا-  .  ما يقكلو الطمبة كاالىتماـ بأفكارىـ كا 
. االستجابة المكضكعية لما يطرحو الطالب مف أسئمة - 
. تكضيح مختمؼ االقتراحات التي يحتمميا المكقؼ التعميمي- 

 (وجيو الفرح، ميشال دبابنة، مرجع سابق، بتصرف )                
:   التفاعل الصفي في التعمم الفعالتاستراتيجيا: ثالثا

:  التي تيدؼ إلى تكفير جك تفاعمي صفي دافع لمتعمـ ىيتىناؾ مجمكعة مف اإلستراتيجيا
. تييئة الفرص المناسبة لمطمبة لمتعبير عف قدراتيـ في التحكـ في المشاركة الصفية - 1
مساعدة الطمبة عمى عمميات االختيار كالتجريب كاختراؽ الغمكض، بيدؼ التقميؿ مف حاالت - 2

. الممؿ كالسأـ كالفشؿ
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إيجاد جك صفي تفاعمي إيجابي مدعـ لمطمبة، كمساعد لؤلستاذ يشعر مف خبللو الطمبة باالنتماء - 3
. كالتمييز، كيشعر فيو األستاذ باالحتراـ كالتقدير

يككف األستاذ مسيؿ مقابؿ أنو مصدر لممعرفة، فيككف األستاذ مرشدا ال ممقنا، كيمكف لمطالب - 4
. المشاركة في ىذا العمؿ، فيصبح األستاذ مدعـ لمطمبة كالطمبة مدعمكف لو

األستاذ مصمـ المعرفة، مف خبلؿ مشاركة الطمبة في تحديد أىداؼ التعميـ، كحتى إف أمكف كضع - 5
تاحة الفرص لمطالب ألف يككف أستاذ كطالب في آف كاحد . عنكاف لممكضكع المراد دراستو، كا 

الطالب خبير في مجاؿ التعمـ، كنتكقع ىنا أف يمعب الطالب دكر األستاذ كاألستاذ دكر الطالب - 6
. كيطكر بذلؾ ميارة إدارة العبلقة التعميمية بفعالية 

الطالب ناقؿ لممعرفة، مف خبلؿ تبادؿ الخبرات مع أفراد كمجمكعات طبلبية في اختصاصات - 7
 ( 281-280: يوسف قطامي، نافية قطامي، مرجع سابق، ص ص).                                 أخرل

. يجب عمى الطالب استخداـ الكعي كاالنتباه كاليقظة - 8
. الحساسية لمخبرات الجديدة- 9

. سعة الخياؿ كقدرة التصكر- 10
.    المركنة كالتدرب عمى التفكير الميف- 11

 (35)(190: ،  ص1998يوسف قطامي، نايفة قطامي،  )                            

:  النشاط التفاعمي الصفي الفعال: رابعا
يتـ التعميـ دائما في شكؿ اجتماعي يتمثؿ في مجمكعة الفصؿ، التي تؤثر في دافعية الطالب 

عممية تفاعمية، ال فردية، مقصكدة، " لمتعمـ، حيث يعبر عف ذلؾ أحد العمماء في تعريفو لمتعمـ عؿ أنو
، كعميو فإننا "يستعمؿ فييا االتصاؿ البيداغكجي اليادؼ إلى تحريؾ كتحقيؽ النجاح عمى مستكل التعمـ

نسعى مف عممية التعميـ التفاعمي إلى بناء العمميات التفاعمية اليادفة داخؿ الفصؿ كالتي ىي ميمة 
". جدا

                      (36)(Groupes des chercheurs, 1994, p p 36-37 )
كليذا يجب التركيز عمى بعض جكانب عمـ النفس االجتماعي في النشاط التفاعمي، كتؤكد 
العديد مف األبحاث أف التعميـ ممتد مدل الحياة بمفيـك االمتداد في العبلقات اإلنسانية االجتماعية، 
كما أف الدافعية  تتمركز بشكؿ فعاؿ حكؿ الجانب االجتماعي، في تحديد أشكاؿ االتصاؿ  داخؿ 

ىذا يظير مف خبلؿ أشكاؿ الحديث المختمفة داخؿ غرفة الصؼ الدراسي كفقا  كالصؼ الدراسي،
 : في الداخؿ كمف أساليب ذلؾ ما يميبضبطو تاذلمنظاـ الذم يقـك األس

 .تكجيو أسئمة جادة فقط- 
 .عدـ الداللة عمى االعتراض عف اإلجابة - 
 .ير عف المعارؼ كاآلراء بحريةبإمكانية الطالب مف التع- 

 .إنصات الطمبة لبعضيـ البعض أثناء المناقشة - 
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 .احتراـ مبدأ المحاكلة كالخطأ في اإلجابة كتجنب السخرية- 

 .النقد البناء كاتخاذ المكقؼ الكاضح كالمتميز- 

كييدؼ تبادؿ الحديث داخؿ الفصؿ الدراسي، إلى تحقيؽ التعميـ االجتماعي ألف الفصؿ 
 .الصامت ال يتيح الفرصة لؤلحاديث البناءة، ك يتحقؽ فييا التعمـ  االجتماعي ذك المستكل الراقي

 (37)(110- 109: ، ص ص2004عمي السيد سميمان، )            

VI -تقييم وأدوات قياس التفاعل الصفي :
 :تقييم التفاعل الصفي: أوال

إف عممية تقييـ التفاعؿ الصفي تمكننا مف تحديد استراتيجيات بناء العبلقات التفاعمية الصفية 
 :الفعالة، كيمكف ذلؾ مف خبلؿ ما يمي

 . التعبير كتشجيع المناقشات ةمدل سماح  المناخ المدرسي بحرم- 1
 .كانتشار جك الكد كاالطمئناف كالصداقة بينيـ-  أستاذ، الطمبة–مدل األلفة بيف أعضاء الفصؿ  -2
 .مدل تماسؾ أعضاء الفصؿ الدراسي كسيادة ركح الفريؽ بينيـ- 3
 .مدل مشاركة األعضاء في التفاعؿ الصفي السميـ- 4
 .مدل مناسبة كسيمة االتصاؿ مف لغة كغيرىا أثناء التفاعؿ- 5
 .  مدل مساىمة األستاذ كقائد تربكم في تسييؿ عممية التفاعؿ-6

( 125: جودت جابر، مرجع سابق، ص )  
كيمكف أيضا تقييـ التفاعؿ إذا قمنا بتحميؿ الفعؿ التعميمي عمى مستكل األعضاء الفعالة في 
ذلؾ كينطمؽ ذلؾ مف خبلؿ تجزئة المياـ، كدراسة عناصر العمؿ التعميمي كؿ عنصر عمى حدا، 

الفيـ، - كبعدىا يتـ ربط العناصر المتكاممة في ميمة كاحدة كىي عممية التعمـ الفعاؿ فيتحقؽ لنا
:  كيتحدد ذلؾ مف خبلؿ،التنبؤ، التحكـ

 
 

 

 

 

 

 
          تغذية راجعة

 .مثل لمعناصر الفاعمة في الفعل التعميميميوضح المخطط ال: 09شكل رقم 
( 38)(57: ، ص1994 محمد مقداد، ،حسن بوعبد اهللل)                                               

 
 
 

 خمفية
األستاذ 
 كخصائصو

 الطمبة
 المنياج كأىداؼ التعمـ

 المناخ المدرسي

 المجتمع التعميمي

المؤسسة كتسييبلتيا 

سمكؾ األستاذ 
كأساليب 
التفاعؿ 

كاالتصاؿ 
 مع الطمبة

معرفة  
 شعكر

 قيـ

سمككية عمى  ميارات
  مستكيات مختمفة
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: أداة فالندرز لقياس السموك المفظي:  ثانيا
 يعد أسمكب التفاعؿ المفظي مف األساليب الحديثة، التي تؤثر عمى المردكد التعميمي لعممية 

إذا تـ تقسيـ : التعمـ، كيمكف تمخيص األنشطة المفظية لكؿ مف األستاذ كالطالب في غرفة الصؼ
سمكؾ األستاذ كسمكؾ الطالب كالسمكؾ :  أقساـ رئيسية ىي3السمكؾ المفظي داخؿ الصؼ إلى 

. المشترؾ
:  أنماط سمككية4كيشمؿ : سموك األستاذ- أ

يظير األستاذ تقببل لمشاعر الطمبة كذلؾ مف خبلؿ العبارات التي تساعد الطمبة : تقبؿ المشاعر- 1
. يبدك أنكـ قمقكف بسبب االختبار: - عمى فيـ مشاعرىـ منيا مثبل

كيتضمف عبارات الثناء التي يستخدميا لتخفيؼ التكتر كتككيف جك إيجابي، يسمح : الثناء كالتشجيع- 2
. أنت طالب متميز بأفكارؾ- أحسنت يا فبلف : -  لمطمبة بعرض أفكارىـ مثؿ

كيظير ذلؾ عندما يقـك األستاذ بتكضيح كتطكير األفكار، التي يعرضيا الطمبة : تقبؿ األفكار- 3
. كيضيؼ إلييا، بحيث تأخذ طابع عممي

كيظير ذلؾ مف خبلؿ الميارات التدريسية التي يجب عمى األستاذ التميز بيا، : تكجيو األسئمة- 4
. حتى يتمكف مف تكجيو أسئمة مثيرة كمناسبة تمكف الطمبة مف االندماج في الدرس بنشاط كفاعمية

: كيمكف تمخيص سمككات أخرل لؤلستاذ مف خبلؿ
. الشرح كالتمقيف، إعطاء التكجييات، االنتقادات كالتبريرات- 
:  كيتككف سمكؾ الطالب حسب فبلندرز مف نمطيف ىما: سموك الطالب- ب
كيتـ ذلؾ عندما يجيب الطالب عمى سؤاؿ يكجيو األستاذ،  أكيستفسر عف : االستجابة لؤلستاذ- 1

. مكضكع لو عبلقة بما يتحدث بو األستاذ
كيظير ذلؾ عندما يبدأ الطالب بتكجيو سؤاؿ، أك يقكؿ عبارة أك يستقر عف شيء        : المبادأة- 2

. ال عبلقة لو بالنقطة التي يناقشيا األستاذ
كيشمؿ الصمت أك الفكضى كفترات السككت، كيدؿ ذلؾ عمى انقطاع االتصاؿ : السموك المشترك- جـ

 .   بيف األستاذ كالطمبة

: أداة غاالوي لقياس السموك غير المفظي:  ثالثا
 مف أداة فبلندرز لمتفاعؿ المفظي، كاستطاع 1962 لقد استفاد غاالكم أثناء دراستو العميا سنة 

مف خبلؿ إطبلعو كتحميمو ألداة فبلندرز تطكير أداة التفاعؿ غير المفظي، كذلؾ بتطبيؽ أنكاع التفاعؿ 
. المفظي لمعالـ فبلندرز كالتفاعؿ غير المفظي لغاالكم في نفس الكقت

:  كيمكف تمخيص مضمكف ذلؾ عند استخداـ ىذه األداة المزدكجة في الجدكؿ التالي
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 فئات غاالكم غير المفظية فئات فبلندرز المفظية

 ال شيء- 1 قبكؿ مشاعر الطمبة- 1

عدـ تكافؽ - تكافؽ- 2مدح كتشجيع الطمبة - 2
 اعتراؼ –تنفيذ - 3قبكؿ كاستعماؿ أفكار الطمبة - 3
تباعد - اىتماـ- 4تكجيو األسئمة لمطمبة - 4
 اىماؿ –استجابة - 5إلقاء المحاضرة كالشرح - 5
نبذ - اندماج- 6إعطاء األكامر كالتكجييات  - 6
شدة - حـز- 7نقد الطمبة - 7
تجاىؿ - انتباه- 8إجابات الطمبة - 8
تشتت - انتباه- 9مبادرات الطمبة - 9

تضايؽ - ارتياح- 10فكضى كىدكء الطمبة - 10
 .يوضح أداة فالندرز وغاالوي لقياس التفاعل الصفي : 02جدول رقم 

( 39 )(155-154: ، ص ص2004ماجد الخطايبة وآخرون،  )                                                    

 ككفقا ليذه الفئات السمككية المزدكجة كالممثمة في الجدكؿ، التي تعبر عف السمكؾ المفظي 
 أداة جمع –كغير المفظي لمطالب كاألستاذ، تمت االستفادة مف بعض المؤشرات في صياغة بنكد 

. التي تمكننا مف رصد ىذه السمككات التي ىي مكضكع ىذا البحث- البيانات 
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 :خالصـة
تناكلنا في ىذا الفصؿ المحاكر الرئيسية لئلدارة الصفية كالتفاعؿ الصفي كاالتصاؿ، التي تشير         

إلى اشتماؿ الغرفة الصفية عمى مدل كاسع كمتنكع مف األنشطة، كما حددنا أساليب االتصاؿ كالتفاعؿ 
التي مف خبلليا يمكف األستاذ اعتماد الطرؽ التفاعمية المناسبة في المكاقؼ التعميمية المختمفة، مف 

خبلؿ إدراؾ العبلقة بيف ترتيب غرفة الصؼ كمستكل التكاصؿ االجتماعي داخميا، ألنيا تعكس ىكية 
 .مستخدمييا حسب طبيعة المناخ المدرسي السائد
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اإلطار المفاىيمي لمجودة ومداخميا عمى مستوى التعميم الثانوي : الفصل الثالث 
 

 

تمييد 
I -فمسفة الجودة .

. تاريخ الجودة: أوال
. مفيوم الجودة: ثانيا
. مبادئ إدارة الجودة: ثالثا
. أساليب إدارة الجودة الشاممة في المؤسسة التعميمية: رابعا

II - العمل التعميمي ومنظومة الجودة في التعميم الثانوي
. التعميم الثانوي وتطوره: أوال
. ىيكمة التعميم الثانوي في الجزائر: ثانيا
. منظومة الجودة في التعميم الثانوي وآلية التطبيق: ثالثا

III -الجودة في التعميم وعالقتيا ببعض المفاىيم .
. الجودة ومفيوم المعايير التربوية: أوال
. الجودة ومفيوم المنتج التعميمي: ثانيا
.  الجودة ومفيوم االعتماد التربوي:ثالثا

خالصة 
 مراجع الفصل
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 :توهيد

 

يحظى مجاؿ دراسة الجودة اىتماما متزايدا في ميداف التربية والتعميـ، ألف المؤسسة التربوية 
ىي الميداف الفعمي الذي يتـ فيو إنتاج نواتج تحدد مدى نجاح المؤسسة التعميمية في أداء ميمتيا 

متعددة األبعاد تعميميا وتربويا، ولكوف المؤسسة التعميمية المتمثمة في الثانوية تستمد أىميتيا مف أىمية 
الدور اإلداري ألساتذتيا، لضماف إدارة صفية تتميز بالجودة في مقابؿ جودة الخريجيف، ليذا نركز في 
ىذا الفصؿ عمى مفيـو الجودة وأىـ األساليب والمداخؿ التي تحقؽ جودة الخرجيف مف جية وجودة 
المعمميف في إدارة صفوفيـ مف جية أخرى، كؿ ىذا عمى مستوى التعميـ الثانوي وانطالقا مف أف 
الجودة الشاممة كمفيـو إداري ىي جممة الجيود المبذولة مف قبؿ العامميف في المجاؿ التربوي لرفع 

بما يتناسب ومتطمبات سوؽ العمؿ، ىذا ما تيتـ بو الدراسة الحالية  (الطالب)مستوى المنتج التعميمي 
فمسفة الجودة مف حيث المفيـو والتاريخ وكذلؾ رصد أىـ : لذا تـ التركيز في ىذا الفصؿ عمى ما يمي

مبادئ إدارة الجودة، ثـ تـ التطرؽ إلى منظومة الجودة في التعميـ الثانوي آخذيف بعيف االعتبار ىيكمة 
التعميـ الثانوي في الجزائر، كما تناولنا عالقة الجودة في التعميـ ببعض المفاىيـ كالمعايير التربوية 

.    والمنتج التعميمي وكذلؾ مفيـو االعتماد التربوي
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I -فمسفة الجودة وماىيتيا: 
: تاريخ الجودة: أوال
" حمورابي" آالؼ سنة أعمف الممؾ البابمي 05قبؿ : تطور مفيوم الجودة عبر التاريخ- 1

أف الشخص الذي يبني بيتا إف سقط وقتؿ ساكنيو سوؼ يعدـ، وجاء التشريع اإلسالمي ونيى عف 
 ، وفيما يروى عنو"مف غشنا فميس منا- "صمى اهلل عميو وسمـ- الغش وأمر بإتقاف العمؿ، قاؿ 

. واإلتقاف ىنا بمعنى الجودة"إف اهلل يحب إذا عمؿ أحدكـ عمال أف يتقنو - "ػػػػػػ صمى اهلل عميو وسمـ
 (1)( 28: ، ص1999توفيق محمد عبد المحسن، )                                                          

وبدأ االىتماـ الرسمي بالجودة ومواصفاتيا في منتصؼ القرف السابع عشر ميالدي عندما 
إذا ضمنت مصانعنا جودة منتجاتيا مف خالؿ إتقانيا لمعمؿ، "كتب وزير المالية الفرنسي إلى الممؾ إنو

فإف األجانب سييتموف باالستيراد منا، وأمواليـ ستتدفؽ إلى المممكة، فأصبحت الخدمات تعرض بعد 
ذلؾ حسب مواصفات وتصنيفات محددة يختار منيا المستفيد ما يمبي حاجياتو وىذا ما تجسد في 

 (2)( Janbet Claude , 1995, p: 23).                        المجتمع الياباني
يعتبر عقد التسعينات عقد الجودة الشاممة، بينما كانت السبعينات والثمانينات مف القرف 

، ويشير مفيـو الجودة إلى ثقافة جديدة Effectiveness والفعالية Efficiencyالعشريف عقدا الكفاية 
في التعامؿ مع المؤسسات اإلنتاجية لتطبيؽ معايير مستمرة ليس فقط لضماف المنتج، بؿ أىـ مف ذلؾ 

وىو جودة العممية التي يتـ مف خالليا الحصوؿ عمى المنتج، وىذا المفيـو ورد أساسا في مجاؿ 
 .       التعميـ عنو في مجاؿ الصناعة

 (3)( 50: ، ص2005محمد عبد الوىاب العزاوي، ) 
تشير األدبيات إلى أف أصوؿ الجودة األولى ترجع إلى العديد مف الرواد : أصول الجودة- 2

وغيرىـ مف الذيف ساىموا في وضع الركائز " جوراف"، "كرسبي"، "ديمنج"، "سيوارت" األمريكييف وىـ 
األساسية لمبادئ اإلدارة التي تقـو عمى فمسفة إرضاء العميؿ كيدؼ أوؿ لممؤسسة، وتتمثؿ أفكار 

: بعض مفكري الجودة فيما يمي
 عدة عناصر لمفيـو الجودة، 1925وضع سيوارت سنة : Walter sewhartولتر سيوارت - أ

وأشار إلى أىمية تحديد مفيـو الجودة واستخداـ كؿ مف التفكير اإلستقرائي، التفكير االستداللي، 
اإلحصاء في عمميتي التحميؿ والمراقبة ووضع النظاـ التقميدي لمتحكـ والضبط داخؿ المؤسسة والذي 

: يتكوف مف ثالثة عناصر
. عممية تحديد ما ىو مطموب: األوؿ
. عممية إنتاج ما ىو محدد:الثاني
. الحكـ ما إذا كانت االحتياجات قد تـ مواجيتيا: الثالث

التفكير بطريقة موضوعية حقيقية، والعمؿ : وأوضح أىمية وجود عامميف لتحقيؽ الجودة ىما
. كيفما نفكر ونشعر ونحس كنتيجة لمموضوعية الحقيقية
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بدأ عممو حوؿ الجودة عندما كاف موظفا في مصنع : Edward demingإدوارد ديمنج - ب
كيؼ تستطيع الشركات أف تحفز موظفييا : لمكيرباء في والية شيكاغو، ىذه الخبرة قادتو ألف يسأؿ

أثناء الثالثينات في وضع أسس لمرقابة في العمميات " سيوارت"جيدا؟ بعدىا اشترؾ مع أساتذة 
 أرسؿ إلى الياباف لكي يساعد 1947اإلنتاجية، وأشار إلى أىمية ربط األجر بجودة اإلنتاج، وفي سنة 

في عممية إحصاء رسمي لمسكاف، خالليا تمكف مف تحقيؽ نجاح اقتصادي مذىؿ مف خالؿ طرؽ 
 (4)( 89-88: ، ص ص2003محمد عبد الرزاق إبراىيم، ).                الجودة التي ابتكرىا

، وتميؿ فمسفتو إلى وضع مفيـو الجودة "Father of quality"  حيث اعتبر ديمنج أبا لمجودة 
في إطار إنساني، وكانت فكرتو البسيطة والقوية في نفس الوقت خمؼ كؿ أفكاره المتمركزة حوؿ مفيـو 

أنو عندما تصبح القوى العاممة في المصنع ممتزمة بكامؿ إرادتيا في إتقاف عمميا عمى أحسف "الجودة 
، كما "وجو، يكوف لدييا عممية إدارية سميمة يتـ مف خالليا العمؿ، فإف الجودة ستكوف نتيجة طبيعية

أف ىذه العممية اإلدارية لكي تصؿ إلى الجودة المطموبة داخؿ أي مؤسسة ال بد أف " ديمنج"يشير 
، وقد تـ تطبيقيا في 1951وطبقت في الياباف سنة " ديمنج" عوامؿ أساسية أوردىا 10تعتمد عمى 

وتتمثؿ " Diming prize" "ديمنج"، وسميت باسـ جائزة 1989معظـ مؤسسات العالـ المتقدـ سنة 
: ىذه العوامؿ فيما يمي

. ضرورة وجود سياسة تحدد األىداؼ واإلجراءات لممؤسسة: policy: السياسة- 1
ضرورة وجود تنظيـ واضح يحدد المسؤوليات وينظـ العمؿ ويستخدـ : organization: التنظيـ- 2

. المدربيف الجيديف
ضرورة التدريب الجيد مف خالؿ وضع الخطط التي تستجيب الحتياجات : training: التدريب- 3

. األفراد
. ضرورة وجود قاعدة لمبيانات والمعمومات داخؿ المؤسسة: information: المعمومات- 4
. التحميؿ الجيد لممشكالت التي تواجو المؤسسة وسبؿ التطوير : analysis: التحميؿ- 5
. ضرورة توفر معايير لمعمؿ تعمؿ في ضوئيا المؤسسة: standardsالمستويات :المعايير- 6
ضرورة وجود نظاـ لمضبط داخؿ المؤسسة يعتمد عمى التغذية الراجعة ودوائر : control: الضبط- 7

. الجودة
وجود نظاـ لتوكيد وضماف الجودة داخؿ المؤسسة يعتمد : quality assurance: توكيد الجودة- 8

. عمى المراجعة الداخمية لمجودة وتقويـ المنتج
ضرورة وجود التأثير والفعالية لإلجراءات التي تتخذىا المؤسسة بيف : effectsالفعالية : التأثير- 9

. المؤسسات األخرى عف طريؽ جودة خدماتيا وتكمفتيا
اعتماد المؤسسة عمى التخطيط لممستقبؿ، مع األخذ : future planing: التخطيط المستقبمي- 10

بعيف االعتبار العالقة بيف متطمبات الجودة والخطط المرسومة عمى المدى البعيد والقريب، وىنا تظير 
: في تحسيف جودة التعميـ عف طريؽ ما يمي" ديمنج"أفكار 
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. االىتماـ بالتدريب المستمر في جميع الوظائؼ التعميمية- 
. واعية متميزة بالديمقراطية (صفية، مدرسية)توفر قيادات تعميمية - 
. القضاء عمى الخوؼ عند اتخاذ القرارات لدى قيادات التعميـ- 
. التركيز عمى اإلنجاز والحقائؽ واالبتعاد عف الشعارات واألقواؿ بال أفعاؿ- 

(  http/ www. khayma. Com. 2009 )(5) 
يعتبر أيضا واحدا مف آباء الجودة، وىو خبير في اإلحصاء، : Joseph Juranجوزيف جوران - ج

مؤكدا عمى أف رسالة " fiteness for useمة لالستخداـ ءالمال" أعطى مفيوما لمجودة عمى أنيا 
، (الطالب،المجتمع)الجودة في التعميـ ىي تنمية البرامج والخدمات التي تمبي حاجات المستخدميف 

وتعد النقطة المحورية لفمسفة الجودة لديو ىي مدى اعتقاد المؤسسة في إنتاجية أفرادىا، ويوضح فكرتو 
إننا نستطيع أف نضمف الجودة عف طريؽ التأكد مف أف كؿ فرد لديو المكونات األساسية "في قولو 

الضرورية ألداء عممو بطريقة مالئمة وباألدوات المالئمة وبالتالي يتـ إنتاج المنتج أو الخدمة التي 
. تشبع رغبات العمالء باستمرار

(      http. www.Aljauda. Gov.2010 )(6) 
والمعروفة  (التخطيط،التنظيـ،التحكـ)لمجودة عمى األبعاد اإلدارية لػ " جوراف" ويشتمؿ مفيـو 

باسـ ثالثية جوراف، وقد ركز عمى مسؤولية اإلدارة لتحقيؽ الجودة، والحاجة إلى وضع األىداؼ 
. وتحقيقيا داخؿ المؤسسات

أف ىناؾ عدة خطوات أساسية لتحقيؽ الجودة داخؿ المؤسسات بما فييا " جوراف"ويوضح 
: المؤسسة التربوية والتعميمية، وتتمثؿ ىذه الخطوات في األمور التالية

. بناء الوعي بثقافة الجودة داخؿ المؤسسة لمتحسيف والتطوير- 
. تحديد األىداؼ لمتحسيف- 
. توصيؿ النتائج والعمؿ بيا- 
. التنظيـ لموصوؿ لألىداؼ المرجوة- 
. الحفاظ عمى قوة فريؽ العمؿ عف طريؽ التحسيف- 
. التدريب المستمر- 
. تنفيذ المشروعات لحؿ المشكالت- 
. التقارير العممية والصادقة- 
. وضوح المفاىيـ- 

مف خطوات فإف فمسفتو في تطوير جودة التعميـ تتضح فيما " جوراف"وبناءا عمى ما أورده 
: يمي
. التخطيط الواعي لمجودة داخؿ المؤسسة التعميمية- 
. مراقبة جودة العمميات التعميمية داخؿ كؿ فصؿ دراسي في المؤسسة التعميمية- 
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. التحسيف المستمر والمراقبة المستمرة لجودة الخدمات التعميمية مقارنة باحتياجات األفراد المتعمميف- 
 (7)( 24-22: ، ص ص1998وليام جي أوشي، ) .      إنشاء مجمس لمجودة في المؤسسة التعميمية- 
مف خالؿ إسيامو في تطوير " كروسبي"جاءت أوؿ أفكار : Philip Crosbyفيميب كروسبي - د

وىو أوؿ مف وضع مفيـو منع حدوث " Quality is free" مف خالؿ كتابو 1961مفيـو الجودة عاـ 
. 1980وأنشأ جمعية الجودة سنة  "Zéro de fautes"األخطاء 

: تشير فمسفة كروسبي إلدارة الجودة إلى أربعة معايير تتمثؿ في
. التكيؼ لمتطمبات الجودة- 1
. نظاـ الجودة يتمثؿ في الوقاية مف األخطاء- 2
. ضماف منع األخطاء يمثؿ تحقيؽ مستويات الجودة- 3
 (8)( www.moe.gov.2010: رياض رشاد البنا).           يتحقؽ قياس الجودة عف طريؽ التكمفة- 4

إلى خطة عمؿ يمكف اتباعيا كنموذج عممي ييدؼ إلى الخمو مف العيوب في " كروسبي"يشير 
صناعة الخدمات، ويرى أنو يمكف القياـ بعمؿ خاؿ مف األخطاء مف خالؿ النموذج الذي سماه نموذج 

. لمنع المنتجات التالفة والوحدات المعيبة" Prévention model"وقائي 
وعمى ىذا األساس يمكف تطبيؽ ىذا النموذج في التعميـ، عمى الرغـ مف أف مفيـو الخمو مف 

. العيب يصعب تحقيقو في مجاؿ الخدمات عنو في مجاؿ الصناعة
وىذه الفكرة تستدعي مف كؿ طالب أف يصنع نجاحا ,  حيث ىناؾ فرص كثيرة لمخطأ البشري

لتعميمو مف خالؿ استغالؿ طاقاتو بالتفاعؿ مع باقي عناصر العممية التعميمية، بما يحقؽ تحسيف 
. الجودة أي يجب أف تكوف األنظمة التعميمية بناءة أيضا

يؤكد عمى أىمية اىتماـ المؤسسة التعميمية بالجانب اإلداري أي " كروسبي"ومف ىنا يتضح أف 
تطبيؽ مبدأ اإلدارة بالتزاـ وقياس الجودة، وتجدر اإلشارة ىنا أف اإلدارة تشمؿ جميع مستوياتيا إدارة 

 ( 26: محمد عبد الرزاق إبراىيم، مرجع سابق، ص)             .المؤسسة إلى إدارة الصؼ
 فمسفة أرموند في مفيـو الجودة تختمؼ عمى كؿ :Armond Feigen bumأرموند فيجنبوم - ح

وتعود أوؿ أفكاره في الجودة عندما أنشأ شركتو االستثمارية الخاصة، حيث , "جوراف"و" ديمنج"مف 
مف  وارتبط اسمو بالجودة, 1960شغؿ منصب رئيس الجودة العالمية لمكيرباء العامة حتى نياية سنة 

خالؿ ابتكاره لمفيـو التحكـ والضبط في الجودة الشاممة و يرى أنو ىناؾ عنصريف أساسييف لتحقيؽ 
:  الجودة كاستراتيجية عمؿ وىما

. تحقيؽ الرضا لممستيمكيف يمثؿ اليدؼ الرئيسي في الجودة - 1
. تحقيؽ األىداؼ يجب أف يقود النظاـ لمجودة الشاممة- 2

(Anne Hendenbergh, 2007, p: 24 )(9) 
:  وتشمؿ نظرية األنظمة لمتحكـ في الجودة الشاممة عمى ثالثة مبادئ

. تمثؿ الجودة عممية عمؿ متواصؿ تبدأ بمتطمبات العمالء و تنتيي برضاىـ- 1
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توثيؽ البيانات والمعمومات عف طريؽ إنشاء سجالت لمجودة تسمح برؤية واضحة واتصاؿ ألداء - 2
. ميمة العمؿ

. يتميز نظاـ الجودة بالمرونة ألنو يقـو عمى تقديـ البدائؿ- 3
( 10)( 28-22: ، ص ص2007البيالوي حازم فيمي، )         

يعود الفضؿ في انتقاؿ مفيـو الجودة الشاممة إلى : Malcolm Baldrigeمالكولم بالدريج - خ
مف خالؿ شغمو لمنصب وزير التجارة في , أ.ـ.في الو" مالكولـ بالدريج"مجاؿ التعميـ إلى العالـ 
حيث ظؿ ينادي بتطبيؽ , 1981سنة " Ronald Reagan" "رونالد ريقاف"حكومة الرئيس األمريكي 

ىذا المفيـو حتى وفاتو إلى أف أصبح تطبيؽ الجودة في التعميـ حقيقة واقعة حينما تـ إعالف أف جائزة 
قد امتدت لتشمؿ قطاع التعميـ إلى جانب الشركات األمريكية العمالقة، وأخذت كميات " مالكولـ بالدريج"

 الشاممة نقال عف الياباف، وكاف لديمنج الفضؿ في TQIالمجتمع األمريكية بمدخؿ تحسيف الجودة 
تشجيع وتطبيؽ ىذا المدخؿ في بداية الثمانينات، نظرا لفمسفتو وكفاءتو التي يقوـ عمييا، ولعؿ معظـ 

الجيود التي بذلت لتطبيؽ ىذا المدخؿ في التعميـ ترجع إلى الرغبة في تحسيف العمميات اإلدارية 
. بإنشاء برامج ومقررات لمطالب ليتعمموا كيفية تطبيؽ ىذا المدخؿ في عمميـ مستقبال

 (11)( 397: ، ص2008فتحي عبد الرسول محمد، )          
 وشيدت الثمانينات والتسعينات تطبيقا واسعا لحركة الجودة الشاممة بالكميات والجامعات 

 جامعة وكمية كؿ منيا تطبؽ الجودة الشاممة، منيا مثال 200األمريكية، إلى أف بمغت أكثر مف 
". سكونسف"، "ميرالند"، "ىاواي"، "فموريدا"، "واشنطف"، "شيكاغو"، "كاليفورنيا"، "ىارفارد"

 (12)( 178: ، ص2006الياللي الشربيني الياللي، )          
أدركت الياباف : Ishikawa and the Japanese Expertsأشيكاوا والخبراء اليابانيين - د

أىمية الجودة في المنافسة الدولية انطالقا مف نتائج الحرب العالمية الثانية التي دمرت صناعتيا 
نيائيا، وليذا السبب وليس لغيره أولت الياباف األىمية الكبرى لمفيـو الجودة، ذلؾ ألنو حتى مطمع 
الخمسينات كاف ينظر لمصناعة اليابانية عمى أنيا متدنية الجودة، ومف ىنا جاء ما يسمى بضماف 

 (13)( Jean Marie Gogue, 2006,p p: 19-29)                                         .الجودة
ظيرت بوادر األخذ بمواصفات الجودة الشاممة في الياباف منذ األربعينات، حيث تـ تطوير مبادئ 

وتعني التحسيف المستمر في األداء " Kaizen"لتالئـ البيئة اليابانية، حيث ظيرت كممة " ديمنج"وطرؽ 
في كؿ المجاالت اإلنتاجية والتسويقية والتمويمية واإلدارية، ىذه األخيرة التي تشير إلى مسؤولية اإلدارة 
شباع رغباتو، وىي  رضائو وا  والعامميف وكؿ فرد داخؿ المؤسسة، ترتكز فمسفتيا عمى أىمية العميؿ وا 

تركيبة متكاممة مف الفكر اإلداري وتنظيـ العمؿ وتحميؿ المشاكؿ التي تواجو المؤسسات واتخاذ 
 (14)( 18: ، ص1995عمي السممي، )                         .    القرارات
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: مفيوم الجودة: ثانيا 
نتج عف االستقصاء واالستقراء المستمر ألدبيات البحث في مجاؿ : ماىية الجودة- 1 

: الجودة العديد مف التعريفات يمكف إيجازىا فيما يمي
معيار أو ىدؼ أو مجموعة متطمبات، والجودة ىدؼ "عمى أنيا : يعرفيا دياف بوف وريؾ جريجز- 

يمكف قياسو، وليس إحساسا مبيما بالصالحية، إنيا جيد متواصؿ مف أجؿ التطوير وليست درجة 
محددة لالمتياز، الجودة معيار لمكماؿ نقرر مف خاللو ما إذا كنا قد أدينا ما عزمنا عميو في الوقت 

فإذا كانوا سعداء بالطريقة التي قد . المحدد، وبالكيفية التي قررنا أنيا تالءـ احتياجات عمالئنا أـ ال
". قدمت بيا الخدمات واألعماؿ فيمكف القوؿ إنا حققنا أىداؼ الجودة

 (15)( 15: ، ص1995ديان بون، ريك جريجز، )                
يشير مفيـو الجودة الشاممة إلى ثقافة جديدة في التعامؿ مع المؤسسات اإلنتاجية : "يعرفيا البيالوي- 

جودة العممية التي يتـ مف –لتطبيؽ معايير مستمرة، ليس فقط لضماف المنتج بؿ أيضا وىذا ىو األىـ 
 " .خالليا الوصوؿ إلى المنتج

". أنيا تحقيؽ أىداؼ ورغبات وحاجات المستفيديف باستمرار:  "إلى تعريفيا" دافيد كيرز"ويذىب - 
إلى أف الجودة ىي الخصائص المتجمعة لمنتج أو خدمة ترضي ":" Rinehartرينيارت "ويشير - 

، أو المستخدـ األصمي (الطالب)احتياجات العمالء، سواء كاف العميؿ ىو المتمقي المباشر لمخدمة 
". (المسئوليف عف التعميـ الثانوي)لممنتج أو الخدمة، أو كمييما مف العمالء الخارجيف المتمثميف في 

(  97: محمد عبد الرزاق إبراىيم، مرجع  سابق، ص)                                                         
: يشمؿ مفيـو الجودة في التعميـ عدة معايير وتجب اإلشارة في ىذه الدراسة إلى ما يمي 

أنو يشمؿ كؿ العمميات التي تؤدي إلى دقة وبناء وتصميـ المنتج والخدمة التعميمية المقدمة داخؿ -
الفصؿ الدراسي، التي تتطمب التجديد المستمر في الوظائؼ واإلجػراءات العممية التي يقـو بيا المعمـ، 
ىادفا بذلؾ إلى األخذ بكافة الجوانب التي تعمؿ عمى تحقيؽ الفعالية في إدارة الصؼ الدراسي والتي 

. تعطي مؤشرات تمكف مف صياغة معايير لمجودة في إدارة الفصؿ
  :إف ارتباط مفيـو الجودة بالشموؿ الذي اتسمت بو يتضح مف خالؿ ما يمي

 .أنيا تيتـ بتحقيؽ درجة مف الرضا لألطراؼ التي تقدـ ليا الخدمة التعميمية- 

. أنيا تعنى بمالءمة المنتج لالستعماؿ كما يراىا أصحاب الخبرة المينية- 
. أف المستفيد ىو الذي يحدد مستوى االنجاز في الجودة وفقا لتطمعاتو- 

( 16)( www.edu.sa/news/aspx. 2010: حسين سميمان)                                                     

. أنيا تشمؿ جميع مدخالت وعمميات ومخرجات النظاـ- 
جماعة الفصؿ )و كذالؾ األعماؿ الجماعية , أنيا تؤكد عمى مسؤولية كؿ فرد عف جودة عممو- 

 (17)( Christian Doucet, 2007, p: 13).                                          (الدراسي
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: ماىية الجودة من منظور بعض الييئات والمنظمات العالمية- 2
: "British Standards Institution  ."B.S.Iىيئة المواصفات البريطانية - 2-1

عمى أنيا مجموعة صفات ومالمح وخواص المنتج أو الخدمة التي تحمؿ نفسيا عبئ إرضاء - "تعرفيا
". االحتياجات الممحة والضرورية

 European organization for qualityالمنظمة األوروبية لضبط الجودة- 2-2

control" EOQC"" : تعرفيا عمى أنيا مجموعة المالمح المتعمقة باإلنتاج أو الخدمات والتي تعتمد
".      عمى قدرتيا الخاصة لتمبي حاجات مقدمة

(  98: محمد عبد الرزاق إبراىيم، مرجع سابق، ص)                             
 :"T.Q.M "الدليل الخاص بإدارة الجودة الصادر عن وزارة الدفاع األمريكية- 2-3

مجموعة مف المبادئ اإلرشادية والفمسفية التي تمثؿ التحسيف المستمر ألداء المؤسسة :"يعرفيا عمى أنيا
مف خالؿ استخداـ األساليب اإلحصائية والمصادر البشرية لتحسيف الخدمات والموارد التي يتـ توفيرىا 

 (18)( 28-27:، ص ص2008سييمة محسن كاظم الفتالوي، )"                        لممؤسسة
المنتج )مف خالؿ عرض ىذه التعريفات يمكف القوؿ بأف الجودة تتسع لتشمؿ جودة كؿ مف 

جميع المبادئ التي تسعى إلى + جودة األفراد+ اإلدارة+ مناخ العمل+ المعمومات+ األداء+ الخدمة+
. (التحقيق الفعال لألىداف التي تتطمع إلييا أي مؤسسة تعميمية وتربوية

إف مفيـو الجودة يبنى عمى عدة أسس، ظيرت كركيزة : أسس قيام مفيوم الجودة- 3
أساسية لقياـ ىذا المفيوـ، والتي في ضوئيا تـ تحديد مختمؼ التعريفات السالفة الذكر، ويمكف تصنيؼ 

 :ىذه األسس إلى ما يمي
يرتبط تعريؼ الجودة ىنا باإلنتاج : "Product basedالتعريف الذي يبنى عمى أساس اإلنتاج - 1

ودرجة تقديـ المنتج ومضمونو، ويعني بالجودة أنيا المدى الذي يظير مف خاللو مالمح ومكونات 
". اإلنتاج

يرتكز ىذا : Customer useremphasisالتعريف المرتكز عمى أساس استخدامات المستفيد - 2
 .التعريؼ عمى مدى مناسبة المنتج لمغرض وذلؾ كما يراه المستفيد

:  ومفاىيم أخرى لمجودة الشاممةفتعاري- 3
الحالة المثالية التي يوجد عمييا شيء ما بمعنى أعمى احتماؿ ممكف : " Sallies( "1993)"تعريؼ- 

". لمستوى مثالي ال يمكف التقميؿ منو
عَيُت بنائُت تزتنز عيً اىجهىد اإلَجابُت بهذف تحسُن : " عيً أنها الجىدة"Jerome"وعّرف - 

". اىَخزج اىنهائٍ

السعي لتحقيؽ أقصى األداء، :"  الجودة بالشاممة ألنيا"دافيز واليسون" لقد وصؼ :الجودة الشاممة- 
والسعي لمتأثير في العناصر التي يصعب السيطرة عمييا بصورة مباشرة مف خالؿ مجموعة مف 

". المعايير واإلجراءات
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مجموعة مف البديييات التي يجب "كما يشير الباحث نفسو إلى أف الجودة الشاممة تشير إلى 
جراءاتو ".   فيميا أو تطبيقيا في الجوانب المتصمة بسياؽ التطوير وا 

 (19) (88: ، ص2000خضير كاظم حمود، )
البحث عف الجودة في أي مظير مف مظاىر "ويذىب الباحث الترتوري إلى اعتبار الجودة الشاممة - 

". العمؿ بدءا مف حاجات المستفيد، وانتياء بتقويـ رضاه عف الخدمات المقدمة
مجموعة مف السمات التي يجب توافرىا في جميع "  فيعرفيا عمى أنيا "ناصر عميمات" أما الباحث- 

عناصر المؤسسة مف مدخالت وعمميات ومخرجات، لتحقيؽ حاجات العامميف ورغباتيـ ومتطمباتيـ في 
 (20)( 120: ، ص2008صالح ناصر عميمات، ) ".                         المؤسسة والمجتمع المحمي

: تجدر اإلشارة ىنا إلى ثالث جوانب مميزة في معنى الجودة الشاممة وىي
 .design qualityجودة التصميـ - 

. Performance qualityجودة األداء - 
( 21) (92:، ص1996حشمت جبر، ياسر فاروق،  ).                 Quality out putجودة المخرج - 

عممية " إلى أنيا "Lawrenceالورونس "أما عف مفيـو الجودة الشاممة في ميداف التعميـ فيشير - 
الطالب، )تطبيؽ مجموعة مف المواصفات التعميمية والتربوية الالزمة لرفع مستوى المنتج التعميمي 

". مف قبؿ كؿ العامميف في مجاؿ التربية والتعميـ (الفصؿ الدراسي، المدرسة، المرحمة التعميمية
: مبادئ الجودة: ثالثا

والتر : يعود الفضؿ في وضع المبنات األولى لمبادئ الجودة لمجموعة مف الرواد األوائؿ أمثاؿ
ستيوارت، ديمنج، جوراف، كروسبي وغيرىـ، الذيف تمحورت آراؤىـ حوؿ المبادئ واألسس التي يمكف 

: أف تحقؽ لممؤسسة أفضؿ أداء ممكف وىي
 ىي الثقافة المدعمة لمجودة، والتي تجعؿ مف الجودة :Shared visionالرؤية المشتركة - 1

شعارا لكؿ وحدة تنظيمية في المؤسسة، مما يوفر الوعي بالجودة لدى كؿ أفراد التنظيـ، لينطمػؽ مػف 
الفنية والسموكية  خاللو الجميع لتحقيؽ التحسيف المستمر عمى مستوى جميع أنشطة المنظمة وجوانبيا

واإلدارية، وبيذا فيي رؤية موحدة وتوجو موحد لمتنظيـ لتجنب تضارب الجيود وتعارضيا مع بعضيا 
البعض، ألف االختالؼ في الرؤية بيف مستويات التنظيـ سيصعب مف تحقيؽ أية أىداؼ مشتركة، 

أعضاء )وعمى ىذا األساس ال بد مف إرساء ثقافة الجودة داخؿ المؤسسة التعميمية حتى يعطي الجميع 
المزيد مف جيودىـ لخدمة أىداؼ العممية  (...المدير، المعمـ، القائد)واإلدارييف  (المعمـ)ىيئة التدريس 

. التعميمية
 ييدؼ إلى التركيز عمى التعاوف :(عمل الفريق)تفويض السمطة والعمل الجماعي - 2

وبناء روح الفريؽ مف خالؿ اشتراؾ كؿ العامميف في المؤسسة مف القمة إلى آخر حمقة مكونة لممؤسسة 
مف خالؿ تنظيـ أفقي يمغي كؿ الحواجز بيف مستويات التنظيـ، وكذلؾ لضماف فعاليتيا يجب تدريب 

المشاركيف فييا ومنحيـ سمطات أوسع مع وضوح األدوار، ووضع استراتيجيات التقويـ وتوصيؿ الرؤى 
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شعارىـ بأىميتو في العممية التعميمية، وتعتبر حمقات  الجديدة إلييـ بصورة مستمرة وبطرؽ مناسبة، وا 
الجودة مف أفضؿ أساليب العمؿ الجماعي في تحسيف الجودة وزيادة االنتماء لممؤسسة، وتتبمور مزايا 

: أسموب العمؿ الجماعي فيما يمي
. اشتراؾ كؿ أفراد الفريؽ في اتخاذ القرار مما يزيد في احتماؿ تنفيذه- 
. تجديد األفكار وتنميتيا في إطار متبادؿ- 
. إعطاء أفضؿ المعمومات لتعدد مصادر األفراد وتنوعيا- 
. إيجاد فرصة أفضؿ الحتواء األخطاء وتصحيحيا- 
 (22) (51: ، ص1998عمي السممي، )        .                       اإلحساس بروح الفريؽ- 

 يشكؿ التحسيف جوىر :Continuous improvement: التحسين المستمر- 3
الجودة الشاممة، ألنو يعمؿ عمى تحسيف المنتجات والخدمات وتطويرىا، ويشير إلى الرغبة الدائمة لدى 
دارتيا مف أجؿ تحقيؽ التحسف التدريجي والخاّلؽ في كؿ العمميات والمستويات، باالعتماد  المنظمة وا 

. عمى التغذية المرتدة
وفي العممية التعميمية عمى مستوى الصؼ الدراسي التي تمثؿ نظاما متكامال تتـ إدارتو مف 

األنشطة المختمفة لتحقيؽ : طرؼ المعمـ وفؽ منيج عممي، فإف التحسيف داخؿ غرفة الصؼ يحدد
التجانس في المنتج التعميمي، تحقيؽ االتساؽ بيف عناصر الصؼ الدراسي، كما يحدد أىداؼ التحسيف 

، ومتطمبات سوؽ العمؿ والتطور العالمي (الطالب)المستمر التي تتناسب مع حاجات العمالء 
المعاصر، وتطبيؽ ىذا المبدأ في العممية التعميمية والنظاـ الصفي يؤكد التركيز عمى نقاط القوة لدى 

. الطالب وأساليب التعمـ الصفي الفعاؿ مف أجؿ إدارة صفية فعالة وجيدة
 (77-75:سييمة الفتالوي، مرجع سابق، ص ص)                                                             

 ىنا ىـ العمالء فالعميؿ أساس الجودة، والعمالء المقصودي: التركيز عمى رضا العميل- 4
الخارجيف عف المنظمة، والتي تبذؿ المؤسسة الجيود مف أجؿ تحفيزىـ عمى شراء المنتجات والخدمات، 

وأيضا العامميف داخؿ المؤسسة وىـ الذيػف يتوقؼ عمػى أدائيـ تحقيؽ مستوى الجودة المطموب، 
الطالب، عضو ىيئة )وبتطبيؽ ىذا المبدأ عمى المؤسسة التعميمية يتضح لنا أف العمالء الداخمييف ىـ 

مؤسسات المجتمع، مؤسسات التمويؿ، )، والعمالء الخارجييف (التدريس، العامميف اإلدارييف
 (23) (18-13: ، ص ص2005جمال الدين لعويسات، ) .                            (...األولياء،

 ومف أجؿ تحقيؽ الجودة يجب عمى المنظمة أف تسعى إلى االستماع إلى عمالئيا بيدؼ اإلفصاح 
: عمى حاجاتيـ، وذلؾ وفؽ عدة خطوات وىي

. التعرؼ عمى العمالء- 
. تحديد احتياجات العمالء- 
. ترجمة ىذه االحتياجات إلى معايير لمجودة قابمة لمتطبيؽ العممي- 

(Bernhard Adriaen et autres, 1994, p :28)
(24) 
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. إنشاء العمميات الخاصة إلنتاج مخرج جيد- 
 .تنفيذ تمؾ العمميات- 

. تقييـ كؿ ما سبؽ - 
يتطمب تنفيذ تمؾ الخطوات السابقة الذكر نظاـ أداء جودة لكؿ خطوة، حتى يمكف تنفيذىا 

. بفعالية، وكذلؾ اتخاذ إجراء تصحيحي فوري إذا ظيرت عيوب عمى مستوى المخرجات
 تعتمد الجودة الشاممة عمى اتخاذ القرارات باالستناد :إتباع منيج عممي في اتخاذ القرارات- 5

إلى حقائؽ عممية وتبني المفيـو العممي لحؿ المشكالت، ويتحقؽ ذلؾ مف خالؿ جياز كؼء يساىـ 
فيو كؿ أعضاء التنظيـ، انطالقا مف منيج عممي يعطي المعمومات إلجراء التحسيف والتطوير، ووضع 

حداث التوازف بيف الخطط وتوجيو العمميات واألنشطة نحو العمالء واحتياجات السوؽ،  األىداؼ، وا 
وتفعيؿ عممية القياس مف خالؿ المقارنة بيف األداء الحالي واألداء السابؽ،      أو مقارنة إنتاج 

بمخرجات مؤسسة أخرى، ىذا مف خالؿ معايير عممية مقننة لتحميؿ المعمومات،  (مخرجات)مؤسسة 
مف خالؿ توفر قاعدة بيانات متكاممة عف أعضاء ىيئة التدريس والبرامج الدراسية، بشكؿ يضمف 

  .      سالمة اتخاذ القرارات
( 25) (148:، ص1999صالح عبد الباقي، )                                                    

 لمقيادة تأثير مباشر في إحراز الجودة وتقدميا، وذلؾ لدورىا القيادي المؤثر في :القيادة- 6
توجيو أنشطة جميع العامميف في الوحدات التنظيمية المختمفة نحو االلتزاـ بالجودة فكرا وعمال، وتمبية 
احتياجات العمالء مف خالؿ التأكيد عمى التحسيف المستمر، وأيضا مف خالؿ التخطيط طويؿ المدى 

جاذبية  فيما يتعمؽ بضماف جودة المنتجات والعمميػات، والقيػادة الفاعمة يمكنيا إنشاء تنظيمات أكثر
إدارة المعمـ )تقـو عمى العالقات والروابط التي تدعـ المشاركة في إدارة عمميات المؤسسة وأنشطتيا 

نحو تحقيؽ الجودة، ولنجاح العممية ال بد مف  (لنشاطات ومشاريع الطمبة داخؿ الفصؿ الدراسي
االختيار األحسف والموجب لمقيادات التي تتولى مسؤولية اإلشراؼ، بناء عمى أسس سميمة تضمف 

. االرتقاء بالصؼ الدراسي ومف ثمة االرتقاء بالمؤسسة التعميمية
( 26) (73: ، ص1998عبد الحق أبو نبعة، فوزية مسعد، )                                                                       

 إف نظاـ العمميات يقصد بو أف المؤسسة نظاـ شامؿ، :التركيز عل جودة العمميات-7
واعتبارا مف أف النظاـ مجموعة مف العمميات فإف ذلؾ يعني أف مسؤولية الجودة متجانسة بيف كؿ 

مدخالت، عمميات، )مستويات التنظيـ، وبيف كؿ العامميف وكؿ العناصر والمكونات الداخمة في النظاـ 
زالة االختالؼ الذي يعوؽ الجودة، (مخرجات ، وبيذا تتكامؿ العمميات مع النواتج لتحقيؽ التجانس وا 

ذلؾ يتأتى بتكامؿ الجوانب الفنية مع الجوانب السموكية واإلدارية لتحقيؽ رضا العمالء مف الداخؿ 
  .(نواتج ومخرجات المؤسسة التعميمية وسوؽ العمؿ)والخارج 

 (27) (133: ، ص1999صونيا محمد البكري، )                      
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: أساليب إدارة الجودة الشاممة في المؤسسة التعميمية: رابعا
 يعتبر مف أكثر األساليب شيوعا في المؤسسة التي تطبؽ :أسموب حل المشكالت- 1

الجودة لمتغمب عمى المعيقات التي تواجييا باعتباره األسموب المالئـ لتحسيف الجودة، وقد طور ديمنج 
التخطيط، العمؿ وتقييـ الوضع )ىذا المدخؿ بما يتناسب مع البيئة التعميمية والمتمثؿ في عجمة ديمنج 

: ومف بيف أشكاؿ أسموب حؿ المشكالت لتحقيؽ الجودة ما يمي (الراىف، تحميؿ األسباب، التصحيح
. العصؼ الذىني، تحميؿ السبب واألثر، األشكاؿ البيانية، تحميؿ المصفوفة- 

ومف أىـ المشكالت التي تواجو المؤسسة التعميمية ومف شأنيا أف تعيؽ عمؿ المؤسسة بنظاـ الجودة 
، ومنيا ما يتعمؽ (عماؿ)والسمطة الدنيا  (المدير )السمطة العميا: مشكمة اإلدارة، منيا ما يتعمؽ بالسمطة
. والمتعمميف (المعمميف)باإلدارة بيف عناصر العمؿ التعميمي 

إف ما تحتاجو المؤسسة الستعماؿ ىذا األسموب في إدارة الجودة الشاممة ىو تكويف وحدات أو فرؽ 
يكوف اليدؼ منيا عقد اجتماعات دورية لمناقشة مشكالت المؤسسة التعميمية مف كؿ أبعادىا، وىناؾ  

: العديد مف أنواع ىذه الوحدات، وأكثرىا شيوعا اآلتي
تضـ كؿ المتخصصيف في الجودة داخؿ ىيكؿ : Quality Councils: بناء مجالس الجودة- 1

 لتقرير أفضؿ عالج لممشكالت ألف موجيي ومراقبي الجودة يحتاجوف إلى مدخؿ ميني ،المؤسسة
متفؽ عميو لعمميـ، وجزء مف عمؿ المجمس ىو ضبط فاعمية البرنامج التعميمي لضماف إستراتيجية 

 .تحسينو
تستخدـ في تحسيف النظاـ أو المؤسسة : Quality Circles: دوائر الجودة أو حمقات الجودة- 2

 باالستناد عمى المناقشة والتحميؿ لكؿ ما يعيؽ العمؿ، مف خالؿ ،عف طريؽ التخطيط لحؿ المشكمة
ة ػوؿ مف أعضاء الحمؽػ أو القياـ باختبار الحؿ،االجتماعات الدورية لتقييـ الحموؿ المقترحة لإلدارة

بأنفسيـ بيدؼ تحسيف الجودة، ولكي تتمكف تمؾ الحمقات مف النجاح ال بد أف يكوف عدد أعضائيا 
 فردا ،باإلضافة إلى  التدريب الالـز عمى كيفية معالجة المشكالت باألساليب 12 إلى 6يتراوح مف 

 .اإلحصائية الموضوعية والدقيقة
تقـو اإلدارة العميا في المؤسسة بقيادة ىذه الفرؽ التي يوكؿ : Progect Teams: فرق الوشروع- 3

 وعمى مستوى ،إلييا القياـ بعمؿ محدد األىداؼ، وتشمؿ ىذه الفرؽ أعضاء مف مختمؼ أقساـ المؤسسة
كاؼ مف الميارات والقدرات المناسبة لمحؿ في ىذا المشروع، وغالبا ما تكوف المشاركة في ىذه الفرؽ 
إجبارية باختيار وترشيح اإلدارة ألعضائيا، وبعد إنجاز مشروع العمؿ ينحؿ الفريؽ ليعاود التشكيؿ مرة 

 .أخرى تبعا لمياـ األعماؿ المطموب أداؤىا في المؤسسة
إف كؿ عضو مف المؤسسة : Quality Groupe Improvement: بناء فريق تحسين الجىدة- 4

دارة  التعميمية يجب أف يشارؾ في جيد التطوير والتحسيف، وفريؽ تحسيف الجودة ميمتو وضع وا 
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البرنامج الذي يطبؽ عبر المؤسسة، مف خالؿ الفرؽ الموجودة في القسـ الواحد أو في أقساـ عدة ومف 
 .مستويات إدارية عديدة

حيث يجب االتفاؽ بيف خطة الفريؽ واإلدارة، ألف ميمتو ىي تقرير كيفية تعييف فشؿ الجودة وتحسينيا 
 .وما ىي جوانب الفشؿ مف أجؿ تصحيح المسار

ىو أسموب يساعد عمى تحديد خطوات : Flow Charts: أسموب الخرائط المتفقة- 2
العممية التعميمية وتسجيؿ الترتيب الضروري لممراحؿ والخطوات والقرارات واألنشطة المطموبة، فتقدـ 

 لمشكمة     الخريطة عرضا بيانيا ممخصا لمعممية التعميمية واضحا وسيال لمفيـ، كما تقدـ مدخال نقديا
 .ما

يتطمب ىذا األسموب التفرقة بيف : Bench Marking: أسلىب الوقارنة اإلحصائية- 3
ة ػالمؤسسات التعميمية مف حيث الجودة، وفي ىذا التوجو تبحث المؤسسة عف أفضؿ ممارسات المؤسس

الؿ جميع المعمومات حوؿ ممارساتيا لتبني إستراتيجية تنافسية ػف خػـ ىا باألداء،ػي تفوؽػة التػالمنافس
ما لتحقيؽ األفضؿ في مستوى الخدمات المقدمة لممستفيديف، وتيدؼ المقارنة المرجعية إلى تحديد 

تحديد احتياجاتيـ، لتعمـ في ي ػزء أساسػ كج،يمكف أف يتوقع المستفيدوف الحصوؿ عميو مف المنافسيف
 .طرؽ بديمة إلشباع تمؾ الحاجات والمساعدة في إيجاد أىداؼ واضحة لتحسيف الجودة

وفي ظؿ التوجو نحو تحسيف نوعية التعميـ تـ إنشاء جمعية لتقييـ منجزات العمؿ التعميمي عمى 
 .باستخداـ الدراسات الدولية المقارنة لتخدـ واضعي السياسة التعميمية ومنفذييا، المستوى الدولي

كما أقيمت عدة مؤتمرات خاصة بيذا المجاؿ وعمى رأسيا مؤتمر الدراسات المقارنة في 
اإلنجازات التربوية بيف الدوؿ، بيدؼ فيـ االختالفات بيف أنظمتيـ التعميمية فضال عف تزويدىـ 

بالمعمومات الكافية عف مستوى نظاميـ التعميمي في بياف الدراسات الدولية المقارنة، التي تسعى إلى 
اقتراح مجموعة مف المؤشرات لجودة األنظمة التعميمية، مما يقود إلى نظريات جديدة تفيد في تحسيف 

. األنظمة التعميمية المحمية السائرة نحو الجودة
يرمي ىذا األسموب إلى مبدأ : Suggestion System:أسموب أنظمة االقتراحات- 4

مشاركة كؿ فرد داخؿ المؤسسة بجيود لتحسيف الجودة، مف خالؿ فسح المجاؿ أماـ جميع العامميف 
في المؤسسة باقتراحات، تكوف ضرورية لتحسيف طرؽ العمؿ وحؿ المشكالت التي تواجييـ في عمميـ 
اإلداري، ومف ثـ تقـو اإلدارة بتبني ىذه االقتراحات بعد دراستيا دراسة عممية، يمتـز بيا كؿ فرد مف 

. أفراد المؤسسة لممشاركة في جيود تحسيف الجودة
يمكف تحقيؽ ىذا األسموب مف خالؿ تقديـ الحوافز المناسبة لمعامميف الذيف يتقدموف باقتراحات 

. جيدة، فضال عف توفير جميع األساليب والوسائؿ المناسبة لذلؾ
 تمثؿ :Statistical Process Control: أسموب رقابة العمميات اإلحصائية- 5

العمميات اإلحصائية أكثر الوسائؿ الرقابية التي يتـ اعتمادىا لمسيطرة عمى جودة المخرجات، خاصة 
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أثناء تدفؽ العمميات مف حيث تمثيميا بالرسـو والخرائط البيانية كوسائؿ، يمكف مف خالليا تزويد أفراد 
فرؽ تحسيف الجودة ببيانات دقيقة يتـ اعتمادىا في عممية اتخاذ القرار حوؿ مسألة أو مشكمة ما، 
ويتسـ ىذا األسموب بأىمية كبيرة في إيضاح تدفؽ المعمومات والفعاليات واألنشطة، التي يتـ مف 

خالليا التعرؼ عمى االنحراؼ والتبايف الذي قد يحصؿ أثناء العمميات مف أجؿ الحفاظ عمى الثبات 
. في العمميات

ولقد تطور عمـ ضبط الجودة أو رقابة الجودة أثناء الحرب العالمية الثانية، برقابة العمميات 
اإلحصائية التخاذ اإلجراءات التصحيحية المالئمة بشأف التبايف واالنحراؼ بيف ما ىو مخطط وما ىو 

متوقع، وما مدى تحقؽ األىداؼ المرجوة باعتماد أنواع متنوعة لعمميات السيطرة اإلحصائية حسب 
خالؿ الحرب  (Joseph Juran)نوعية المخرجات، وىذا األسموب مف إسيامات جوزيؼ جوراف 

العالمية الثانية لتحقيؽ الجودة مف خالؿ التركيز عمى الرقابة اإلحصائية، ويمكف توضيح ذلؾ في 
 :الشكؿ التالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

وكؿ ىذه األساليب ىدفيا ضماف الجودة في المؤسسة التعميمية، حيث يجب اإلشارة ىنا إلى 
 دولة إفريقية مف إنجاز بعض 25أف ىذا المفيـو أصبح متداوال في جميع دوؿ العالـ، وقد تمكنت 

 (28) (Peter Materu, 2008, p: 56 ).                                  النماذج لضماف الجودة
II -العمل التعميمي ومنظومة الجودة في التعميم الثانوي :
: التعميم الثانوي وتطوره في الجزائر: أوال
 التعميـ الثانوي مرحمة مف المراحؿ التعميمية تخص كؿ مجتمع لو نظاـ :التعميم الثانوي- 1

تعميمي معيف وفؽ السمـ التربوي الذي يبدأ مف رياض األطفاؿ وينتيي بالتعميـ العالي، وخالؿ ىذه 
المراحؿ المختمفة يمر الفرد المتعمـ بعمميات النمو المختمفة النفسية والجسمية والعقمية واالجتماعية، 
وعند سف المراىقة الذي يوافؽ مرحمة التعميـ الثانوي يبدأ المتعمـ باكتشاؼ مكوناتو الذاتية، لذلؾ 

عداده لممستقبؿ . تكتسب ىذه المرحمة منزلة خاصة وطابعا متميزا في تأسيس بنيتو المعرفية وا 

 األداء اىَتىقع

 إجزاءاث تصحُحُت اىَقارنت

 إجزاءاث تصحُحُت ٍىاصفاث اىَعُار ىألداء اىفعيٍ

 ٍذخالث عَيُاث ٍخزجاث

تغذَت راجعت 

 .يىضح الرقابة بالعوليات اإلحصائية:  10شكل رقن 
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يتوسط التعميـ الثانوي مرحمتي التعميـ المتوسط والتعميـ الجامعي، ويضـ تعميما ثانويا عاما 
. وتعميما ثانويا مينيا وتقنيا

إف التعميـ الثانوي العاـ ىو نظاـ تعميمي معروؼ وسائد في معظـ دوؿ العالـ حتى اآلف، 
 سنوات، تمثؿ السنة األولى مدخال عاما، أما السنتاف التاليتاف فينقسـ فييا التعميـ 3ومدتو في الغالب 

: إلى قسميف
. تعميـ ثانوي فرع أدبي- 
 (29) (188: ، ص2007خيري عبد المطيف،  ).                           تعميـ ثانوي فرع عممي- 

:  ييدؼ التعميـ الثانوي إلى ما يمي :أىداف التعميم الثانوي- 2
. إعداد الطالب لمواصمة التعميـ الجامعي وااللتحاؽ بسوؽ العمؿ، وتعميـ روح المواطنة الصحيحة- 
 .التعميـ الثانوي وجية نحو توفير العناية بقدرات الطالب و اىتماماتيـ المتنوعة- 
مما يمكنيـ مف  التعميـ مف أجؿ إتاحة الفرصة لمطالب في الحصوؿ عمى أدوات المعرفة الممكنة- 

 .امتالؾ ميارات عقمية الزمة لفيـ بيئتيـ وتحمؿ مسؤولية كيفية التفكير 
 .بناء شخصية متكاممة لمطالب مضمونيا الجانب المعرفي والوجداني و المياري واالجتماعي- 
تحقيؽ سوؽ عمؿ متوازف حيث يتحقؽ االنسجاـ بيف المعارؼ وسوؽ العمؿ المتنوع سواء في - 

 .المجاؿ الخدمي أو اإلنتاجي 
 .ةتحقيؽ إشباع السوؽ بما يستيدؼ خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية والعممي- 

 (30) (45-44 :صص  ،2008 ،سييمة الفتالوي، محمد سيد محمد السيد )                            
لقد حدثت تغيرات وطفرات كبيرة عمى مستوى التعميـ  :التطور التاريخي لمتعميم الثانوي- 3

 الثانوي عمى صعيد العالـ كما في أوروبا وأمريكا، وسواىا مف الدوؿ العربية، حينيا ظيرت الضرورة
إلى تجارب ومحاوالت عديدة لتطويره، منيا عمى سبيؿ المثاؿ تجارب المدارس الشاممة والثانويات 

 .المتخصصة 
وفي ذلؾ أكدت منظمة اليونسكو في أحد مؤتمراتيا عمى الحاجة إلى زيادة الفاعمية والتنوع 

والتوسع في التعميـ الثانوي، مف أجؿ االستجابة لما يسفر عنو التوسع في التعميـ االبتدائي والمتوسط، 
                              .            والتحديات التي تفرضيا التغيرات السريعة التي تحدث في سوؽ العمؿ

                                                                                       (Alégandro Tiana, 1996, p : 48) 
(31)

 

وىذا التنوع يقوـ عمى شعب متنوعة ومناىج ومقررات تقدـ لمطالب أنواعا مختمفة مف الدراسة 
التخصصية بمرحمة التعميـ الثانوي عمى اختالؼ أنماطو، وبيذا أصبح التنوع أو التخصص الشغؿ 

الشاغؿ لمكثير مف التربوييف بدوؿ العالـ في الوقت الحاضر، وىذا ما أدى إلى بروز اتجاىاف 
: متعارضاف في الصدد فنجد ىناؾ

 ىو متوسط االلتحاؽ بالتعميـ الثانوي، ويعتبرونيا فترة 15 الذي يدعـ الحجة بأف سف :المؤيد- أ
مناسبة تتبمور فييا رغبات الطالب واتجاىاتو ويزداد إحساسو بالميوؿ واالىتمامات، مما يساعد عمى 
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إمكانية إعطاء الفرصة  دعـ فكرة وجود تخصصات متنوعة عمى مستوى التعميـ الثانوي، منطمقيف مف
 .لمطالب لالختيار وفقا إلمكانياتو وقابميتو تحت خدمات التوجيو واإلرشاد التربوي والنفسي

ف المتعمـ يتمقى تعميما عاما في :المعارض- ب  الذي يؤكد التخصص لما بعد المرحمة الثانوية، وا 
نسانية  (32)(www.gegapedia.org  ).          مرحمة التعميـ الثانوي قائما عمى مواد عممية وا 

إف التوجو في إصالح نظاـ التعميـ الثانوي في عمـو البمداف العربية كاف نتيجة لضرورة 
ذا تحدثنا عف النموذج العربي فإف لمجزائر حظ مف ىذا اإلصالح فمثال التعميـ الثانوي في  حتمية، وا 

: ليبيا مر بمرحمتيف أساسيتيف ىما
 ـ، إال أف العمؿ الذي 84/85بدأت بالتطبيؽ الفعمي لمثانويات التخصصية في العاـ : المرحمة األولى

استيدؼ التغيير والتطويػر، قػد تعثر بسبب العديد مف المعوقات التي أعاقتو، وعندىا توقؼ قبوؿ 
 ـ، واستمر العمؿ بتنفيذ السمـ التعميمي بمرحمة التعميـ 91/92دفعات جديدة مف الطمبة في عاـ 

األساسي والثانويات العامة والمينية، وتـ تطوير مناىج التعميـ األساسي والثانوي مما أحدث تغيرات 
. نوعية إيجابية في ىذا السياؽ

ـ لمحاولة إيجاد صيغ مطورة ليذه الثانويات مف 1999لقد تكاثفت الجيود في سنة : المرحمة الثانية
شباع حاجاتو، وكذلؾ أىداؼ نظاـ التعميـ الثانوي، وعندىا بدأت  أجؿ تحقيؽ توجيات المجتمع وا 

تتشكػؿ لجػاف متخصصػة فنية لوضع األسس العامة لبناء مناىج ىذه الثانويات وأىدافيا، والتي تقمصت 
إلى لجنة مركزية شعبية لمتابعة وتنفيذ مشروع الثانويات التخصصية وعندىا شرعت المجنة في إنشاء 

: الثانويات التخصصية والتي تضمنت ما يمي
. ثانويات العمـو األساسية- 1
. ثانويات عمـو الحياة- 2
. ثانويات العمـو االقتصادية- 3
. ثانويات الفنوف والعموـ- 4
. ثانويات العمـو اليندسية- 5
. ثانويات العموـ االجتماعية- 6

.  سنوات04وتكوف مدة الدراسة 
غير أف ىذا النوع مف التعميـ واجو العديد مف التحديات التي قممت مف فاعميتو وجودتو وأبرزت 

. الحاجة مف جديد إلى التطوير والتغيير، وضرورة العمؿ وفؽ صيغة وبنية جديدة
 (248-247: سييمة الفتالوي، مرجع سابق، ص ص )                                                  

وكذلؾ في العديد مف الدوؿ العربية يبقى التعميـ الثانوي بحاجة ماسة إلى التجديد بيدؼ 
التجويد، وىذه ىي مساعي اإلدارة التعميمية الثانوية في الدوؿ العربية بصفة عامة، حيث أف التعميـ 

 عمى حد تعبير الباحثيف يعاني مف ضعؼ الفعالية الداخمية والخارجية، ويعود االثانوي في موريتاني
 مف الطمبة يتـ استقباليـ بمعدالت ضعيفة ومتدنية، %50السبب الرئيسي في ذلؾ إلى أف نسبة 

http://www.gegapedia.org/
http://www.gegapedia.org/
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وترتيب أسفؿ عمى مستوى نتائج التعميـ المتوسط، وىذا ما يضعؼ الركيزة األساسية لتحقيؽ الجودة، 
. وبالتالي عدـ فعالية التعميـ الثانوي

(              Ministère de l'éducation national de Mauritanie, 2008, p : 12 ) (33 )

: ىيكمة التعميم الثانوي في الجزائر: ثانيا
ىو المخزوف أو الرصيد العاـ لمقوى البشرية وىو ىمزة وصؿ  :تعريف التعميم الثانوي- 1

 .بيف التعميـ األساسي والتعميـ الجامعي أو العالي

إف المدرسة الثانوية ىي باختصار شديد عبارة عف مدرسة ضخمة تجمع في رحابيا بيف 
نوعيات مختمفة مف التعميـ الثانوي، بحيث تقدـ لتالمذتيا تعميما عاما وتعميما حرفيا في وقت واحد، 

. وذلؾ بيدؼ إزالة الحواجز المصطفة بيف التعميميف النظري والعممي أو بيف العمـ والتكنولوجيا
وتعتبر المدرسة الثانوية الشاممة بكؿ بساطة امتدادا لممدرسة األساسية ذات التسع سنوات وليا 

 حتى 16نفس األغراض وليا نفس األىداؼ، وىي تقبؿ كؿ التالميذ في منطقة معينة ابتداء مف سف 
.  سنة19 و18

يصدر مصطمح الييكمة أو التنظيـ التربوي بمعنى واحد في  :(الييكمة)مفيوم التنظيم - 2
الييكؿ التطوري أو االرتقائي العاـ الذي يحدد مسار أو مسارات : معظـ البمداف العربية، ويقصد بيا

التعميـ ومراحمو، وعدد السنوات في كؿ مرحمة وتشعب بعض ىذه المراحؿ وتفرعاتيا وشروط االلتحاؽ 
بيا، وتقسـ ىذه المسارات إلى مراحؿ وتحدد بالسنوات ثـ إلى أنواع مختمفة مف التعميـ، ىذه األمور 

 (34)( 129: ، ص1989رابح تركي، )    .جميعيا يطمؽ عمييا بصورة عامة بنية التعميـ
يمح تقرير البنؾ العالمي  :االتجاىات العالمية الكبرى في ميدان التعميم الثانوي- 3

المشار إليو في المشروع عمى أىمية التعميـ الثانوي و دوره في التنمية وعمى ضرورة تطويره وتقويتو 
.  مستقبال

: فيما يخص التعميـ الثانوي إف الدراسة التي قاـ بيا البنؾ العالمي أفرزت أربع اىتمامات
فالروابط الظاىرة بيف المجاؿ التربوي والنمو : أصبح التعميـ الثانوي يشكؿ ميمة في حد ذاتو- 1

. االقتصادي أظيرت ضرورة توسيع االلتحاؽ بو
توسيع االلتحاؽ بو وتحسيف النوعية في احتراـ تكافؤ : يرمي التعميـ الثانوي إلى تحقيؽ تحد مزدوج- 2

. الفرص
أفرزت التغيرات في أنماط العمؿ في مجاؿ اقتصاد المعرفة عف مقاربات جديدة وجذرية في مجاؿ - 3

. اختيار وتنظيـ محتويات المناىج
يكمف التحدي الكبير في مينة التدريس في تنشيط سيرورة نمو الميارات اإلنسانية الضرورية لمنمو - 4

. االقتصادي والرفاىية االجتماعية والنمو الشخصي
إلى  إف وضع تعميـ ثانوي ذو نوعية رفيعة يقتضي تحويؿ المدارس بصقؿ تنظيمات صناعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة- 5
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.  مدارس تتشكؿ مف مجموعات لمتمييف
ينبغي تخصيص مصادر مالية متعددة لمواجية األعباء الناتجة عف توسيع التمدرس في التعميـ - 6

 .الثانوي وتحسيف نوعيتو
أبرزت دراسة خصائص مراحؿ التعميـ الثانوي لمبمداف المعنية بالتحميؿ خاصة البمداف المتطورة 

واالتجاىات العالمية الكبرى في مجاؿ تنظيـ التعميـ الثانوي و االتجاىات التي نكتشؼ مف خالليا 
: االىتمامات الستة التي أفرزتيا دراسات البنؾ العالمي، لذا فأننا نالحظ ما يمي

شرعت معظـ البمداف المتطورة في تعميـ الطور الثاني مف التعميـ الثانوي الذي يوافؽ تعميمنا - 1
 (35)( 3: ، ص2005وزارة التربية الوطنية الجزائرية، )                                      .الثانوي

. تسير معظـ البمداف عمى تحقيؽ تكافؤ الفرص لاللتحاؽ بيذه المرحمة تجنبا ألي نوع مف التمييز- 2
. شرعت معظـ البمداف في تطوير المجاؿ الميني إلى جانب التعميـ األكاديمي التقميدي- 3
. أصبح التعميـ الثانوي مرحمة يستفيد التالميذ فييا مف تعميـ عاـ متيف- 4
. تجنب معظـ البمداف التخصصات المبكرة- 5
. أصبح عدد الشعب المفتوحة في المجاؿ األكاديمي لمتعميـ الثانوي ضئيال- 6
يتأكد المجوء إلى استعماؿ التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ في التعميـ كاختيار يتوجو - 7

. نحو التعميـ
إف ضماف تحقيؽ الغايات المقترحة،  :المقترح الخاص بإعادة تنظيم مرحمة ما بعد اإللزامي- 4

. وسيولة تجسيد األىداؼ المسطرة لمرحمة ما بعد اإللزامي يمر حتما بإعادة التنظيـ الكمي ليذه المرحمة
إف إعادة ىذا التنظيـ حتما يستمـز إعادة الييكمة لممسارات المدرسية المينية، إضافة إلى إعادة 

عادة  تنظيـ طرؽ التقويـ المدرسي ومراقبة عمؿ التالميذ، مع األخذ بعيف االعتبار طرؽ التوجيو وا 
. التوجيو الفعاؿ، ومراجعة شاممة ألنواع وطرؽ تتويج الدراسات

 إف إعادة الييكمة المقترحة ليذه المرحمة تتـ وفؽ مساريف كبيريف تتوافؽ مع أنماط التعميـ

. والتكويف الخاصة و مسالؾ وغايات خاصة
: وىكذا سيكوف لدينا

.  مسمؾ ذو طابع ما قبؿ الجامعي ممثؿ بالتعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي
:  مسمؾ ذو طابع ميني ممثؿ بػ

. التعميـ الميني- 
. التكويف الميني- 

: التعميم الثانوي العام والتكنولوجي- 4-1
 ال ينبغي أف تكوف إعادة ىيكمة التعميـ الثانوي :اإلطار المرجعي إلعادة الييكمة- 4-1-1

مف العدـ، بؿ ينبغي أف ترتكز أساسا عمى التقويـ والييكمة الحالية والتجربة القصيرة لمنظاـ التربوي 
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الجزائري، حيث ينبغي التمسؾ بثوابت الييكؿ وبعض المبادئ العامة لمتنظيـ المعموؿ بيا، إذ ينبغي 
أف يكوف تصميميا بشكؿ مدعـ لالنسجاـ الخاص ومردودىا الداخمي، وأف يكوف ضمف إطار إصالح 
النظاـ التربوي الوطني بجميع مركباتو، وىذا لضماف موقعيا المركزي ودورىا كعامؿ مساعد لمتماسؾ 
.           الشامؿ والتعاوف بيف المؤثريف عمييا، بحيث تستجيب بشكؿ مناسب الحتياجات و متطمبات المجتمع

 (4: وزارة التربية الوطنية الجزائرية، مرجع سابق، ص)
: وعمى سبيؿ المثاؿ ينبغي أف يؤخذ بعيف االعتبار ما يمي

اإلصالح الذي شرع فيو بمرحمة التربية القاعدية، بيدؼ دعـ المكتسبات، وضماف االستمرارية - 
. التربوية والبيداغوجية

اإلصالح الذي شرع فيو التعميـ العالي والذي يستدعي توفير مالمح تتالءـ والتجديدات التي أدخمت - 
 .عمى التنظيـ الجديد لمشعب

توجييات جديدة ترسخ التنمية الوطنية عف طريؽ تدخؿ الييئات الحكومية خاصة عبر البرامج - 
 .المتعمقة بالنيضة االقتصادية، وانعكاساتيا عمى سوؽ العمؿ بمختمؼ أوجيو

ترتكز أيضا إعادة ىيكمة التنظيـ الثانوي عمى التحوالت التي يعرفيا المجتمع الجزائري عمى المستوى - 
الداخمي المتمثؿ في المجاؿ السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي، وفي األخير ترتكز عمى 
التوجو العالمي الخاص بتنظيـ النظـ التربوية و تأثيرات العولمة عمى االقتصاد الوطني أي فتح 

. الحدود، حركية المعارؼ والمعمومات، تداخؿ الثقافات والحضارات
: المبادئ العامة إلعادة تنظيم التعميم الثانوي العام والتكنولوجي- 4-1-2

إال  إف التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي ال يندرج ضمف التعميـ اإلجباري، أي أنو ال يستقبؿ- 1
. التالميذ الذيف تتوفر فييـ شروط القبوؿ المقررة لاللتحاؽ بالسنة األولى ثانوي

يحضر التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي المتحاف شيادة الباكالوريا التعميـ الثانوي أي ىو تعميـ - 2
. يحضر بشكؿ أساسي إلى التكويف في الدراسات العميا

عمى تنظيـ التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي أف يأخذ بعيف االعتبار مف جية مشروع تنظيـ التعميـ - 3
 .                                     العالي، أو يييكؿ نفسو حتى يكوف منسجما معو، ومف جية أخرى التنظيـ المتبع في المسمؾ الميني

 (6 :ص، مرجع سابق، وزارة التربية الوطنية الجزائرية)

 الذي يتفادى ،ينبغي أف يندرج تنظيـ التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي في إطار التوجو العالمي- 4
 .التخصص المبكر واالبتعاد عف مضاعفة المسالؾ والشعب

ينبغي أف يتجنب تنظيـ التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي فتح شعب موازية لتمؾ التي ليا نفس - 5
 .مممح التخرج

ينبغي عمى تنظيـ التعميـ العاـ والتكنولوجي أف ييسر إعادة التوجييات بانسجاـ مسالكو ومرونة - 6
 ما   تشجع متابعة دروس أخرى أو متابعة تكويف في مجاالت التعميـأف طرقو، ىذه التوجييات يجب 

 .بعد اإللزامي مع مراعاة تحسيف مكتسبات التالميذ
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 ليست ،إف المرحمة التي تشكؿ التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي في المسارات الدراسية لمتالميذ- 7
مرحمة تخصص بؿ ىي المرحمة التي يتمقى فييا التمميذ تكويف أساسي في مجاالت اآلداب، المغات، 

 .الفنوف، العمـو والتكنولوجيات دوف المواد التي تنمي روح المواطنة وروح المسؤولية
ينبغي أف يأخذ تنظيـ التعميـ الثانوي عمى عاتقو المعطيات الناتجة مف تطور العمـ والتكنولوجيا - 8

 .أثناء إعداد المناىج
في إطار مواصمة االعتبارات المقررة  :غايات التعلين الثانىي العام والتكنىلىجي- 4-1-3

والمبادئ العامة التي تستوجب إعادة تنظيـ مرحمة التعميـ ما بعد اإللزامي، فإف التعميـ الثانوي 
 :والتكنولوجي يسعى إلى تحقيؽ الغايات التالية

. المساىمة في تطوير وتحسيف المستوى المعرفي والوعي لممواطنيف- 1
المساىمة في تخريج حاممي الشيادات ذوي مستويات معرفية وكفاءات ثقافية معادلة لمستويات - 2

. ومقاييس دولية
. تحضير التالميذ إلى الحياة في مجتمع ديمقراطي بحيث يعتمدوف عمى أنفسيـ باحتراـ اآلخريف- 3
. تطوير وتدعيـ قيـ الثقافة الوطنية والحضارية العالمية- 4
. المساىمة في تطوير البحث عف االمتياز لدى التالميذ- 5
. تشجيع تطوير المعارؼ والكفاءات في مجاؿ العمـو والتكنولوجيا واآلداب والفنوف واالقتصاد- 6
 .البحث عف أنماط التنظيـ والتسيير األكثر نجاعة- 7

 في إطار الغايات المسطرة سابقا فإف :ميام التعميم الثانوي العام والتكنولوجي- 4-1-4
: مياـ التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي ىي

. تحضير التالميذ إلى متابعة دراسات جامعية عمى مستوى عاؿ- 
دماجيا-  . تطوير المواقؼ التي تسمح باكتساب المعارؼ وا 
. تطوير القدرة عمى التحميؿ والتقويـ والحكـ عمى أفكار الغير وحؿ المشاكؿ- 
. جعؿ التالميذ يتمتعوف باالستقاللية الذاتية في الحكـ- 
. دعـ روح االنتماء إلى أمة وحضارة قديمة العيد- 
. تنمية حب الوطف وتمتيف ىذا اإلحساس- 
. تطوير ودعـ القيـ الروحية األصمية- 
. إكساب التالميذ الميارات والمواقؼ الضرورية لتمبية متطمبات الدراسات الجامعية ذات مستوى عاؿ- 
. تمقيف وغرس حب العمؿ المتقف والبحث عف الدقة وذوؽ اإلتقاف- 
 .تطوير الحس المدني واحتراـ الممتمكات العمومية والمحيط- 

. تطوير سموؾ االحتراـ اتجاه كؿ ما ىو مخالؼ- 
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يمكف تصنيؼ األىداؼ : األىداف العامة لمتعميم الثانوي العام والتكنولوجي- 4-1-5
: العامة إلى أربع فئات كبيرة

: أىداف التربية العامة، وتشمل- أ
. الفضولية، الفكر الناقد، اإلبداع، االستقاللية الذاتية: إيقاظ الشخصية- 
. الحياة والضغوطات االجتماعية، التعاوف واالتصاؿ: المظير االجتماعي- 
: اكتساب المعارؼ وخاصة- 
. اكتساب ثقافة عامة - 
مع تجنب الجانب  (قصد التعميـ كيؼ نتعمـ)اكتساب معارؼ أساسية مندمجة وقابمة لمتجنيد - 

 .الموسوعي
: أىداف منيجية- ب
. ، الجماعي، تحقيؽ، توثيؽ(الشخصي)العمؿ الفردي : الطرؽ العامة لمعمؿ- 

( 8: وزارة التربية الوطنية الجزائرية، المرجع نفسو، ص)                                                     
. اكتساب طرائؽ مف أجؿ تشجيع الميارة والفيـ- 
. اكتساب الطرائؽ الخاصة بالمواد وبشكؿ خاص التفكير العممي- 
: أىداف التحكم في المغات- ج
. التحكـ في المغة الوطنية- 
. المعرفة والتحكـ في لغتيف أجنبيتيف عمى األقؿ- 
. العمميات المنطقية الرياضية- 
. المغة الفنية- 
. المغة اإلعالمية- 
: أىداف التكوين العممي والتقني- د
. فيـ محيط اإلنساف وتطبيؽ جميع المعارؼ والخبرة الشخصية بمعالجة مشاكؿ المحيط- 
. تنمية الفضوؿ وذوؽ البحث العممي والخياؿ اإلبداعي وروح المبادرة- 
. الحث عمى البحث العممي والتصوير اإلبداعي والمبادرة- 
.  التمرف عمى فكرة مممة موضوعية تحميمية ونقدية–استغالؿ المعطيات - فيـ الطرائؽ العممية مثؿ - 
المجوء إلى مقاربات تجريبية قصد القدرة عمى المالحظة، نقؿ المعطيات، استخالص النتائج، - 

. صياغة تعميمات والتحقؽ منيا
. استعماؿ لغة بسيطة ووجيزة لشرح وتقييـ األحداث- 

 إف مرحمة التعميـ الثانوي :التنظيم المقترح لمتعميم الثانوي العام والتكنولوجي- 4-1-6
العاـ والتكنولوجي التي تستغرؽ ثالث سنوات، تحدد التالميذ لمزاولة دراستيـ بالجامعة بعد امتحاف 

. شيادة البكالوريا
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. في السنة األولى يتـ تنظيـ التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي إلى جذعيف مشتركيف
. جذع مشترؾ آداب- 
. جذع مشترؾ عمـو وتكنولوجيا- 

ىذاف الجذعاف المشتركاف يتفرعاف إلى شعب التعميـ العاـ والتعميـ التكنولوجي في السنة 
  (9: وزارة التربية الوطنية الجزائرية، المرجع نفسو، ص) .                                       الثانية

: وىكذا يتفرع الجذع المشترؾ آداب إلى شعبتيف
. شعبة المغات األجنبية- 
. شعبة اآلداب والفمسفة- 

: يؤدي الجذع المشترؾ عمـو وتكنولوجيا إلى أربع شعب كبيرة ىي
. شعبة الرياضيات- 
. شعبة التسيير واالقتصاد- 
. شعبة العمـو التجريبية- 
: شعبة تقني رياضي بأربع اختيارات- 
. اليندسة الميكانيكية- 
. اليندسة الكيربائية- 
. اليندسة المدنية- 
. ىندسة الطرائؽ- 

ينبغي أف يستقبؿ التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي أحسف التالميذ الذيف أنيوا طور التعميـ 
. اإللزامي بنسب تأخذ بعيف االعتبار مف جية قدرات التعميـ الجامعي

لضماف تعميـ ذي نوعية ومستوى عاؿ لحاممي البكالوريا بداللة معدؿ النجاح في شيادة 
البكالوريا مف جية، ومف جية أخرى ضماف شروط التمدرس في المؤسسات الخاصة باستقباؿ ىذا 

. النوع مف التعميـ
: إف التنظيـ الداخمي لمتعميـ ما قبؿ الجامعي ينبغي تصميمو بحيث يحقؽ

االنسجاـ مع طور التعميـ اإللزامي آخذا بعيف االعتبار المممح المدرسي والنفسي لمتالميذ القادميف - 
. مف السنة الرابعة متوسط

. االنسجاـ مع التعميـ الجامعي بالتكفؿ بالمكتسبات القبمية الضرورية لمتابعة ىذا النوع مف الدراسة- 
التوافؽ مع المرحمة اإلجبارية يحقؽ بالدرجة األولى مف خالؿ وضع جذعيف مشتركيف في السنة - 

.                                                                                                                              األولى ثانوي، ويحتوياف عمى خصائص االستمرارية التربوية والبيداغوجية
وبالطبع فإف االثنيف يجمعاف عمميا نفس المواد في التاسعة أساسي أو الرابعة متوسط، حيث 
الحجـ الساعي الممنوح ليذيف الجذعيف يراعى فييما التأثير في مختمؼ المواد المدرسية عمى المالمح 

. المرجوة واختيار التوجيو
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الحجـ الساعي المخصص لممواد المساعدة عمى تحديد نوع التوجيو إلى الشعب يجب       
.  مف الحجـ الساعي الكمي لممواد%50أف ال يقؿ عف نسبة 

: المواد الممنوحة في الجذعيف االمشتركيف ىي كالتالي
. ىي التي تميز الجذع المشترؾ آداب* المشار إلييا بالرمز 
. ىي التي تميز جذع مشترؾ عمـو وتكنولوجيا** والمشار إلييا بالرمز 

. يوضح المواد الدراسية الممنوحة لجذعي المشترك لمتعميم الثانوي: 03جدول رقم
 أسبوعا، فالحجـ الساعي السنوي اإلجمالي 32عمى أساس أف السنة الدراسية تتكوف مف : مالحظة

التكفؿ بالمكتسبات الضرورية األولية لمواصمة الدراسات الجامعية، .  ساعة1150 و 1000يكوف بيف 
. مجسدا باختيار شعبة البكالوريا المقترحة ابتداء مف السنة الثانية ثانوي

الشعب الخمس العامة، وشعبة تكنولوجيا بأربع تخصصات كميا منظمة مف حيث محتوى 
 مجاال لمتعميـ المنصوص عمييا في الييكمة الجديدة 14المواد، الحجـ الساعي والمعامالت بحيث تمبي 

، وتسيؿ إعادة التوجيو بفضؿ تدعيـ (ليسانس، ماستر، دكتوراه) LMDلمتعميـ العالي والمسماة 
عطاء المكانة المرموقة .  الدراسات األساسية لكؿ شعبة مف جية وا 

  (11-10: وزارة التربية الوطنية الجزائرية، المرجع نفسو، ص ص)                                             
في شؿ التخصصات مف جية أخرى، نعرض فيو يمي - تعدد الكفاءة- لمثقافة العامة إشعاع 

 :مف الشعب، آخذيف بعيف االعتبار تسمسؿ األولوية لمجاالت التعميـ العالي التي يمكف أف تصب فييا
مف المعمـو أف ىذه القائمة تشكؿ تمرينا لممحاكاة وأنيا ال تمثؿ جياز التوجيو الذي ستصنعو وزارة 

. التعميـ العالي والبحث العممي
 
 
 
 
 
 
 

 المادة اإلشارة المادة اإلشارة 
المغة العربية * رياضيات ** 
تاريخ وجغرافيا * كيمياء -فيزياء** 
انجميزية * عمـو طبيعية ** 
فرنسية * إعالـ آلي ** 
تربية إسالمية  تربية فنية  

تربية بدنية ورياضية  األمازيغية اختيار حسب اإلمكاف 
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الشعب . مجاالت الدراسات المفتوحة لمتوجيو
آداب وأدب عربي 

. آداب ولغات أجنبية- 
. عمـو اجتماعية- 
. عمـو إنسانية- 
. عمـو إدارية وقانونية- 
. عموـ إسالمية- 
. فنوف - 
. النشاطات الرياضة- 
. عمـو اقتصادية- 

 

. آداب وفمسفة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشعب . مجاالت الدراسات المفتوحة لمتوجيو
آداب ولغات أجنبية 

. آداب وأدب عربي- 
عمـو اجتماعية - 
. عمـو إنسانية- 
. عمـو إدارية وقانونية- 
. فػػنوف- 
. نشاطات رياضية- 
. عمـو اقتصادية- 

. لغات أجنبية
 

 

 

 

 

 

 

عموم اقتصادية  
. عمـو إدارية و قانونية- 
. عمـو اجتماعية- 
. عمـو وتكنولوجيا لمميندس- 
- األعماؿ المناجمنت:عمـو وتقنيات الخدمات- 

.  التأمينات– البنوؾ –التجارة - التسويؽ
. عمـو إنسانية- 
. الفنوف- 
. النشاطات الرياضية- 

تسيير واقتصاد 
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الشعب . مجاالت الدراسة المفتوحة لمتوجيو
  عموم الحياة- 
. عمـو األرض والكوف- 
. عمـو دقيقة وتكنولوجيا الميندس - 
. عمـو اقتصادية- 
. عمـو إدارية وقانونية- 
. الفنوف- 
. النشاطات الرياضية- 

. عموـ تجريبية
 

 

 

 

 

 

عموم دقيقة وتكنولوجيا الميندس 
. عمـو األرض والكوف -
. عمـو الحياة- 
. عمـو اقتصادية- 
. عمـو إدارية وقانونية- 
. نشاطات رياضية- 

 

. رياضيات
 

 

 

 

 

عموم دقيقة وتكنولوجيا الميندس 
. عمـو األرض والكوف -
. عمـو الحياة- 
. عمـو اقتصادية -
. عمـو إدارية وقانونية- 
. نشاطات رياضية- 

 

.  تقني رياضي

يوضح االختصاصات التي يقترحيا التعميم العالي حسب شعب التعميم الثانوي : 04جدول رقم 
الجدوؿ السابؽ يظير التوازف الذي يميز االختصاصات التي يقترحيا التعميـ الجامعي لكؿ 

 مجاالت دراسة، مجاؿ الدراسة بالخط العريض المقابؿ لكؿ شعبة يمثؿ المجاؿ المرجعي 9 أو7الشعب 
. الموافؽ لمممح الخروج لمشعبة

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 اىفصو اىثاىث                                                     اإلطار اىَفاهٍَُ ىيجىدة وٍذاخيها عيً ٍستىي اىتعيٌُ اىثانىٌ

113 

 

 .يوضح مخطط التنظيم المقترح لمتعميم الثانوي العام والتكنولوجي: 11    شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 اىتعيٌُ اىعاىٍ

 بناىىرَا اىتعيٌُ

تقنٍ رَاضٍ      

 

G  G    G     G 

C  E     M    P 

اىسنت 

اىثاىثت 

 ثانىٌ

تقنٍ رَاضٍ      

 

G  G    G     G 

C  E     M    P 

اىسنت 

اىثانُت

 ثانىٌ

 

  

جذع ٍشتزك 

 آداب وىغاث

جذع ٍشتزك 

 عيىً وتننىىىجُا

 ٍسيل ٍهنٍ اىتعيٌُ اىثانىٌ

اىسنت اىزابعت ٍتىسط 
 (اىتاسعت أساسٍ)

 إعادة هيكلة هرحلة ها بعد اإللزاهي

GP -  هنذست اىطزائق

GM - هنذست ٍُنانُنُت

GE - هنذست مهزبائُت

GC - هنذست ٍذنُت
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: شروط ومقتضيات إعادة تنظيم ىيكمة التعميم الثانوي- 4-2
الشعب المقترحة في إعادة الييكمة ستحدد بدقة في إطار : في المجال البيداغوجي- 1

تنظيـ المسار، وتوزيع المعارؼ والكفاءات المتحصؿ عمييا مف خالؿ اختيار مواد التعميـ والنشاطات 
. النظرية والتطبيقية، التي تؤدي إلى تحديد المواد األساسية والمواد الثانوية والحجـ الساعي والمعامالت

 ومف الناحية االقتصادية فإف إعادة مراجعة البرامج والوسائؿ التعميمية ستركز عمى ما ىو 
متوفر، وبالنظر إلى النقاط المستيدفة مف إعادة الييكمة، والسير عمى وضع البرامج والكتب المشتركة 
لعدة شعب كمما أمكف ذالؾ، لكي وحتى ال يكوف التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي عبارة عف تجانب 

نمطيف مف التعميـ، فإف البعد التكنولوجي يجب أف يتكفؿ بو بصورة فعمية في جميع الشعب، مف خالؿ 
. إدراج الكفاءات المستعرضة عف طريؽ مضاميف المواد العممية

تعميـ تعميـ اإلعالـ اآللي وتطبيقو في مجاؿ التعميمات، وطرؽ العمؿ الفردية والجماعية 
. المستوحاة مف المسعى العممي

 انطالقا مف تحجيـ شعب مرحمة التعميـ الثانوي وانطالقا مف :في مجال الموارد البشرية- 2
فإف المصالح المختصة تضع . انعكاسات ىذا التحجيـ عمى مختمؼ مظاىر التنظيـ التربوي

العدد الزائد الناتج : سيناريوىات ومحاكاة لتناوؿ كؿ مقاييس التأطير في أدؽ تفاصيميا وىكذا تشخص 
عف زواؿ بعض شعب التعميـ، وكذا تقمص االحتياجات التي فرضتيا إعادة التوظيؼ بما في ذلؾ 

. القطاعات األخرى
العجز الناتج عف وجود مواد جديدة حيث يمكف رفع االحتياج المفروض مف طرؼ إعادة 
الييكمة، كوضع مخطط لمتكويف والتوظيؼ بناء عمى االحتياج المنظـ واألساسي لمشعب المعدلة 

 (11: وزارة التربية الوطنية الجزائرية، المرجع نفسو، ص)                                   .والجديدة
 تجري النشاطات البيداغوجية لمتعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي  في :في مجال اليياكل- 3

 بتاريخ 76/72 مف المرسـو رقـ 01المادة  )« مدارس ثانوية ومتاقف» المؤسسات الرسمية التي تسمى 
: وتسمى ( الذي ينص عمى تنظيـ ووظيفة التعميـ الثانوي 1976 أفريؿ 16
. ال تضـ أساسا إال شعب التعميـ العاـ : ثانويات - 
 05ال تضـ إال شعب التعميـ التقني والتعميـ التكنولوجي سابقا، وتتوزع عمى : ثانويات تقنية أو متاقف- 

.  وتحدد مف طبيعة الشعب المعنية  (E إلى Aمف)أنماط 
.    تضـ كال مف شعب التعميـ العاـ والشعب التكنولوجية: ثانويات متعددة االختصاصات- 

 :عدد المؤسسات يتوزع كاآلتي
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 1020                (تعميـ عاـ)الثانويات - 
  244الثانويات التقنية والمتاقف             - 
        159الثانويات المتعددة االختصاصات     - 

 1423:                         المجمــــــــــــوع
إف حضيرة االستقباؿ لميياكؿ، ال تطرح إشكاال بسبب الييكمة الجديدة ال سيما عمى المستوى 

.   تمميذ في كؿ مؤسسة800 بمعدؿ 2004/2005 تمميذ في 1123000بتعداد شامؿ لػ : الكمي
ويبقى رصيدنا الييكمي لمتعميـ الثانوي بعيدا نسبيا عمى مستوى التشبع خاصة بالنسبة لممتاقف 

.  المستغمة بنصؼ قدراتيا 
وبتنوع المسارات الموجودة في الجذوع المشتركة، فإف الصعوبات المعترضة مف التنظيـ الحالي 

.  تتكرر مع الييكمة الجديدة بصفة أخرى
وفعال فإف فتح جذع مشترؾ عمـو وتكنولوجيا في المتاقف، ستعترضو مشاكؿ التحويؿ نحو 

.  ثانويات التعميـ العاـ لمتالميذ الذيف وجيوا نحو الشعب ذات الصدارة العممية
وبالمثؿ فإف فتح الجذع المشترؾ عمـو وتكنولوجيا في ثانويات التعميـ العاـ، سيالقي صعوبات 
ومقاومات بخصوص التحويؿ نحو المتاقف لمتالميذ الموجييف نحو االختيارات التكنولوجية لشعبة تقني 

 (12: وزارة التربية الوطنية الجزائرية، المرجع نفسو، ص).                           رياضي
الثانويات المتعددة ىي الوحيدة التي ال تعاني مف مشكؿ التحويؿ نحو المؤسسات األخرى 

يمكف تفادي ىذه الصعوبات بوضع خريطة مدرسية متوازنة . باعتبارىا تضـ كؿ الشعب المحدثة
. باستعماؿ شبكة المؤسسات بشكؿ عقالني

وعمى المدى القصير فإف الثانوية متعددة االختصاصات ىي التي ال تعاني مف مشكؿ 
يمكف تفادي ىذه الصعوبات . التحويؿ نحو المؤسسات األخرى باعتبارىا تضـ كؿ الشعب المحدثة

. بوضع خريطة مدرسية متوازنة باستعماؿ شبكة عقالنية
وعمى المدى القصير فإف الثانوية متعددة االختصاصات ىي التي ستشكؿ الصدارة في شبكة 

وحاليا سيقـو المسيروف لمنظاـ بفتح شعب التعميـ العالي في المتاقف . مؤسسات التعميـ الثانوي بالبالد
مع إجراء تحسينات لصالح ثانويات التعميـ العاـ حتى تتمكف مف فتح اختيارات شعب التعميـ 

. التكنولوجي
إف الوسائؿ التقنو بيداغوجية الموجودة عمى مستوى  :في مجال الوسائل التعميمية- 4

الثانويات التقنية والمتاقف تعتبر مف ناحية الكـ كافية، ومف ناحية النوع مرضية الستقباؿ تالميذ السنة 
غير أنو عمى المدى المتوسط، وبحسب أىمية التحجيـ الخاص لالختيارات األربعة . األولى ثانوي

.  لشعبة التكنولوجيا فإنو مف الضروري اقتناء تجييزات إضافية
ومف جية أخرى فإف الحصص اإلضافية لموسائؿ التعميمية مف وسائؿ اإليضاح والتجريب، 

. تعد ضرورية خاصة لفائدة الثانويات التقنية والمتاقف التي ستستقبؿ أفواجا تربوية في التعميـ العاـ
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وعمى أية حاؿ فإف مراجعة مدونة الوسائؿ التعميمية تفرض نفسيا كنتيجة منطقية لمتنظيـ الجديد 
والمناىج الجديدة، وعمى سبيؿ المثاؿ فإف اآلالت الصغيرة ومحاكاة التجارب باإلعالـ اآللي ستعوض 

.  اآلالت الكبيرة لميندسة الميكانيكية
إف المحور األساسي إلعادة ىيكمة التعميـ الثانوي يركز في مجاؿ : في مجال الميزانية- 5

 :ميزانية التجييز عمى
العمؿ عمى تحسينات مقبولة في مؤسسات التعميـ الثانوي العاـ، مف خالؿ أسموب التجييز الموجو - 

. الذي يسمح بفتح شعب تكنولوجية في التنظيـ البيداغوجي
تخصيص ثانويات تقنية ومتاقف بمواد وأدوات تعميمية تجريبية، وتمكينيـ مف فتح شعب التعميـ العاـ - 

. في نظاميـ التربوي البيداغوجي
تجييز كؿ مف المؤسسات بوسائؿ اإلعالـ اآللي والتوثيؽ التربوي، وتعميميا عمى جميع الشعب - 

. التعميمية
. خمؽ ثانويات االمتياز مف خالؿ اإلنجاز أو التحويؿ وتجييزىا بالموازاة مع الثانويات العامة- 

إف أثػر الييكمػة عمػى ميزانيػة التسييػر ال يمكف أف يكوف ميما حتى ولو اىتمت الييكمة 
: بمصاريؼ المناصب المتعددة التالية

. أجور معممي اإلعالـ اآللي التي تفرضيا عممية تعميـ المادة- 
.  التكويف البيداغوجي لممعمميف الجدد غير المتخرجيف مف المدرسة العميا لألساتذة- 
. تحويؿ ورسكمة المعمميف الفائضيف بسبب زواؿ بعض المواد أو تعديؿ في المواقيت - 
. إعداد وتنصيب المناىج والكتب المدرسية الجديدة- 
التكويف أثناء الخدمة لكؿ المدرسيف عمى البرامج الجديدة وطرائؽ التعميـ الجديدة وكذا الوسائط - 

. التعميمية الجديدة بما فييا اإلعالـ اآللي
. سير األقساـ التحضيرية لممؤسسات التعميمية العميا التي تفتح في إطار ثانويات االمتياز- 

إف حجـ مصاريؼ التسيير سيكوف خاضعا لمتحجيـ اإلجمالي لمرحمة ما بعد اإللزامي وكذا التعميـ 
.  الثانوي العاـ والتكنولوجي 

عمى مستوى التعميـ الثانوي، إف إعادة الييكمة تخص الجوانب ما : في مجال التشريع- 6
قبؿ الجامعة، لذا فإف إعادة الييكمة تيتـ بالمسار األكاديمي لمتعميـ ما بعد اإللزامي التاـ لقطاع التربية 

 .الوطنية
وليذا الغرض أصبح مف الضروري إصدار مرسـو تنفيذي يحدد صالحيات وزارة التربية الوطنية، 
لتحديد اإلجراءات الخاصة بيذا المسار األكاديمي الذي يضـ التعميـ الثانوي العاـ والتعميـ الثانوي 

تضـ اليياكؿ الحكومية وزارة التكويف والتعميـ المينييف، ويكوف المسار الميني لمتعميـ ما . التكنولوجي
ويتطمب بيذا اإلجراء إعداد مرسـو تنفيذي يحدد صالحيػػػػػػػػػػػػػػػػػات  . بعد اإللزامي تحت وصاية ىذه الوزارة
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 .وزارة التكويف والتعميـ المينييف
وليذا يجب تجنب التداخؿ بيف صالحيات الوزارتيف، وتجنب التفسير الخاطئ لغايات ىذا 

. التعميـ أو ذلؾ
لقد تـ نشر جوانب اإلصالح بصورة كافية عبر الصحافة المكتوبة : في المجال اإلجرائي- 7

وقد تمت المصادقة عميو وتمت مناقشة الجزء الخاص بالتربية في برامج .و وسائؿ اإلعالـ األخرى
 .الحكومة، مف طرؼ أعضاء الغرفتيف البرلمانيتيف

عمى مستوى القطاعات المشتركة، تـ عقد عدة جمسات عمؿ وذلؾ بمشاركة ممثميف عف مختمؼ 
الجيات الوزارية األخرى المعنية بموضوع إعادة الييكمة مف أجؿ التنسيؽ والتشاور، ضمانا لالنسجاـ 

. الشامؿ التربوي الوطني
عمى المستوى الداخمي، يعتبر ممؼ إعادة الييكمة ىو نقطة التقارب لكؿ انشغاالت ىياكؿ الوزارة عمى 
مستوى المجمس التنسيقي بصفتو مجمسا إلعادة الييكمة عمى مستوى المجنة الوطنية لممناىج، عمى 
مستوى المديريات التقنية والمراكز الوطنية التابعة لموصاية، عمى مستوى الندوات الوطنية والجيوية، 

 (14-13:وزارة التربية الوطنية الجزائرية، المرجع نفسو، ص ص) . وعمى مستوى مديرياتو
 :منظومة الجودة في التعميم الثانوي وآلية التطبيق: ثالثا

 اىتـ عدد مف الباحثيف والميتميف بمجاؿ الجودة :منظومة الجودة في التعميم الثانوي- 1
ببناء نموذج لمنظومة الجودة الشاممة في التعميـ عمى مستوى جميع مراحمو وىذا العرض يركز عمى 

 :نظاـ التعميـ الثانوي
: وتشمؿ: Input: المدخالت- أ

. خصائص الطالب- 
. خصائص المعمـ العممية والتربوية والشخصية- 
. (إدارة المؤسسة، اإلدارة التعميمية، إدارة الفصؿ)خصائص الجياز اإلداري - 
. المناخ العاـ والروح المعنوية- 
. التسييالت في الموارد المادية مف مباف وتجييزات ومواد تعميمية وأساليب ووسائؿ- 
.  خصائص البيئة العامة المحيطة بالمؤسسة التعميمية- 

 (79-77:سييمة الفتالوي، مرجع سابق، ص ص)                                       
. تحفيز خطط الجودة- 
. خصائص البيئة الخاصة بالمؤسسة التعميمية وجميع عناصرىا- 
. البرامج التعميمية- 
. الخدمات المدعمة- 
. متطمبات الجودة مف الموارد البشرية- 
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والتي مف الضروري أف تتناسب مع المدخالت وتشير إلى عمميتي التعميـ : Process: العمميات- ب
: والتعمـ وأدوات ووسائؿ نقؿ المعارؼ وىي

. المناىج التعميمية- 
. طرائؽ وأساليب التدريس- 
. أساليب التعمـ الذاتي- 
. استخداـ تقنيات التعميـ والتعمـ- 
. األنشطة العممية والعممية واالتصالية الصفية وغير الصفية- 
. المكتبة ومختمؼ مراكز التعمـ- 
. العمميات اإلدارية في التخطيط والتنظيـ والرقابة- 
بما فييا اإلدارة )تطبيؽ معايير ومواصفات الجودة في العممية اإلدارية والتعميمية والتدريسية والبحثية - 

. (الصفية
. الرقابة عمى عمميتي التعميـ والتعمـ- 
. عمميات القياس والتقويـ- 
. تأكيد الجودة- 
. الكتب وموارد التعميـ ونظـ المعمومات- 
. األداء والتغذية الراجعة- 
وىي الناتج النيائي ألي نظاـ، وتمثؿ في مجمميا الخدمات والمنتجات : Out put: المخرجات- ج

: التي تذىب إلى المستفيد لتمبية حاجاتو وتحقؽ رضاه، وتتمثؿ في
. (المعرفية والميارية والوجدانية)النواتج التعميمية لدى الطالب في جوانب التعمـ المختمفة - 
. نواتج الخصائص الشخصية لدى الطالب مف الجانب الصحي والنفسي والعقمي- 
. تحسيف الجودة- اإلنجازات الوظيفية - القيادة الفاعمة ألفراد المجتمع ومؤسساتو وحؿ مشكالتو- 
المنتج ) (الداخمي والخارجي)مدى تحقؽ رضا المستفيد - تدارؾ العيوب واألخطاء إف وجدت- 

. مدى تطابؽ المخرجات بالمعايير والخصائص المحددة- (والمستيمؾ
 
 
 

   
 
 

يوضح منظومة الجودة في مؤسسة التعميم الثانوي  : 12         شكل رقم 

ٍخزجاث 

Out put system 

عَيُاث 

Process system 

عَيُاث 

In put system 

ضبط وتغذَت راجعت 

Feed back and control 
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:  وفي ضوء ما تقدـ فقد ارتبطت عممية قياس الجودة بخمسة مداخؿ ىي
حجـ الفصؿ، عدد المعمميف، نسبة المعمميف إلى الطالب، : قياس الجودة بداللة المدخالت مثؿ- 1

. مدة الدراسة، مدة العاـ الدراسي
قياس الجودة بداللة العمميات مف حيث األنشطة التربوية الصفية وغير الصفية، تنمية الميارات - 2

. المكتسبة العقمية واالجتماعية، طرؽ التدريس، أساليب اإلدارة الصفية، تقنيات ووسائؿ التعميـ والتعمـ
قياس الجودة بداللة المخرجات مف حيث التركيز عمى ما تعممو الطالب في نواتج التعميـ غير - 3

. المقاسة، قياس مخرجات مالية وأخرى غير مالية، مخرجات فردية وجماعية
. قياس الجودة وفقا ألراء الخبراء وفؽ مدخؿ االعتماد- 4
.                    قياس الجودة بداللة الخصائص والمعايير الموضوعية المحددة- 5

 (  80-79:سييمة الفتالوي، مرجع سابق، ص ص )                                                     

إف الجودة في التعميـ تتطمب إعادة تشكيؿ النظاـ : معايير جودة التعميم الثانوي- 2
التعميمي الداخمي لممؤسسات التعميمية، والخارجي الذي يتعمؽ بالعالقات والروابط بيف الدارس وسائر 
مؤسسات المجتمع، وتقتضي إعادة التشكيؿ الداخمي اتخاذ تدابير واسعة النطاؽ، لذلؾ ظيرت عدة 
رؤى تفيد بضرورة اتخاذ الكثير مف التدابير واإلجراءات باتجاه الجودة في التعميـ الثانوي كسياسة 

 .تعميمية جديدة مفادىا التخمي عمى الكـ والسير باتجاه الجودة والنوعية
 (36)( 40-39: ، ص ص2007سعود ىالل الحربي،  )                        

إذ أف مسألة نوعية التعميـ غدت اليـو محط االىتماـ األوؿ في رسـ السياسات التعميمية وفؽ 
. معايير محددة تصوغ منيجية لمسير في خطى الجودة

يتضح لنا مف مناقشة أىمية التوجو نحو تطوير التعميـ الثانوي إلى االىتماـ بصياغة معايير 
: لجودة التعميـ الثانوي واألخذ بيا لغرض

. بياف ما ىو متوقع مف النظاـ التعميمي والتربوي- 
معرفة المعايير والمواصفات التي ينبغي مراعاتيا في عناصر نظاـ التعميـ الثانوي مف مدخالت، - 

. مخرجات وعمميات
. توظيؼ المعايير في شكؿ آليات تطبيقية تكوف أساسية في أداء الخدمات المختمفة لعناصره- 
. معرفة األىداؼ التي يسعى النظاـ التعميمي الثانوي لتحقيقيا- 
. ترجمة احتياجات وتوقعات المستفيديف مف الخدمة التعميمية- 
. وضع الخطط الدراسية الكفيمة لالنتقاؿ مف البنية التعميمية السابقة إلى بنية جديدة- 
تحويؿ الخطط الدراسية إلى برامج عمؿ تساعد عمى توليد الممارسات الجديدة لتنظيـ عمميتي التعميـ - 

. والتعمـ الموجو نحو الطالب والسائر في طريؽ الجودة
. التحكـ في الصعوبات والمشاكؿ التي تواجو التعميـ الثانوي- 
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جراءات وأنشطة، واالحتفاظ بسجالت تفيد في عممية المراقبة -  إثبات ما تـ القياـ بو مف ترتيبات وا 
. والتقويـ

تحديد جوانب التحسيف والتطوير المستمر لعناصر النظاـ التعميمي مف مدخالت وعمميات - 
 (37)( 32- 27: ، ص ص2002سييمة الفتالوي،  ).                                        ومخرجات

نظرا ألىمية تحقيؽ معايير  :آلية تطبيق معايير الجودة في أىداف التعميم الثانوي- 3
الجودة في أىداؼ التعميـ الثانوي، يؤكد الكثير مف التربوييف عمى إتباع آلية تطبيؽ محكمة تسفر 

نتائجيا عف وضع أىداؼ إجرائية مرنة تتيح إمكانية مالحظتيا وقياسيا في مخرجات التعميـ الثانوي، 
 : ويمكف تطبيؽ ذلؾ مف خالؿ ما يمي

اىتماـ أمانة التعميـ ومؤتمراتيا بتحديد أىداؼ ينبغي مراعاتيا في رسـ سياسة التعميـ الثانوي - 
. والتخطيط لمناىج التعميـ، ومراعاتيا في التنفيذ لموصوؿ إلى المدرسة الثانوية الفاعمة

العمؿ عمى تنمية شخصيات متكاممة في الجوانب المعرفية والوجدانية والحضارية واالجتماعية - 
. واألخالقية، أي تربية شاممة لخريج مدرسة التعميـ الثانوي

. توفير الرعاية لجميع الطالب ومنيـ الموىوبوف والمبدعوف والعمؿ عمى تنمية إبداعيـ- 
إكساب طالب المرحمة الثانوية كفايات التعمـ الذاتي وميارات البحث العممي والتعمـ المستمر الدائـ - 

. مدى الحياة
 عمـو العصر وامتالؾ الميارات التي تؤىميـ لمواكبة بتمكيف طالب المرحمة الثانوية مف استيعا- 

. العمـ والمعرفة 
التأكيد عمى إكساب طالب المرحمة الثانوية القيـ واألخالؽ التي يؤكدىا اإلسالـ والمثؿ التي يقرىا - 

. المجتمع 
التأكيد عمى إكساب طالب المرحمة الثانوية بقدرات تحمؿ المسؤولية لإلطالع عمى متطمبات - 

. المواطنة السميمة
إكساب الطالب قدرات عممية تؤىميـ لسوؽ العمؿ، واحتياجات التنمية مف القوى العاممة المؤىمة - 

. والمدربة، وتحقيؽ أىداؼ المجتمع وطموحاتو 
المراجعة المستمرة ألىداؼ التعميـ الثانوي عف طريؽ لجاف المتابعة لجودة التعميـ الثانوي، التي -  

تمقى عمييا مسؤولية متابعة التعميـ الثانوي مف حيث األىداؼ والخطط والمناىج والتنفيذ والتقويـ 
. المدرسي، وسواىا مف االلتزامات واإلجراءات التي تضمف تحقيؽ الجودة في التعميـ الثانوي

( 269-268: سييمة الفتالوي، مرجع سابق، ص ص )                                                  
في ضوء المنطمقات السابقة، يتضح أف التعميـ الثانوي مفتوح لزيادة اإلمكانيات التكوينية، 

وتوسعت أىدافو في سياؽ ضماف الجودة لتشمؿ تكويف الخبرات التعميمية وسياسة مركزة حوؿ تكويف 
تطبيقي، بالعودة إلى االىتماـ بتكويف المعمميف والمتعمميف بما يحقؽ كفاءات وشيادات خبرة تمكف مف 

  (Jacques Delors, 1996, p : 139-142 ( .                صياغة نماذج لمجودة
(38) 
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III- الجودة في التعميم وعالقتيا ببعض المفاىيم :
: الجودة ومفيوم المعايير التربوية : أوال
المعيار ىو ما اتخذ أساسا لممقارنة والتقدير، والمعيار مف : لغة: مفيوم المعايير- 1

المكياؿ، فالمعيار ىو ما عايرت بو المكاييؿ، كما يعرؼ المعيار لغويا بأنو نموذج متحقؽ أو تصور 
بأنيا " Standars" المعايير" Carter Good"كما عرؼ كارتر جود . لما ينبغي أف يكوف عميو الشيء

نمط أو حكـ يستخدـ كأساس لممقارنة الكمية والكيفية، وىكذا فإف القواميس العربية واألجنبية تكاد تتفؽ 
. عمى أف المعايير ىي النموذج الذي يحتذى بو لقياس درجة كفاءة شيء ما

أما التعريؼ االصطالحي لممعيار فيناؾ الكثير مف األبحاث والدراسات التي حددت مفيـو 
: المعيار نذكر منيا ما يمي

ىو مفيـو فرضي معناه ميزاف أو مقياس أو قاعدة أو إطار مرجعي لمخبرة واإلدراؾ، وىو السموؾ - 
 (39)( 138: ، ص1984محي الدين مختار، ) .  المثالي الذي يتكرر بقبوؿ ويستند عميو كمرجع

يعبر المعيار عف حكـ أو قاعدة أو مستوي معيف تسعى لموصوؿ إليو عمى أنو غاية يجب تحقيقيا، - 
. بيدؼ قياس الواقع في ضوئو لمتعرؼ عمى مدى اقتراب ىذا الواقع مف المستوي المطموب

كـ مف المعمومات التي يتفؽ فييا أعضاء المينة الواحدة، والتي يستخدمونيا لتمبية احتياجات - 
. العمالء، مف أجؿ الوصوؿ إلى أكبر قدر مف الجودة المطموبة لمممارسة

 (40 )(137: ، ص2008محمد عطوة مجاىد، )                
تمؾ األبعاد أو المقاييس التي تحدد مستوى النوعية أو تعبر عنيا، ويدخؿ في ذالؾ عدد كبير مف - 

العناصر، منيا القائميف عمى المؤسسة أو البرنامج ومصادر التعميـ والتعمـ، وأىداؼ البرنامج خاصة 
. (المعمـ)بالقائميف بتطبيقو 

متفؽ عمييا مف قبؿ خبراء التربية، . "Guide lines"المعايير ىي موجيات وخطوط مرشدة -
والمنظمات القومية الدولية، تعبر عف المستوى النوعي الذي يجب أف تكوف عميو جميع عناصر 

دارة ومناىج ومباني ومصادر تعميمية . العممية التعميمية مف طالب ومعمميف وا 
مجموعة مف الخصائص والمواصفات التي يجب توفرىا في عناصر ومكونات النظاـ التعميمي، - 

. لمحصوؿ عمى مخرجات عالية الجودة وبمواصفات محددة يتطمبيا سوؽ العمؿ
( 41 )(8-6: ، ص ص2008محمد عطوة مجاىد، )                                                         

المعايير ىي المواصفات الالزمة لممنتج الجيد الذي يمكف قبولو، وىي الضماف لحسف مستواه وزيادة - 
فاعميتو وقدرتو عمى المنافسة في األسواؽ العالمية، فضال عف كونيا عبارات تصؼ ما يجب أف يصؿ 

. إليو المتعمـ مف معارؼ وميارات وقيـ نتيجة دراسة محتوى معيف
 (42 )(22: ، ص1995ريتشارد فارمان، )                                                           

مف العرض السابؽ وعمى ضوء اإلطار النظري المرجعي السابؽ في البحث يمكف أف تصؿ 
 لممعايير بما يتفؽ ومتغيرات الدراسة، حيث نجد أف المعايير التربوية يدراستنا الحالية إلى تعريؼ إجرائ
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في مجاؿ اإلدارة الصفية ىي مجموعة المحددات والمستويات التي ينبغي أف يتصؼ بيا معمـ التعميـ 
الثانوي في مجاؿ اإلدارة الفاعمة لمصؼ، والتي يمكنيا في النياية أف توضح لنا النموذج الذي يمكف 

تحقيقو وفؽ تصور منيجي ىادؼ إلى الوصوؿ إلى أكبر قدر مف الجودة المطموبة لمممارسة في ميداف 
إدارة الصؼ التي يمكف تطبيقيا إجرائيا، والتي تشمؿ مواصفات المعمـ ومالمح البيئة الصفية والمناخ 

. الصفي ومدى التحكـ في األداء الجيد ليذه اإلجراءات مف خالؿ إمكانية قياس فاعميتيا
ىناؾ مجموعة مف الخصائص يجب أف تتوفر في  :خصائص المعايير التربوية-1-1

المعايير عمى الرغـ مف اختالؼ طبيعة ىذه المعايير مف ىيئة إلى أخرى ومف مجاؿ آلخر في الميداف 
: التربوي التعميمي يمكف أف نذكر ما يمي

، (مدخالت، عمميات، مخرجات)تتناوؿ المعايير جميع جوانب العممية التعميمية المتداخمة : الشموؿ- 
بحيث تكوف قادرة عمى إحداث التكامؿ في المعمومات بالطريقة التي تجعميا تعبر عف الصحة العامة 

. لمنظاـ التربوي
تكوف مركزة عمى خدمة األمور اليامة في التعميـ وبعيدة عف المصالح الشخصية : الموضوعية- 

. وتدخؿ الذاتية
. يجب أف تكوف المعايير مرتبطة باألىداؼ القابمة التنفيذ عمى أرض الواقع: الواقعية- 

.  أف المعايير تخص كؿ أفراد المؤسسة وكؿ جوانب النظاـ"دانييل بوري"كما يشير 
 (                                                                    Daniel Boéri, 2003, p : 19-20 )(43) 

تتميز المعايير بالقابمية لمتعديؿ والتماشي مع الظروؼ والمتغيرات الجديدة، بحيث يمكف : المرونة- 
. تطبيقيا عمى المؤسسات التعميمية ذات الظروؼ المختمفة داخؿ المجتمع الواحد

 (44)( 12: ، ص2006بوخريبة بوبكر،  )                                                                     
أي المعايير تعكس طموحات المجتمع وآمالو وتمتقي مع احتياجاتو " مجتمعية: "ذات طابع اجتماعي- 

. وظروفو وقضاياه، وتضع أولوياتو وأىدافو ضمف المصمحة العميا
تأخذ المعايير ىذه الخاصية عمى أساس أنو يمكف تطبيقيا لفترات زمنية متعاقبة : االستمرار والتطور- 

. ممتدة، ويمكنيا مواكبة المتغيرات والتطورات العممية والتكنولوجية
تحمؿ صفة القابمية إلى تحديد مقدار ونوعية المعمومات والبيانات : القابمية لمقياس والتكميـ- 

المطموبة، مف خالؿ القدرة عمى تقييـ األداء والحكـ عمييا بشكؿ دوري ومقارنتو بالمواصفات القياسية 
. ومف ثمة إعطاء األحكاـ والقرارات

تبنى المعايير عمى أساس المشاركة الفعمية لمقائميف بتطبيقيا : تحقيؽ مبدأ المشاركة المجتمعية- 
والطالب وأولياء األمور  (المعمميف)والمستفيديف مف نتائجيا، وفي مقدمتيـ أعضاء ىيئة التدريس 

 (45)( 13: ، ص2003حسين الشرقاوي،  ) .                                           وسوؽ العمؿ
تستند في مضمونيا عمى الجانب األخالقي، بحيث تخدـ القوانيف السائدة، : ذات طابع أخالقي- 

. وتراعي خصوصيات المجتمع وسموكياتو
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نما آلية لدعـ العممية التعميمية والنيوض بيا : الدعـ-  بحيث ال يمكف اعتبارىا ىدفا في حد ذاتو، وا 
. مف خالؿ اعتبارىا وسيمة لتحقيؽ أىداؼ متعددة تعميمية وتربوية

تحمؿ قدرا مف التحدي يدفع بالفرد والمؤسسة إلى بذؿ الجيد المعتبر، األمر الذي يساعد : التحفيز- 
. واألداء المتدني (الجودة)في التمييز بيف األداء الجيد 

 (46)   (121: ، ص2010رضا مسعد السعيد، ناصر السيد، )                                                        
تخضع المعايير التربوية إلى أكثر مف تصنيؼ، وتختمؼ ىذه : أنواع المعايير ودالالتيا- 2

التصنيفات حسب طبيعة النظاـ الذي تتعامؿ معو، وفي ىذه الحالة تكوف المعايير ذات عالقة 
بمكونات النظاـ التربوي، أي ىناؾ معايير خاصة بالمدخالت وأخرى بالعمميات والثالثة خاصة 

بالمخرجات، مع اإلشارة أف ىذا التصنيؼ ال يحمؿ فواصؿ بيف المعايير الخاصة بكؿ عنصر، ذلؾ 
انطالقا مف أف العممية التعميمية في شكميا النيائي ىي تداخؿ بيف العناصر السابقة الذكر، ويرتكز ىذا 

 :التصنيؼ عمى معايير لػ
 يظير مف خالليا مدى قدرة المعايير عمى تحديد اإلجراءات التي تحكـ :جودة التشريعات والموائح- 

العمؿ وتوجيو، واالستجابة السريعة لممتغيرات المحمية والعالمية وقدرتيا عمى تحديد مواصفات 
. المسؤوليات، والمياـ الوظيفية المسندة لكؿ عنصر مف عناصر النظاـ التربوي

 يتحدد ذلؾ مف خالؿ تنوع مصادر التمويؿ، وحجـ الميزانية المتخصصة :جودة الموارد المالية- 
لمتعميـ، وضماف الطريقة الفعمية في توزيعيا عمى بنود اإلنفاؽ المختمفة، مع تحديد تكمفة الطالب، 

. وقيمة العائد التربوي الجيد
 وتشمؿ جودة المنتجات واألبنية التعميمية ومصادر التعمـ كالمكتبات وشبكات :جودة الموارد المادية- 

. المعمومات، ومدى توافر عوامؿ األمف وبرامج الصيانة الدورية
( 12-11: محمد عطوة مجاىد، مرجع سابق، ص ص )                                                       

تشير إلى المعايير التي تشمؿ جودة الطالب والمعمميف وعماؿ اإلدارة، : جودة الموارد البشرية- 
. ومدى التجانس بيف ىذه العناصر وآليات النمو الميني لكؿ عنصر في ضوء التنمية المستدامة

 تشمؿ جودة العمميات اإلدارية مف تخطيط وتنظيـ واتصاؿ ومتابعة، مع ضماف القدرة :جودة اإلدارة- 
. عمى صناعة القرارات المبنية عمى المعمومات الدقيقة وأساليب اإلدارة المتطورة

( 47)( 184: ، ص2003سياللي يحضية، )                                                              

 وتشمؿ نظـ القبوؿ والمناىج الدراسية والكتب المدرسية وطرؽ التدريس :جودة البرامج الدراسية- 
 (48)(196: ، ص2009حسام محمد مازن،  ).       وتكنولوجيات التعميـ وأساليب التقويـ

 تتضح مف خالؿ قدرة المعمـ في تسيير نظاـ التعميـ وأيضا مالءمة :جودة ىيئة التعميم والتعمم- 
النظاـ التربوي لمحوافز، وسيادة روح الفريؽ والعمؿ الجماعي، ووجود األنشطة الطالبية البناءة التي مف 
شأنيا إدماج كؿ ميارات الطالب عمميا، في جو تعميمي يمكنو مف إظيار كفاءاتو التي تحقؽ الجودة، 

. وكذلؾ المعايير التي تحدد مختمؼ الخدمات االجتماعية والصحية وخدمات اإلرشاد والتوجيو
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 تتجمى في المعايير التي تظير قدرة المؤسسة التعميمية عمى تحقيؽ :جودة المخرجات المؤسسية- 
أىدافيا، ويستدؿ عمى ذلؾ مف خالؿ نسبة النجاح وقياس المدخالت إلى المخرجات، وجودة الخريجيف 

. وقدرتيـ عمى تمبية مطالب سوؽ العمؿ واإلنتاج
( 49)( 178- 126: ، ص ص2006عدنان بدران، عصام عبالوي وآخرون،  )                                  

وتجدر اإلشارة في ىذا العنصر إلى أىميتو في اإلطار النظري ليذه الدراسة كإطار مرجعي 
لمبحث الحالي، يمكف االنطالؽ منو باعتباره محدد ىاـ يمكف في ضوئو إعطاء تصور عف معايير 
الفعالية في إدارة الفصؿ والمناخ الصفي، انطالقا مف تقييـ فاعمية المعمـ في أدائو لإلجراءات التي 

. تقوده نحو الجودة في إدارة الصؼ
والتي تحدد جودة العطاء التربوي، ألف جودة المدرسة األساسية إذا حققت التحسيف : جودة التخطيط- 

المستمر يمكنيا إعطاء المعايير األولى التي تستند عمييا كؿ مؤسسة تعميمية في تحقيؽ جودة 
. مخرجاتيا، يتأتى ىذا مف خالؿ تحقيؽ األىداؼ النوعية في مستوى ظروؼ ىذه المؤسسات

                          (                                     Honoré Dewanou,2005, p : 24)(50 )

ىناؾ طريقة أخرى لتصنيؼ المعايير، حيث يرى البعض أف ىناؾ أربعة معايير ىي األكثر 
: استخداما في مجاؿ الجودة في التعميـ ىي

ومف خالليا يتـ مقارنة األداء الحالي لممؤسسة : Historical standards: المعايير التاريخية- أ
التعميمية باألداء السابؽ، لمعرفة مدى التقدـ أو التأخر في األداء لكؿ العناصر البشرية في المؤسسة 

. التعميمية
تعد ىذه المعايير غايات : Target performance standardsمعايير األداء المستيدف - ب

. يجب تحقيقيا عمى مستوى المؤسسة التعميمية في ظؿ ظروؼ بيئية محددة
تكوف ىذه : Compitition performance standards: المعايير الخاصة بالمنافسين- جـ

المعايير كمية أو نوعية، يمكف مف خالليا مقارنة األداء الخاص في مؤسسة تعميمية معينة بأداء 
. مؤسسة أخرى، مما يعطي مؤشرا قويا لقدرة المؤسسة التنافسية

 يرتبط ىذا النوع مف :Absolute performance standards: معايير األداء المطمق- د
 .المعايير بمعيار الجودة الشاممة

 قد يصعب تحقيؽ ىذه المعايير عمى أرض الواقع، ولكف يجب أف تبقى أىدافا مطموبة يمكف عف 
 (51)( 42-39: ، ص ص1999حيدر محمد أمين، ).            طريقيا تحديد مستوى التحسف المطموب

ترجع أىمية المعايير التربوية في اعتبارىا واحدة مف : أىمية ووظائف المعايير التربوية- 3      
 :األدوات األكثر استخداما لإلجابة عمى السؤاؿ التالي

كيؼ تقؼ المؤسسات التعميمية عمى مستوى إنجازىا لممياـ وتحقيقيا لألىداؼ التي سطرتيا؟ الجواب 
ىو أف المعايير تستخدـ لرقابة الظروؼ المعقدة والتي ال يمكف الحكـ عمييا بدقة، وعندما يتعمؽ األمر 

بالنظاـ التعميمي تصبح المعايير واستخداميا ذات داللة مناسبة، ذلؾ ألف النظاـ التعميمي بخالؼ 
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األنظمة األخرى لو خواص مختمفة مف أبرزىا صعوبة قياسو مباشرة أو بصورة دقيقة، فمثال التحدث 
عف جودة التدريس ال يعني أف ىناؾ طريقة مباشرة لقياميا، ومف ىنا تتضح أىمية وجود معايير 

لموقوؼ عمى جودة المؤسسة التعميمية، وبالتالي إمكانية الوقوؼ عمى مؤشرات جودة باقي عناصر 
: النظاـ التعميمي، وفي ىذا الصدد تمثؿ المعايير التربوية أىمية خاصة يمكف تحديدىا فيما يمي

أنيا تمثؿ أساسا لإلصالح التربوي، حيث تحدد مواصفات الجودة واالمتياز لكؿ مف األفراد - 
. والمؤسسات التعميمية عمى مختمؼ أنواعيا

.                                              تحدد البرامج التعميمية التي تستحؽ االعتماد التربوي، وتضمف استمرار جودتيا وجودة مخرجاتيا- 
 (8: محمد عطوة مجاىد، مرجع سابق، ص)

توفر فرصا متساوية لمطالب في كؿ مستويات التعميـ، فإذا تبنت جميع المؤسسات التعميمية في - 
الدولة معايير الجودة في التعميـ، خاصة التعميـ ما قبؿ الجامعي فإف ذلؾ سيحقؽ نوعا مف العدالة 

. والتكافؤ لكافة المتعمميف
. تعمؿ كإطار مرجعي ألعضاء ىيئة التدريس والقيادات التعميمية وصانعي القرار- 
. توجو الجيود المبذولة في تطوير المناىج وخاصة الممارسة التدريسية- 
تزود الطالب وأعضاء ىيئة التدريس بنقاط توضيحية ومرجعية، فالطالب وفقا ليذه المعايير يمكنو - 

أف يحدد ما يتوقع تحصيمو مف دراسة ما، والمعمـ يمكنو تحديد ميارات ومحتويات التدريس لكؿ مستوى 
. تعميمي

تمثؿ قوة إيجابية داعمة لمينة المعمـ نحكـ مف خالليا عمى أدائو وتدفعو إلى الحرص عمى التنمية - 
. المستدامة

تساعد في الحكـ عمى جودة التعميـ وتصؼ ما يجب أف يكوف عميو التعميـ والتعمـ، مف أجؿ تحسيف - 
. مخرجات التعميـ وتزيد مف قدرات المتعمميف وفرصيـ عمى تحقيؽ الجودة

تحدد األدوار والواجبات لجميع العناصر البشرية في المنظومة التعميمية وتكشؼ عمى نواحي القوة - 
. والضعؼ في المؤسسة التعميمية

( 10-9: محمد عطوة مجاىد، مرجع سابق، ص ص )                                                        
ىو عبارة عف :  Indicateur:(Indicator): المؤشر: المعايير وعالقتيا بالمؤشرات- 4

بيانات كمية وكيفية تحدد الحالة اإلجمالية لمشيء الذي نختبره بدرجة معينة مف الدقة، والمؤشرات ىي 
المستوى األكثر تحديدا لممعايير، وبمعنى آخر فإف المؤشرات ىي التي تمكننا مف الحكـ عمى مقدار 

 :ما يتحقؽ مف المعايير، وتشير األدبيات التربوية إلى أف ىناؾ نوعية مف المؤشرات ىي
 ىي التي تعطي أرقاما ونسبا بحيث تختزؿ الكثير مف التعقيد الموجود  في الظواىر :مؤشرات كمية- 

التربوية، فمثال حساب نسبة الطالب إلى أعضاء ىيئة التدريس، ومتوسط كثافة الفصؿ، كؿ ىذه 
المعطيات تمثؿ مؤشرات كمية في التعميـ، وفي ضوئيا يمكف أف نستخمص خصائص النظاـ التعميمي 

. ومدى جودتو
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 وىي التي تعبر عف حالة النظاـ التربوي مف خالؿ عبارات محددة تمكننا مف :مؤشرات كيفية- 
إصدار أحكاـ نوعية باستخداـ مقياس، وىذه المؤشرات ىي األكثر استخداما ومالءمة لطبيعة الظاىػرة 
التربويػة خاصػة عمى مستوى التعميـ، ألف الجانب الكيفي يمعب دورا كبيرا في العممية التعميمية، وبدوف 
ىذا النوع مف المؤشرات تصبح مؤشرات الكـ قاصرة عف تحقيؽ ىدفيا، مما يؤكد ضرورة الدمج بيف 

 (                   (Anne Hendenbergh, 2007, p: 24.النوعيف مف المؤشرات
تشير المؤشرات إلى المستوى األكثر تحديدا لممعايير، وتتضح ىذه العالقة بصورة أكبر في 

: الشكؿ التالي
 
 
 
 
 

 

 

 

يوضح مستويات بناء المعايير : 13رقم  شكل
إف عممية بناء المعايير ليا مستويات متدرجة مف العمومية والتحديد وتبدأ بتحديد المجاالت 
المكونة لمنظاـ أو الظاىرة التربوية، عمى اعتبار أف ىذا المستوى ىو األكثر عمومية، يميو المستوى 

الثاني وىو صياغة المعايير المرتبطة بكؿ مجاؿ، ويأتي بعد ذلؾ المستوى الثالث وىو تحديد 
المؤشرات المعبرة عف كؿ معيار، ويستمـز في صياغة المؤشرات أف تكوف في شكؿ عبارات محددة 

وواضحة، بحيث يمكف قياسيا أو االستدالؿ عمييا، وفيما يمي عرض لمعايير أداء المعمـ، كما حددىا 
 :برنامج تطوير التعميـ كنموذج تطبيقي

 :حيث يتـ فييا حصر أىـ المجاالت المتعمقة بمياـ المعمـ وىي كالتالي: الخطوة األولى
مجاؿ التدريس - مجاؿ المحتوى العممي  - 
مجاؿ التقييـ - مجاؿ إدارة الصؼ  - 
( 52)( 36- 32: ، ص ص2003أحمد إبراىيم أحمد،  ).                  مجاؿ التنمية المينية- 

يتـ فييا صياغة المعايير المكونة لكؿ مجاؿ مف المجاالت السابقة، وفي ىذه الدراسة : الخطوة الثانية
سنيتـ ببعض المعايير المكونة لمجاؿ إدارة الصؼ عمى غرار باقي المجاالت ألىمية العنصر في 

: الدراسة
. تحديد االحتياجات التعميمية لمتالميذ: المعيار األوؿ
. تصميـ األنشطة الصفية المالئمة: المعيار الثاني
. التخطيط ألىداؼ كبرى في الفصؿ: المعيار الثالث

اىَجاه 

Domain  

اىَعاَُز 

Standards  

اىَؤشزاث 

Indicators   
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ىي الخطوة األكثر دقة ففييا يتـ التعبير عف كؿ معيار مف المعايير السابقة مف خالؿ : الخطوة الثالثة
مجموعة مف المؤشرات، تساعد في النياية عمى الحكـ عف مقدار ما يتحقؽ في ىذا المعيار مف 

: فعالية، ويمكف صياغة مؤشرات المعيار األوؿ فيما يمي
. يصمـ المعمـ أنشطة استكشافية متنوعة لتحديد ميوؿ التالميذ- 
. يستخدـ المعمـ أساليب وأدوات متنوعة لرصد وفيـ مستويات التالميذ التحصيمية- 
. يشجع التالميذ عمى التأمؿ والتفكر في الحياة والخبرة الشخصية- 
. يستخدـ الحوار كوسيمة ميمة لمتعرؼ عمى خبرات واحتياجات التالميذ- 

( 207-206: ص أحمد إبراىيم، مرجع سابق، ص )                                                
وىذه المؤشرات ليست عمى سبيؿ الحصر إنما عمى سبيؿ المثاؿ فقط، ألف الدراسة الحالية 
تيتـ بإعطاء تصور يمكف اقتراحو لتحديد المعايير الخاصة باإلدارة الصفية في ضوء مفيـو الجودة، 

. وىذا ما تـ توضيحو بشكؿ أكبر في الفصؿ السابؽ
: الجودة ومفيوم المنتج التعميمي: ثانيا

جاء في معاجـ المغة العربية أف الجودة مشتقة مف الفعؿ : ماىية جودة المنتج التعميمي- 1
، ومعناىا صار جيدا، أما بخصوص المعنى االصطالحي لمجودة فيو مجموعة السمات (جاد)الثالثي 

مدخالت، )التي تعبر بدقة وشمولية عف جوىر التعميـ وحالتو بما في ذلؾ مكونات النظاـ التعميمي 
، والتفاعالت المستمرة بيف ىذه المكونات بما يسيـ في تحقيؽ األىداؼ المنشودة (مخرجات، عمميات

                                     .والمناسبة لمجتمع تعميمي معيف
( 53)( 23- 22: ، ص ص2007الفرحاتي السيد محمود، أحالم الباز حسن، )                        

والجودة ىي اإلستراتيجية التي تركز عمى مجموعة مف القيـ، وتستمد طاقة تفعيميا وتشغيميا 
مف المعمومات والسياقات، التي يمكف في إطارىا توظيؼ مواىب العامميف واستثمار قدراتيـ الفكرية في 
مختمؼ مستويات التنظيـ المؤسسي عمى نحو إبداعي، بيدؼ تحقيؽ التحسف المستمر ألداء المؤسسة 

التأكيد عمى ضرورة تضافر )الشمولية : التعميمية، ويستند ىذا المفيـو عمى ثالثة عناصر أساسية ىي
ممارسات تنظيمية تسير أعماؿ )، والعمميات (الجيود لجميع العامميف لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة ككؿ

خمو المنتج التعميمي النيائي مف العيوب وتحقيقو لممواصفات )وجودة المنتج  (المؤسسة التعميمية
( 54)( 21: ، ص1995توفيق محمد عبد المحسن،  )             (.القياسية المطموبة

لذلؾ إف األداء الذي مف شأنو تحقيؽ جودة المنتج التعميمي يستدعي االىتماـ بالمدخالت 
إعادة النظر في رسالة ىذه المؤسسة وأىدافيا "والعمميات والمخرجات في المؤسسة التربوية، عف طريؽ 

جراءات التقويـ المتبعة فييا، كذلؾ  وغاياتيا واستراتيجياتيا، وتعاطييا مع العمؿ التربوي ومعايير وا 
". التالميذ"التعرؼ عمى حاجات المستفيديف وعمى وجو الخصوص 

 (23: أحالم الباز حسن، الفرحاتي السيد محمود، مرجع سابق، ص)                                     
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ومف ىذا المنطمؽ الموضح لمفيـو جودة المنتج التعميمي، وفي ضوء أىمية الدراسة الحالية 
واتجاىاتيا، يجب اإلشارة إلى أف جودة المنتج التعميمي تتعمؽ بكافة مكونات النظاـ التربوي ومف ثمة 

اإلجراءات العممية التي يقـو بيا داخؿ "و " المعمـ"الغرفة الصفية وعناصرىا، ومف أىـ مكوناتيا 
. ألنيا تدخؿ ضمف الممارسات العممية التي تضمف السير الحسف لمنظاـ التربوي" الصؼ الدراسي

ويمكف القوؿ أف جودة المنتج التعميمي ىي محصمة جودة جميع مكونات النظاـ التربوي، بما 
فييا جودة اإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية إذا لـ تكف ىي األكثر أىمية في تحقيؽ جودة 

. المنتج التعميمي، وىو موضوع الدراسة الحالية
والجودة في التعميـ والتعمـ تعني إيجابية النظاـ التعميمي، ألننا إذا نظرنا إلى التعميـ عمى أنو 
استثمار قوي لو مدخالت ومخرجات، فإف جودتو تعني أف تتسـ المخرجات بسمة االتفاؽ مع أىداؼ 
النظاـ التعميمي، مف حيث احتياجات المجتمع بشكؿ عاـ في تطوره ونموه، واحتياجات الفرد باعتباره 
وحدة بناء المجتمع، وانطالقا مف أف النظاـ التعميمي أساسو أفراد الغرفة الصفية والممثموف في كؿ مف 
المعمـ والمتعمـ، ألنيما يمثالف وحدة بناء الصؼ الدراسي، ومف ثمة وحدة بناء المدرسة، وعميو فإف 

تحقيؽ الجودة داخؿ غرفة الصؼ يحدد معايير تحقيؽ جودة المنتج التعميمي وفي النياية جودة النظاـ 
. التعميمي ككؿ

ىذا ما يندرج في إشكالية الدراسة الحالية، التي نحاوؿ فييا تحقيؽ ديناميكية مف خالؿ تضافر 
، في ضوء تقييـ فعالية اإلجراءات (والمتعمـ, المعمـ)الجيود واستثمار كؿ الطاقات داخؿ الغرفة الصفية 

العممية الموجية لإلدارة الصفية التي تمكننا مف صياغة معايير لمفعالية في إدارة الصؼ وفؽ مؤشرات 
. تقييـ تمؾ اإلجراءات السالفة الذكر ومناقشتيا في ضوء مفيـو الجودة

في ىذا الشأف ترتبط جودة التعميـ بتحقيؽ ثالثة معايير أساسية اتفؽ عمييا العديد مف العمماء 
: والباحثيف التربوييف وىي

.  يقصد بيا المواصفات والخصائص التي ينبغي أف تراعى في برامج العمؿ:جودة التصميم 
.  القياـ باألعماؿ وفؽ المعايير المحددة:جودة األداء

 ويقصد بيا الحصوؿ عمى منتج تعميمي وخدمات تعميمية موافقة لمتوقعات والخصائص :جودة المخرج
. والمواصفات الموضوعة مسبقا

يتحدد في ضوء ما سبؽ أف جودة المنتج التعميمي ىي أسموب لتحقيؽ الفاعمية والكفاءة 
، بتطبيؽ العمميات والنظـ التي تؤدي إلى التفوؽ (الصؼ التعميمي)المطموبة لممؤسسة التعميمية 

والفعالية في األداء، وىذا يعني بالتفصيؿ أف كافة األنشطة التي تقوـ عمييا المؤسسة التعميمية ابتداء 
مف حجرة الدراسة إلى أعمى سمطة، موجية لتحقيؽ توقعات ورغبات العمالء، والتفوؽ خالؿ تحقيؽ  
الرضا الكامؿ لمعامميف وتحسيف وضع المؤسسة ككؿ، بتقديـ منتج تعميمي ذي جودة عالية في ظؿ 

 (55)( 42-12: ، ص ص1999سمير محمد عبد العزيز، )  .     خدمة المجتمع والبيئة والثقافة التنظيمية 
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 وقد يشير إلى الفعالية Efficiencyيشير مفيـو جودة المنتج التعميمي إلى الكفاءة 
Effectiveness كما يمكف أف يشير إلى كمييما، وذالؾ ألنو إذا كانت الكفاءة تعني االستخداـ ،

، مف أجؿ الحصوؿ عمى نواتج تعميمية متميزة، أو الحصوؿ (المدخالت)األمثؿ لإلمكانيات المتاحة 
، (أقؿ تكمفة ممكنة)عمى مقدار محدد مف المخرجات باستخداـ أدنى مقدار مف المدخالت التعميمية 

ذا كانت الفعالية ىي تحقيؽ األىداؼ المنشودة فيذا أيضا في األساس محور جودة التعميـ بصفة . وا 
. عامة، ومحور جودة اإلدارة الصفية بصفة خاصة

جودة المنتج التعميمي ىي أسموب تطوير شامؿ ومستمر في األداء يشمؿ كافة :       مفيـو آخر
نما أيضا , مجاالت العمؿ التعميمي، بما يحقؽ أىداؼ المؤسسة التعميمية ليس فقط في تحقيؽ الخدمة وا 

في كيفية توصيميا األمر الذي يشير إلى رضا الطمبة، وزيادة ثقتيـ وتحسيف مركز المؤسسة محميا 
وعالميا، يتضح ذالؾ مف خالؿ مالءمة خصائص الخرجيف لمتطمبات سوؽ العمؿ، ويتحدد مستوى 
. جودة المنتج التعميمي عمى أساس مقدار الصالحية التي تتوفر في كؿ عنصر مف عناصر النظاـ

:  وتتمثؿ األبعاد الرئيسية ليذه العناصر في ما يمي
يعكس شكؿ ومحتوى المدخالت والمخرجات التعميمية، عمى مستوى : "Performance "األداء - أ

المعمـ والمتعمـ وباقي العناصر، المناخ الصفي والموارد البشرية والمادية واإلدارية األخرى، مع اإلشارة 
إلى االختالؼ القائـ بيف منتج وآخر ذالؾ نظرا لمفروؽ الفردية بيف المتعمميف بخالؼ المنتج في 

. المؤسسات الصناعية 
في جوانب مختمفة  (المتعمـ) تختص بقياس السمات المختمفة والمتعددة لممنتج التعميمي :السمات- ب

. وغيرىا...منيا العقمية المعرفية، الوجدانية الشخصية و الميارية 
 وتدؿ عمى مدى الثقة في المنتج التعميمي، مف حيث درجة ":"Reliability: درجة الموثوقية- ج

ومف خالؿ فعاليتو في , ومدى االعتماد عميو في إنجاز المياـ المنوطة إليو، بمستوى ثابت في األداء
. إثبات كفاءاتو عمميا

تعني بقاء المنتج التعميمي محتفظا بجودتو، ويقاس ذالؾ بمدى الثبات النسبي : استمرار الجودة- د
بعدد االستجابات المتعممة التي تصدر عف المنتج التعميمي دوف تعزيز 

( 56)( 285: ، ص2006ىادي أحمد الفراجي، موسى عبد الكريم، )                                               

 عمى الرغـ مف التضارب القائـ حوؿ تحديد جودة المنتج :محاور جودة المنتج التعميمي-2
 :التعميمي، إال أنو يمكف ضبط عدة محاور رئيسية ومتداخمة ليا وىي

التربية تعرؼ بداللة األىداؼ المطموب تحقيقيا، فأي مؤسسة تربوية تحقؽ : ربط الجودة باألىداف- 
. أىدافيا تعد مؤسسة جيدة

 تحقيؽ األىداؼ يتوقؼ عمى العديد مف العوامؿ، تأتي في :ربط الجودة بالمدخالت والعمميات- 
. مقدمتيا المدخالت المادية والبشرية المستخدمة، وطرؽ استخداـ ىذه المدخالت واستثمارىا
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 وربما يتـ Bad  والسيئ Good والجيد Excellent يشير إلى الممتاز :الجودة مصطمح معياري- 
. الجمع بيف الوصفية والمعيارية

تحتوي عمى مدى واسع مف السمات اإلنسانية كاحتراـ األمـ األخرى، : الجودة اتجاه إنساني شامل- 
والعمؿ بروح العالمية، والرغبة في المحافظة عمى السالـ العالمي واإلسياـ في الثقافة اإلنسانية والدفاع 

. عف حقوؽ اإلنساف
 معيار لتقييـ نجاح المؤسسة التربوية والتعميمية، وكذالؾ نجاح لمعممية :جودة المنتج التعميمي- 

التعميمية، وىؿ تمكنت المؤسسة مف تحقيؽ ما قصدت إنتاجو أو تقديمو وفؽ ما يرغب فيو العميؿ 
. بالمؤسسة وخارجيا

حيث ال ) جودة المنتج التعميمي يحكـ عميو مف خالؿ التوازف بيف الكـ والنوع:الجودة في مقابل الكم- 
. (يجب أف يغمب الكـ عمى حساب النوع دوف تحقيؽ لمجودة

 ( 27-26: أحالم البازحسن، الفرحاتي السيد محمود، مرجع سابق، ص ص)                                  
 وأساسا عمى ما تقدـ فإف معايير جودة المنتج التعميمي :معايير جودة المنتج التعميمي-3

 : ليا خصائص وىي
. القابمية لمقياس والتحقيؽ، تنظيـ العمؿ التعميمي في جماعات - 
قدرة المؤسسة التعميمية عمى تقديـ أفضؿ ما لدييا لعمالئيا مف خالؿ المعايير مف أجؿ إرضائيـ - 

دخاؿ الثقافة التنظيمية عمى الجانب العممي لممؤسسة مع إطالعيـ عمى أىداؼ التعميـ  وكسب ثقتيـ، وا 
. التي ترجوىا المؤسسة 

االىتماـ بكؿ عناصر العممية التعميمية، وجميع مكونات النظاـ التربوي التعميمي مف أجؿ الوصوؿ - 
. إلى التفوؽ والتميز، ال مجاؿ لمصدفة والتخميف

التركيز عمى توقعات العمالء مف حيث الدقة واإلتقاف واألداء المتميز، وتقديـ السمعة أو الخدمة في - 
. الوقت المرغوب فيو وبكمفة مناسبة، خالية مف العيوب أو األخطاء، و أيضا توقع ردود أفعاؿ الطمبة

. التصميـ المتميز لمعمميات، والرقابة الميسرة والفعالة عمى كؿ شيء- 
التميز في تخطيط الوقت وتنظيمو واستثماره مف خالؿ تنظيـ البيئة التعميمية، الوسائؿ، المصادر، - 

. الوقت،والمكاف
  (Daniel Amédro, 2009,pp : 100- 109).     االستخداـ الفعاؿ لمموارد البشرية والمادية- 

(57) 

 إف المفيـو الحيوي لجودة المنتج التعميمي يعطي عدة :لماذا جودة المنتج التعميمي- 4
 :اعتبارات لظيور ىذا المفيـو واقترانو بالجودة أىميا ما يمي

التعميـ عممية ىامة، تحتاج إلى مساىمة جميع أصحاب المصمحة في نظاـ يتسـ بالشفافية       - 1
و التشاور، والنتائج المرجوة عموما مف التعميـ ىي المخرجات التي تساىـ بشكؿ كبير في التنمية 

. المستدامة لممجتمع
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نماء الحاجة لممواطنة النشطة والقيـ، ىذا ما جاءت بو أىداؼ التربية مف أجؿ ضماف حقوؽ - 2
. اإلنساف والتنمية المتواصمة، وبيذا تكوف الجودة مطمبا أساسيا عمى مستوى المنتج التعميمي

 (58)( 65: ، ص2009ىثيم محمد الصيد، )           
نقؿ المعرفة والكفاءة مف المعمميف إلى المتعمميف باعتبارىـ قادة مسؤوليف عف مستقبؿ شباب الغد، - 3

وتجب اإلشارة إلى أف القيادة لألنظمة التعميمية والمنظمات التربوية ضرورية لتحقيؽ جودة التعميـ 
. (جودة ضبط المناخ الصفي والبيئة الصفية)، وكذالؾ (جودة الصؼ)
 فطغياف مفيـو التكنولوجيا واإلعالـ عمى المستوى التربوي،إذ ال يمكف فصؿ التربية ع- 4

التكنولوجيا، لما ليذه األخيرة مف دور تعميمي فعاؿ وىاـ مف خالؿ أجيزة التمفاز و الكمبيوتر، وباقي 
. األجيزة السمعية البصرية، مما يتطمب دعـ إنتاج برامج اإلعالـ في سبيؿ توفير تعميـ يتميز بالجودة 

توجو األنظمة التعميمية لتحقيؽ مزيد مف الجودة، تعتبر محاولة لضماف عدد مف عمميات التغيير، - 5
مثؿ دعـ المساىميف لتسيير التعميـ وتجويده، ىذا يتطمب جممة مف المبادرات مف أجؿ زيادة االستقالؿ 

. الذاتي المحمي في النظاـ التعميمي في إطار قوانيف أصوؿ الدولة المركزية
المبادرات األساسية المتنوعة التي تساىـ في تحسيف جودة المنتج التعميمي، إذ أف توجو األنظمة -

التعميمية نحو مفيـو الجودة أدى إلى ظيور مجموعة مف المبادرات التي تساىـ بشكؿ كبير في 
.  تحقيقيا، وىي متنوعة بتنوع عناصر الفعؿ التعميمي و عناصر النظاـ التربوي ويكوف ذالؾ عف طريؽ

الحصوؿ عمى ثقة المعمميف مف خالؿ تدريبيـ قبؿ الخدمة وأثناءىا، وأف يكونوا مشاركيف في * 
اإلصالح التعميمي، وعمييـ العمؿ بطريقة مرنة لمواجية االحتياجات المتغيرة في الفصوؿ الدراسية، مع 

التركيز عمى تدريس الدارسيف مما يمكف مف تحقيؽ الجودة عمى مستوى إدارة الصؼ والجودة عمى 
.  مستوى المنتج التعميمي

. توفير البيئات التعميمية المناسبة، والنظـ اإلدارية المالئمة، كأساس لتحقيؽ جودة المنتج التعميمي* 
 (59) (56: ، ص2005ضياء الدين زاىر،  )                                                                         

االستجابة لمطمب المتزايد لتشجيع وتأكيد الحاجة إلى التعميـ الثانوي والميني والتقني والعالي، وحتى * 
تعميـ الكبار، والتركيز عمى تحسيف الدور الوظيفي لمقراءة والكتابة لتسييؿ إيجاد مجتمعات معرفية، 

٪ مف رؤساء المؤسسػات يولوف اىتماميـ 90ودعـ الجودة العامة في التعميـ حيث ىناؾ أكثر مف 
كما أنيا تدخؿ في أخالؽ الدولة و تنمية . لمجودة، ألنيا تمثؿ زاوية اتجاه ىامة لمنيوض باالقتصاد

 (60)  (Sylvie Mayeur, 2004, p : 15)    .                                        االقتصاد

جودة المنتج التعميمي محؿ اىتماـ  :اعتبارات أساسية لتفعيل جودة المنتج التعميمي- 5
كؿ مؤسسات التعميـ، ألنيا تعكس بدورىا جودة عممية تعميمية بما تحويو ىذه العممية مف مضاميف 
ذا ما أردنا فيـ جودة التعميـ عموما ينبغي  مختمفة، تختمؼ باختالؼ عناصر النظاـ التعميمي، وا 

 :مناقشة االعتبارات التالية قبؿ وضع برامج ضبط جودة المنتج التعميمي وتتضمف
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جودة البرنامج الدراسي ىي مؤشر لجودة المنتج التعميمي والواقع العممي يشير إلى : لاالعتبار األو- 
: ثالث جوانب أو أىداؼ رئيسية يمكف تحقيقيا وىي

الجودة األكاديمية ال تقتصر عمى التميز والتفوؽ، بؿ تتناوؿ أيضا المساىمة في التنمية الشخصية - 
. (المعمـ ، متعمـ)

. تحقيؽ جودة المنتج التعميمي التي تييؤه لمعمؿ- 
جودة المنتج التعميمي تحمؿ صفة المرونة والتعدد، ألنيا ترتبط بكؿ جوانب المتعمـ داخؿ الغرفة - 

. أو خارجيا (جودة اإلدارة داخؿ غرفة الفصؿ)الصفية 
 التركيز عمى جودة المنتج التعميمي في المقاـ األوؿ، ومعنى ذلؾ أف المدخالت :االعتبار الثاني- 

ليست إحدى الجوانب الرئيسية في تقييـ الجودة، عمى الرغـ مف أف جودة المدخالت ليست إحدى 
عمى الرغـ مف أف جودة المدخالت تساعد في الحصوؿ عمى منتج . الجوانب الرئيسية في تقييـ الجودة

تعميمي يتميز بالجودة، ىذا يعني اإلشارة إلى تركيز الجيود عمى العوامؿ المؤثرة           في 
، ىذا مف حيث اختيار المناخ (منتج تعميمي جيد)المدخالت، والتي عف طريقيا تتحوؿ إلى مخرجات 

جودة )الصفي والبيئة الصفية المالئميف، ومدى مالءمتيا ومشاركتيا في تحقيؽ جودة المنتج التعميمي 
. ( جودة المنتج التعميمي–إدارة المدخالت 

ذا أردنا قياس جودة :االعتبار الثالث-   نتائج الجودة تقديرية تدور حوؿ نتائج عمميتي التعميـ والتعمـ، وا 
المنتج التعميمي فإف ىذا الجانب يوفر الصالحية األكاديمية والوضوح والمرونة، باستخداـ وسائؿ قياس 
كمية، حيث ينظر إلى الجودة عمى أنيا نوع مف التميز والتفوؽ والنجاح األكاديمي، ومدى ارتباط ىذا 

. التفوؽ والتميز والنجاح بالمستقبؿ وتمبية حاجات الفرد والمجتمع
 جودة المنتج التعميمي جودة موجية لألفراد، وليست جودة مجردة أو معنوية، وىي :االعتبار الرابع- 

تستجيب لحاجات العمالء والمجتمع بشكؿ عاـ، لذالؾ يجب التركيز عمى الخدمة المقدمة، التي تمثؿ 
واجب كؿ مف المعمـ والطالب واألفراد العامميف والمجتمع ككؿ،فال يمكف الفصؿ بيف ىذه العناصر 
عمى اإلطالؽ، ويتطمب ذالؾ ثقافة إيجابية داخؿ المؤسسة انطالقا مف الغرفة الصفية حتى جميع 

. العامميف، سعيا إلى تحقيؽ جودة المنتج التعميمي التي ىي مسؤولية كؿ فرد داخؿ المؤسسة التعميمية 
إدراؾ أف رسالة المؤسسة ىي توفير دعائـ ومتطمبات جودة المنتج التعميمي، : االعتبار الخامس- 

. ىذه الرسالة يطمؽ عمييا معايير جودة المنتج التعميمي
 تحديد القدرات والكفاءات والممارسات األكاديمية الجيدة التي يمكف مف خالليا :االعتبار السادس-

. الحكـ عمى جودة المنتج التعميمي
وبيذا فإف الجودة ىي عممية بناءة تيدؼ إلى تحسيف المنتج التعميمي في ضوء معايير ومواصفات 
شباع حاجات  مقننة، أو أنيا صفات المنتج التعميمي الذي يشكؿ محتوى تحقيؽ رغبات العمالء وا 

وأىداؼ المؤسسة، بما يتفؽ مع متطمبات المجتمع، كما أف فعالية وجودة التعميـ ما ىي إال انعكاسات 
 Louise Belair, 2007, p : 52))  (61)         .نتائج جيدة لمطمبة= فعالية التعمـ . لفعالية نتائج الطمبة 
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 :الجودة ومفيوم االعتماد التربوي: ثالثا
االعتماد في مجاؿ التربية والتعميـ نظاـ يتـ بموجبو االعتراؼ  :مفيوم االعتماد- 1

بالمؤسسات التعميمية، والبرامج أو الشيادات العممية أو الترخيص مف أجؿ مزاولة مينة التعميـ في 
ضوء معايير تحددىا المنظمات والييئات المتخصصة، وىذه المؤسسات تحمؿ صفة المحايدة وليا 

وتتألؼ مف كبار األساتذة والميتميف بجودة التعميـ . صفة االستقاللية وتعمؿ عمى المستوى القومي
 .وقياسو وتدقيقو، كما تييئ ليا الدولة وسائؿ الدعـ المادي

وبيذه الصيغة ييدؼ االعتماد بشكؿ رئيسي إلى تحقيؽ الجودة والتميز، وتشجيع التفوؽ 
والمنافسة بيف المؤسسات التعميمية، وبيذا تصبح شيادة االعتماد بمثابة اعتراؼ بالجودة والتميز 

ضفاء صفة اإلقميمية أو العالمية عمى حاممييا سواء كانوا أشخاص أو مؤسسات .                                       وا 
( 62)( 26: ، ص2008محمد عواد الزيادات، , سوسن شاكر مجيد)                  

يشير العديد مف الباحثيف في ميداف التربية  :االعتماد وتحقيق جودة المنتج التعميمي- 2
إلى أف االعتماد ىو نوع خاص مف توكيد جودة المنتج التعميمي، يؤدي إلى اعتراؼ ىيئة شرعية 

رسميا لممؤسسة التعميمية وبرامجيا األكاديمية، وأنيا تعنى بالمعايير التي تـ تحديدىا واالتفاؽ عمييا 
 " .معتمد"مف قبؿ الييئة، وىو ما يمنحيا صفة 

وييدؼ االعتماد إلى تحسيف جودة المنتج التعميمي والبرامج األكاديمية واإلدارية بصفة 
 (63: أحالم الباز الفرحاتي السيد، مرجع سابق، ص)             .                         مستمرة

 يتميز نظاـ االعتماد التربوي بمجموعة مف السمات :سمات نظام االعتماد التربوي- 3
 :ىي
التأكد مف توفر حد أدنى مف المعايير المحددة لجودة المنتج التعميمي والبرامج الدراسية واألكاديمية، - 

. واإلدارة التعميمية التي ترتبط بتحقيؽ جودة المنتج التعميمي
. يعتمد عمى تقييـ خارجي بواسطة ىيئة أو منظمة متخصصة ذات أىمية- 
. المعيار إما أف يكوف حد أدنى أو مقياس لمتميز- 
. تستخدـ المعايير كأداة لمحكـ- 
ما " نعـ"يستخدـ االعتماد بدائؿ ثنائية إما -  ". ال"وا 
. تعتمد قرارات االعتماد عمى مقاييس الجودة وليس عمى اعتبارات سياسية - 
. قرارات االعتماد ترتبط بفترة زمنية معينة- 
نظـ الجودة في "في كتابو " السروي"حيث يشير الباحث : دخوؿ مفيـو االعتماد إلى المختبرات- 

إلى مفيـو االعتماد وفوائده لممؤسسة والدولة، والدور الذي تقـو بو المؤسسة والدولة " المختبرات 
العتماد مختبراتيا، وعممية تقييـ المطابقة ومنح الشيادات لمخبرات مشيرا إلى كافة خطوات االعتماد 

. وضرورة تطبيقيا عمى مستوى جميع المؤسسات
 (63)( uqu.edu sa/page/arr/17670 ,2010 ,أحمد السروي )           
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تعد الواليات المتحدة األمريكية أكثر دوؿ العالـ خبرة بنظاـ االعتماد  :منظمات االعتماد- 4
العممية الخاصة بتوكيد الجودة، وتحسيف الجودة في المؤسسات األكاديمية وكذلؾ البرامج  في ضوء أنو

 .التعميمية التي تتجاوز المعايير المعمنة لمنظمات االعتماد
.  االعتماد يشير إلى المؤسسات األكاديمية وسمطاتيا في تقديـ برامج معينة:جنوب إفريقيا- 

( 64)( 32: ، ص1997حسين عبد الوىاب، )                                                                     

 االعتماد يقصد بو تقويـ المؤسسة مف خالؿ تقييميا لمبرامج بما يتعمؽ بأىدافيا :أوروبا الغربية- 
. وغاياتيا ومعاييرىا، فيو يشير إلى مدى نجاح المؤسسة

 االعتماد يشير إلى التقويـ والتقييـ التي تقـو وكاالت االعتماد بو، ويعتبر االعتماد أكثر :ألمانيا- 
 ىيئة 35أ أكثر مف .ـ.آليات تطبيؽ الجودة ومبادئيا، وتشير غالبية الدراسات أنو يوجد في الو

: لالعتماد منيا
. المجمس القومي العتماد إعداد المعمميف- 
. الرابطة األمريكية لكميات إعداد المعمـ- 
. المجمس القومي لمعايير التدريس الميني- 
. المجمس القومي لمعممي الرياضيات- 
. مجمس اعتماد تربية الطفولة- 
. مجمس اعتماد البرامج التربوية اإلرشادية- 

 (65)( 65: ، ص1999محمد الخطيب، عبد اهلل الجبر، )                                                        
ىناؾ عالقة وثيقة بيف االعتماد : االعتماد وتحقيق الجودة في العممية التعميمية- 5

 حيث يمكف تعريؼ ضماف الجودة بأنو تصميـ وتنفيذ نظاـ ، Quality assuranceوتحقيؽ الجودة 
يتضمف سياسات وممارسات لمتأكد مف الوفاء بمعايير الجودة، وفي العممية التعميمية يضمف االعتماد  

، وىذا يتحقؽ ضمف تحقيؽ جودة اإلدارة (جودة المنتج التعميمي)جودتيا وكذلؾ جودة خريج المؤسسة 
مف أجؿ ضماف استمرار المؤسسة، فالمؤسسة التعميمية تبحث عف االعتماد مف قبؿ  (إدارة الصؼ)

ىيئات متخصصة ىدفيا ضماف جودة البرامج األكاديمية ومسيرو العمؿ التعميمي بما في ذلؾ المعمـ 
 :لتحقيؽ األىداؼ التالية  (مسير الفصؿ الدراسي)

 (66)( 77: ، ص2006محمد عطوة مجاىد، المتولي اسماعيل، )                                        
تقديـ ضمانات ألصحاب المصمحة عف توفير المؤسسة التربوية لمحد األدنى مف الجودة في - 

.  برامجيا
صدار –  تشجيع تطوير وتحسيف المؤسسة التربوية مف خالؿ عمميات فحص وتقويـ األنشطة وا 

. التوصيات المتعمقة برفع الكفاءة
. تشجيع الدراسات واألبحاث الذاتية المستمرة لممؤسسة التربوية- 
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  االعتماد إذف وسيمة لمتأكد مف عدـ وجود أخطاء كمما أمكف ذلؾ، فاالعتماد مالـز لضماف 
الجودة في التعميـ، حيث ضماف الجودة يتـ بعمميتي التقييـ والتقويـ، وبالتالي تقويـ األىداؼ والمحتوى 

. والمصادر والمستويات التعميمية والمخرجات، وكذلؾ البرامج واألنساؽ التعميمية
( 68-67: أحالم الباز، الفرحاتي السيد، مرجع سابق، ص ص)                                                

وجاءت الدراسة الحالية تقييمية إلجراءات اإلدارة الصفية في تحقيقيا لمفيـو الجودة داخؿ 
. حجرة الدراسة

انطالقا مف كوف القيادة التعميمية المتميزة : معايير االعتماد الخاصة بإدارة المدرسة- 6
 .مدخال تستند إليو حركة تطوير العمؿ المدرسي واالرتقاء بجودتو داخؿ الصؼ والمدرسة

يمانا بأف الرؤية اإلستراتيجية الواضحة لمعالـ المدرسة ىي أساس تنظيـ البيئة الميسرة  وا 
التطوير " في كتابو "موسى الموزي"لمتواصؿ اإلنساني داخؿ المدرسة وخارجيا، حيث يشير الباحث 

إلى أف التخطيط االستراتيجي إلدارة الجودة ىو عممية وضع أىداؼ رئيسية لمحصوؿ عمى "التنظيمي 
جودة طويمة األمد، مف خالؿ وضع مؤشرات ومقاييس لقياس مستويات األداء ىذا لتحقيؽ أىداؼ 

. المؤسسة، التي ترتبط بتنظيـ بيئة التواصؿ بيف أعضاء العمؿ التربوي
 (67)( 244: ، ص1999موسى الموزي، )                                                           

: ويمكف صياغة معايير عمى درجة مف األىمية خاصة بإدارة المدرسة الثانوية العامة 
.  تييئة أساليب اكتساب الميارات الفنية واإلنسانية الواجب توفرىا لدى قائد المدرسة- 1
.  تشجيع التجريب والتجديد وعمميات التغيير لتحقيؽ أىداؼ المدرسة– 2
.  تزويد المعمميف مف خالؿ وسائط االتصاؿ بكؿ جديد في أساليب التدريس الحديثة- 3
.  لممياـ الوظيفية لمعمـ المتعمـ الثانوي يالتحديد الالئح- 4
.  أف يكوف المعمـ مؤىال لالشتراؾ في صياغة معايير تقويـ أداء العامميف في المدرسة- 5

 (68)( 258-255: ، ص ص2007محمد حسين العجمي، )                                                     
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 :خالصة

تناولنا في ىذا الفصؿ مدخؿ الجودة وطرؽ تطبيقيا، كما تـ التطرؽ إلى الجودة الشاممة 
ذا كانت معرفتنا باإلدارة كأسموب أداء  دارة الصؼ بصفة خاصة، وا  كمفيوـ في التعميـ بصفة عامة وا 

لو أىميتو لبموغ حد معيف مف التميز والسير نحو الجودة، فقد عرضنا في ىذا الفصؿ وبشيء مف 
دارة الجودة الشاممة، ثـ تطرقنا  التفصيؿ عنصريف ىاميف ليما عالقة بموضوع الدراسة وىما الجودة وا 
إلى عرض التعميـ الثانوي، حيث أظير ىذا الفصؿ وعمى ضوء ما اشتممو مف عناصر     أف الجودة 

الشاممة في التعميـ ىي أداء العمؿ بأسموب صحيح ومتقف وفؽ مجموعة مف المعايير، وجاءت 
محتويات الفصؿ لرصد أىـ المؤشرات التي ترفع مف جودة المنتج التعميمي، وتحقؽ األىداؼ التربوية 
ألف فمسفة الجودة في الفكر اإلداري ىي المدخؿ الذي يحقؽ الفعالية في التربية بالمفيوـ العاـ والواسع 
في جميع مستويات التعميـ، وتخص ىذه الدراسة الفعالية في اإلدارة في الصؼ الدراسي عمى مستوى 

.    التعميـ الثانوي
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: تمييد
 باعتباره مدخبل مف مدخبلت المنظكمة ،يشكؿ التعميـ الصفي حمقة ىامة مف النظاـ التربكم

 كما يمكف اعتباره مؤشرا لنجاح العمؿ التعميمي أك فشمو، يتحدد ذلؾ مف خبلؿ فعالية كنكعية التربكية،
التعميـ الذم يتـ في الصؼ الدراسي، كالذم ينحصر في اآلداءات السمككية التي يؤدييا مدير الصؼ 

بفعالية، ىذا األخير الذم يمارس عممو التربكم كالتعميمي داخؿ الصؼ الدراسي،  (المعمـ)الدراسي 
كفؽ إجراءات عممية تكجو إدارتو لمصؼ الدراسي كتقكده نحك تحقيؽ أكبر قدر مف النجاح كاالمتياز 
في أداء عممو اإلدارم كالتعميمي، كفي ضكء ىذا العرض نركز في ىذا الفصؿ عمى عرض اإلطار 
المرجعي التطكرم الذم تستند عميو الدراسة ميدانيا، مف خبلؿ معالجة مجمكعة مف العناصر التي 

: نذكرىا في شكؿ بنكد عريضة عمى سبيؿ اإلشارة كىي كالتالي
       التعميـ الصفي الفعاؿ مف ناحية المفيكـ، عكاممو كمميزاتو، مع التركيز عمى عنصر ىاـ في 

ىذا اإلطار كالمتمثؿ في منظكمات التعميـ الصفي الفعاؿ، كما تـ التطرؽ إلى بند عريض ىاـ جدا ىك 
إدارة الصؼ في ضكء مدخؿ الجكدة الشاممة، مف خبلؿ تكضيح مبلمح إدارة الصؼ في ضكء إدارة 
الجكدة الشاممة، ككذلؾ المردكد التربكم لتنفيذ الجكدة في التعميـ، كأيضا التطبيقات التربكية الخاصة 
بتنفيذ الجكدة في إدارة الصؼ، كفي نياية الفصؿ تناكلنا اإلجراءات العممية المكجية لئلدارة الصفية 
الفعالة ،مف خبلؿ تحديد اإلجراءات العممية المكجية لممياـ اإلدارية التي يؤدييا المعمـ في الصؼ 

 .   الدراسي اليادفة إلى تحقيؽ الجكدة في إدارة الصؼ الدراسي
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I -التعميم الصفي الفعال :
: مفاىيم التعميم الصفي الفعال والتفاعل داخل الصف الدراسي: أوال
يعتمد التعميـ الصفي الفعاؿ عمى نمط اإلدارة الصفية : مفيوم التعميم الصفي الفعال- 1

التي يمارسيا المعمـ داخؿ غرفة الصؼ، كبذلؾ فيك كليد الميارات كاإلجراءات الصفية الفعالة التي 
يستخدميا المعمـ، كالتي تجعؿ المتعمميف قادريف عمى اكتساب ميارات كمعارؼ كاتجاىات معينة تحقؽ 

: ما يمي لدييـ المتعة كالرغبة في التعمـ، كلذلؾ تعددت مفاىيـ التعميـ الصفي الفعاؿ فنجد منيا
ىك سمسمة منظمة مف األفعاؿ، يديرىا المعمـ كيسيـ فييا المتعممكف نظريا كعمميا ليتحقؽ ليـ - " 
 (1)( 6: ، ص2002حسن يحي، سعيد جابر، )                         ".                     التعمـ

تأخذ في اعتبارىا كافة العكامؿ المككنة لمتعميـ، كيتفاعؿ خبلليا كؿ مف " ىك عممية تربكية ىادفة- " 
". المعمـ كالتبلميذ لتحقيؽ األىداؼ التربكية المنشكدة

كىك عممية تفاعمية تحقؽ التفاعؿ اإليجابي بيف كؿ مف المعمـ كالمتعمـ كالمادة المتعممة مف أجؿ - "
 (2)( 63-61: ، ص ص2003كمال عبد الحميد زيتون، ) ".            الكصكؿ إلى عممية التدريس الفعالة

يشير التعميـ الصفي الفعاؿ إلى مجمكعة مف النشاطات كاإلجراءات التي يقكـ بيا المعمـ في البيئة - "
الصفية عف قصد، بيدؼ الكصكؿ إلى نتائج مرضية في مجاؿ التدريس دكف إىدار في الكقت أك 

 (3)( 22: ، ص1999عايش زيتون، )      ".                                         الطاقة
 ىناؾ مجمكعة مف المكاصفات التي تشير إلى أف التعميـ :مواصفات التعميم الفعال- 2

: فعاؿ أك ال، كىي كالتالي
أال يكرس المعمـ جيده ككقتو في جذب انتباه التبلميذ كتشكيقيـ لمدرس بشتى الطرؽ كالكسائؿ، - 1

ألف ىذا االنتباه يككف مؤقتا، لكف الميـ أف ينجح المعمـ في تكجيو نشاط التبلميذ كمجيكدىـ تكجييا 
. ثابتا كدائما

استثارة خبرات المتعمميف السابقة كاالنطبلؽ منيا لمتدريس الجديد، فالتعميـ يعد ناجحا بقدر ما - 2
.  خبرات المتعمميف كتنقيحيا، كبناء التعمـ الجديد عميياةتعتمد خطكاتو عمى استثار

االقتصاد في الكقت كالجيد مف المعايير الميمة التي ينبغي أف تراعى عند اختيار طريقة التدريس، - 3
. فكمما حققت عممية التدريس اليدؼ منيا في أقؿ كقت ممكف كبأقؿ جيد، كاف التدريس فعاال كناجحا

استعانة المعمـ في تدريسو بأكثر مف طريقة تدريس، حتى ينكع في معالجتو لمحتكل المنيج، - 4
لتفادم عيكب بعض الطرؽ التدريسية كيحقؽ فعالية التعميـ، كمراعاة التنكع في نظامنا التعميمي الحالي 

. المحكـك بعامؿ الكقت
أف يقؼ المعمـ عمى طبيعة األساليب التي تستخدـ في عممية التعميـ، حيث أف األىداؼ التعميمية - 5

ذا كاف التدريس الفعاؿ يعتمد عمى مشاركة التبلميذ في  ىػي نتائػج مباشػرة لؤلساليب المستخدمة، كا 
 تنمية ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ: أنشطة تعميمية جماعية، فإف ذلؾ يتضمف التأكيد عمى قيمة النتائج التعميمية التالية
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.  كاتجاىات كجكانب أخرل معينة مف التكيؼ االجتماعي لدل التبلميذ
 (4)( 18-17: ، ص ص2007عزو اسماعيل عفانة، )                                                         

. الرغبة في التعميـ كتطكير الذات مف خبلؿ التنمية المينية المستدامة لممعمميف- 6
شراؾ المتعمميف في ذلؾ كالحصكؿ عمى - 7 التخطيط الفعاؿ ألىداؼ التعميـ كاألنشطة كاألساليب كا 

. تعاكنيـ في تحقيؽ غايات التعميـ الفعاؿ
. الكفاءة الكاجب إظيارىا أك ظيكرىا لدل المعمميف- 8
إدارة التعمـ مف حيث تحديد األدكار لممتعمميف كتنمية مياراتيـ عمى كيفية التعمـ كالحصكؿ عمى - 9

 (5)( 32: ، ص2007عماد عبد الرحيم الزغمول، )                                      .  المعمكمات
:  يعتمد التعميـ الفعاؿ عمى بعديف رئيسييف ىما:أبعاد التعميم الفعال- 3 
 كتتمثؿ في قدرة المعمـ عمى إثارة حب االستطبلع كالفضكؿ المعرفي لدل المتعمميف :اإلثارة الفكرية- أ

: كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ
.  طريقة التكاصؿ المفظي الكاضح مع المتعمميف- 
. طريقة عرض المادة الدراسية- 
. القدرة عمى شرح كتكضيح المادة المتعممة كمحتكاىا- 
 كتتمثؿ في العبلقة اإليجابية مع المتعمميف، كقدرة المعمـ عمى :الصمة اإليجابية مع المتعممين- ب

ثارتيـ لزيادة الدافعية لدييـ نحك التعمـ، كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ : حث المتعمميف كا 
. تبديد مشاعر الخكؼ كالقمؽ لدل المتعمميف- 
. عدـ استثارة حساسية المتعمميف مف خبلؿ التيكـ كالسخرية- 
. احتراـ المتعمميف كتقدير جيكدىـ- 
( 6)( 30-28: ، ص ص2006عماد عبد الرحيم، )                .إثابة األداء الجيد لممتعمميف كتعزيزه- 

       كبيذا ال يعتبر التعميـ الصفي الفعاؿ تعميما استعراضيا يقـك عمى التكمؼ كلفت االنتباه أك 
التزييؼ، كما أنو ليس مجرد تمثيؿ أك تسمية، كلكنو تعميـ متميز يتصؼ بإثارة العكاطؼ المرتبطة 

ظيار مدل صمة ىذه  دراؾ المفاىيـ المجردة، كمعرفة كا  بالنشاط العقمي، أم إثارة التمعف في األفكار كا 
. المفاىيـ بحياة المتعمميف

نما يجب أف  كما يجب أال يقتصر عمؿ المعمـ التعميمي عمى عرض تفصيبلت الدرس فقط، كا 
تككف رؤيتو كنظرتو شاممتيف لجميع دقائؽ كتفصيبلت المكاد التعميمية، سكاء كاف ذلؾ بالنسبة  
لممادة التي يدرسيا أك بالنسبة لباقي المكاد، كبيذا يكتسب المتعممكف القدرة عمى مقارنة المفاىيـ 

. المختمفة، كمقابمتيا بجانب تعمميـ لمحقائؽ المجزأة كالتعميمات المنفردة
  كحتى يستطيع المعمـ تقديـ المادة التعميمية بكضكح، عميو أف يتناكليا بالدراسة المتأنية 

كينظميا بالطريقة التي تجعمو يسيطر تماما عمى جميع جكانبيا، كبيذا تجب اإلشارة إلى الصبلت  
: الشخصية البينية بصكرة أكبر كىي كالتالي
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. ينبغي أف يككف المعمـ عمى كعي كامؿ بالمظاىر الشخصية البينية- 
. السيطرة الكاممة عمى ميارة التخاطب مع التبلميذ بأساليب تزيد مف دافعيتيـ لمتعمـ- 
. تجنب استثارة العكاطؼ السمبية عند التبلميذ ال سيما القمؽ الزائد كالغضب- 
ثابتيـ عمى أدائيـ الجيد-  . تطكير العكاطؼ اإليجابية عند المتعمميف، مثؿ احتراميـ كا 
يجب عمى المعمميف تبني المكاقؼ اإلنسانية، التي تقكـ عمى التفاعؿ المتبادؿ كالمؤثرات التي تككّف - 

التعميـ اإليجابي بكؿ مكاصفاتو، كمساعدة المتعمميف عمى التعمـ الذاتي المستقؿ الذم يستمر معيـ 
 ( 18: عزو إسماعيل عفانة، مرجع سابق، ص)                                            .مدل الحياة

 كتأسيسا عمى ىذا فإف التعميـ الفعاؿ ىك الذم يمّكف الطمبة مف اكتساب المعارؼ كالميارات 
كاالتجاىات المخطط الكتسابيا، بخطكات منظمة بما يجعؿ المتعمميف قادريف عمى اكتساب ما تـ 

( 45: ، ص2008هحسي علً عطية، )          .تصميـ التعميـ مف أجمو
(7) 

 :Factors of effective instruction: عوامل ومميزات التعميم الصفي الفعال:        ثانيا
  حتى يككف ىناؾ تعّمـ كتعميـ صفييف فعاليف ال بد مف تكفر مجمكعة مف العكامؿ الميمة 

. لذلؾ، ككذلؾ ضركرة صياغة مميزاتو
:  يمكف تكضيحيا فيما يمي:عوامل التعميم الفعال- 1 

تجانس خصائص المتعمميف في غرفة الصؼ، مف حيث قدراتيـ العقمية كالحركية كصفاتيـ - 
. الجسدية، كقيميـ كاتجاىاتيـ كأنماطيـ الشخصية كاالجتماعية

أف يمتاز المعمـ بالكفاءة المينية كاألكاديمية، باإلضافة إلى تكفر قدرات عقمية لديو، مثؿ الذكاء كقيـ - 
. شخصية أخرل مثؿ الميكؿ كاالتجاىات نحك تخصصو بشكؿ خاص كعمى نحك مينة التعميـ عمكما

أف يتكفر التفاعؿ اإليجابي كالفعاؿ داخؿ الغرفة الصفية بيف المعمـ كالمتعمميف مف جية، كبيف - 
. المتعمميف أنفسيـ مف جية أخرل

أف تتكفر بيئة مدرسية مناسبة كصالحة مف حيث تكفر األنظمة، كالتعميمات اإلدارية المرنة كاألبنية - 
كالمرافؽ المبلئمة، باإلضافة إلى تكفر الكسائؿ كاألدكات كاإلمكانيات كمصادر التعمـ التي تشجع عمى 

. الحصكؿ عمى المعارؼ كالمعمكمات
فمف المعركؼ أف ميكؿ .أف يككف العرض كالتنظيـ الجيد لممكاد الدراسية بشكؿ يكفؿ كضكح محتكاىا- 

المتعمميف تتبايف مف مادة دراسية إلى أخرل، فمف أجؿ ضماف فعالية المتعمميف يجب مراعاة عرض 
 .المادة كأنشطتيا بشكؿ كاضح كمتسمسؿ

األسرة، كالمؤسسات : ضماف تفاعؿ القكل الخارجية، ممثبل ذلؾ في قكل المجتمع المحمي مثؿ- 
االجتماعية األخرل، حيث تزداد فعالية التعمـ بمدل تعاكف ىذه القكل مع المدرسة، مف حيث المساىمة 

. في تحسيف عممية التعميـ كالتعمـ كحؿ المشكبلت التي تكاجو المتعمميف كالمدرسة عمى حد سكاء
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ضماف كجكد نظاـ تقكيـ فعاؿ كمناسب يرتكز عمى تكظيؼ أدكات قياس مبلئمة، ييدؼ إلى رفع - 
. أداء المتعمميف األكاديمي كمساعدتيـ عمى اإلنجاز كالتحصيؿ،كليس بيدؼ خمؽ التكتر كالقمؽ لدييـ

:  يمتاز التعميـ الفعاؿ بعدد مف المميزات تتمثؿ فيما يمي:مميزات التعميم الفعال- 2 
أف يككف مناسبا لخصائص المتعمـ، مف حيث الكقت كالجيد الذم يتطمبو، فكمما كاف محتكل التعمـ - 

. مناسبا لقدرة المتعمـ كاستعداده مف حيث الكقت كالجيد، كاف أداء المتعمـ أفضؿ كأسيؿ
أف تككف أىدافو كاضحة كذات معنى كقيمة لممتعمـ، فكمما كانت أىدافو ترتبط بحاجات المتعمميف - 

األمر الذم يؤدم إلى زيادة إقباليـ عميو كرغبتيـ . كميكليـ كدكافعيـ، كاف التعمـ ذا معنى لممتعمميف
. فيو
أف يحدث أثرا لدل المتعمميف، فالتعمـ الفعاؿ ىك الذم يستطيع أف يخمؽ أثرا إيجابيا في نفسية - 

. المتعمـ كيكلد لديو إيمانا بضركرة االحتفاظ بو
دراكو، كيعني ذلؾ أف يككف ذا قيمة تطبيقية عممية، حيث يستطيع -  أف يككف مبنيا عمى فيـ المتعمـ كا 

. المتعمـ االستفادة منو، كتعميمو عمى مكاقؼ أخرل كتكظيفو عمميا كاالستفادة منو في مكاقؼ جديدة
أف يككف مسيرا ذاتيا يعتمد عمى مبادرات المتعمميف كأنشطتيـ الفردية، فكمما كاف التعمـ فرديا كبعيدا - 

. عف أساليب الحث كالتمقيف كاف التعمـ أكثر فعالية
ثابتيـ عمى أدائيـ المتميز، كاالبتعاد عف العقاب كالتيديد، كذلؾ -  أف يكفر عكامؿ تعزيز لممتعمميف كا 

. ألف التعزيز يزيد مف دافعية المتعمميف كيرفع مف مستكل التحصيؿ لدييـ
 (37-36: عماد عبد الرحيم الزغول، مرجع سابق، ص ص)                           

: مدخالت التعميم الفعال وجودة التعميم الصفي: ثالثا 
 يشار لمدخبلت التعميـ بالعكامؿ األساسية في التدريس، أيضا :مدخالت التعميم الفعال- 1 

ىي مجمؿ المتغيرات كالمؤثرات التي تكّكف معا التعميـ بكؿ ما يتصؼ بو مف عمميات كنتائج،  كمف 
 (8)( 7:  ص،1999 ،زياد حمدان)                   : أىـ المدخبلت أك العكامؿ التدريسية ما يمي

ك ما يتصؼ بو مف خصائص نفسية كشخصية كجسمية كمؤىبلت كظيفية،  كفمسفة تربكية : المعمم- 
 .كميكؿ نحك التربية كالمعرفة كالمتعمميف، كما يمتمؾ مف خمفية اجتماعية كاقتصادية كىكايات خاصة

كما يتصؼ بو مف خصائص نفسية كشخصية كجسمية، كخمقية اجتماعية كاقتصادية، : المتعمم- 
. كمؤىبلت كمعارؼ سابقة

كما تحتكم عميو مف عماؿ إدارييف كما يتصفكف بو مف خصائص نفسية كجسمية : اإلدارة- 
     .كشخصية، كمؤىبلت كظيفية كفمسفة تربكية كميكؿ خاصة، ككؿ خمفياتيـ االجتماعية كاالقتصادية

 (9)( 19: ، ص2006عبد السالم مصطفى عبد السالم، )                                                  
كما يتصفكف بو مف ىكايات كميكؿ كخصائص نفسية كشخصية : (الزمبلء، المتعمميف): األقران- 

. كجسمية كتحصيؿ، كخمفيات اجتماعية كاقتصادية
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، كمدل تمثيؿ ىذه (أىداؼ كمعارؼ كأنشطة تربكية كتقييـ)كما يتصؼ بو مف مككنات : المنياج- 
المككنات الحتياجات كرغبات التبلميذ الذاتية كالنفسية كالتربكية، كمدل مناسبتيا مف حيث المحتكل 

كالمتطمبات لمكقت المتكفر لمتدريس كلمتسييبلت كالمكاد كالكسائؿ، كالخدمات المساعدة التعميمية 
. المتاحة أك التي يمكف استحداثيا

كماليا مف صفات مف حيث السعة كالمككنات، أثاث كتجييزات ككسائؿ تعميمية : البيئة الصفية- 
. كضكء كتيكية كتدفئة، كديككر كألكاف كنظافة عامة

. كتضـ كافة التسييبلت التعميمية كالترفييية كاإلدارية: البيئة المدرسية- 
كتعني المجتمع الكاسع، كما يتصؼ بو مف فمسفة كأىداؼ تربكية كأنظمة : البيئة االجتماعية العامة- 

دارية كفكرية كمراكز قكل، كما ينتج عف كؿ ىذه مف دعـ لمتعميـ أك  أسرية، كاجتماعية كاقتصادية كا 
. تنشيط لو نفسيا أك ماديا

كما تتصؼ بو مف حيث النكع كالكـ : المواد والوسائل والخدمات المساعدة لمتعميم والتدريس- 
، كحاجات كخصائص التبلميذ النفسية كالتربكية (التدريسية)كارتباط ذلؾ بالمكاضيع المنيجية 

. كخصائص فنية، كعممية تؤىميا لمتطبيؽ في الظركؼ كالبيئة التعميمية المتكفرة
 (20-19: عزو إسماعيل عفانة، مرجع سابق، ص ص)                          

: المعمم باعتباره المدخل األول في التعميم الفعال- 1-1 
ىك المعمـ صاحب التأثير القكم عمى التبلميذ، كىك الذم يجعؿ ما : تعريف المعمم الفعال 

يدرسو تبلميذه ذا معنى ليـ، كيمكّنيـ مف أف يركا جدكل ما يحصمكف عميو مف معارؼ كمعمكمات 
كميارات، كيدرككف فائدتو في حياتيـ، فضبل عمى أنو ييتـ برعاية تبلميذه، كيجعؿ تعمميـ ممتعا، كما 

خبلصا كطاقة تكشؼ لتبلميذه عف اعتقاد راسخ لديو، بأف ما يقكـ عمى تدريسو  أنو يظير حماسا كا 
يستحؽ ما يبذؿ فيو مف جيد، كما يستغؿ فيو مف كقت، فضبل عف كفايتو التقنية، حيث نجده يستخدـ 
حكافزا كحيؿ متعددة كمتنكعة ليستثير الدافعية الداخمية لمتبلميذ، كيخمؽ مكاقؼ تعميمية حافزة لمتعمـ، 

 .كما يستخدـ أساليب تدريس ذكية تجعؿ تبلميذه يريدكف تعمـ ما يقدمو ليـ

المعمـ الذم ينجح في أف يدير صّفو : المعمـ الفعاؿ ىك:  كالخبلصة ىنا تتمثؿ في القكؿ أف
أنا أتعمـ : "بفعالية مما يجعؿ المتعمـ يصؼ التعمـ بالممتع كالمتميز، أك بمعنى آخر أف يقكؿ المتعمـ

الكثير ألنو ال يبدك أف التعميـ عمؿ، بؿ يبدك لي كما لك كاف شيئا أريد حقا أف أقـك بو، ألنو ال 
". يشعرني بالسأـ أك الممؿ، كما أريد االستمرار فيو

اتساقا مع ما تقدـ فإف النظريات السيككلكجية كالسكسيكلكجية : صفات المعمم الفعال- 1-2 
: ، ىك الذم يراه تبلميذه متميزا بما يمي(الفعاؿ)ترجح أف المعمـ المؤثر 

. السيطرة عمى المكارد كالمصادر التي يرغب فييا- 
. الخبرة كالكفاءة في مجاؿ معيف مف مجاالت المعرفة- 
. السمطة ليكافئ كيعاقب- 
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. الحماس لمتعميـ مف خبلؿ االندماج الشخصي في المادة الدراسية كالميارة في التدريس- 
. ينقؿ إلييـ اإلحساس باالستثارة كالتشكيؽ عف تعمـ المادة- 
. يجعؿ التعميـ ممتعا بدال مف أف يككف عمبل ركتينيا يكمفكف بو- 
. يشرح األشياء كيكضحيا بطرؽ جديدة أصيمة أك غير عادية- 
. يقترب مف بتبلميذه كيتفاعؿ معيـ- 
.  مستعد دائما لئلصغاء لتبلميذه كىـ كذلؾ مستعدكف لئلصغاء إليو- 
. يبث فييـ الثقة بالنفس كيشعرىـ بقدرتيـ عمى تحقيؽ النجاح- 
. يظير اىتماما حقيقيا بتبلميذه كيسعى دكما إلى رعايتيـ- 

( 10)( 137-136: ، ص ص2006حسن حسين البيالوي وآخرون، )             

 السؤاؿ الذم يطرح نفسو بيذا الصدد ىك :النمط السموكي الدال عمى المعمم الفعال- 1-3 
كيؼ تتعرؼ عمى المعمـ المتحمس كالفعاؿ؟ كفيما يمي بعض أنماط السمكؾ التي يدركيا التبلميذ، 

: باعتبارىا دالة عمى سمكؾ المعمـ الفّعاؿ كالمتحمس كىي مكضحة في المؤشرات التالية
. يحرص عمى كقت الدرس كيقمؿ مف الكقت الضائع- 
. يبدك كاثقا مف نفسو كمف مادتو- 
. مندمج في العمؿ التعميمي كمثير لمحماس حيف يدّرس- 
. كدكد يبدم اىتماما كاضحا بالتبلميذ فرادل كجماعات- 
. مبدع كمبتكر كينكع في أساليبو التعميمية- 
. يمؤل الغرفة الصفية بالنشاط كالحركة لبلستحكاذ عمى اىتماـ الجميع- 
. يستثير استجابات جميع التبلميذ كيحرص عمى إشراكيـ في الدرس- 
 .لديو حضكر كينكع مف األمثمة لمراعاة الفركؽ الفردية بيف تبلميذه- 

مبادر في اقتراحاتو، كمجدد في آرائو كما يعظـ مف دكر التبلميذ في المناقشات، كيبرز أىمية مادتو - 
. بالقكؿ كالفعؿ

. يحرص عمى أف يتـ تبلميذه الميمة التعميمية بنجاح- 
. يحافظ عمى بصره بأبصار التبلميذ جميعا- 
. يتصرؼ في المكاقؼ الطارئة بمباقة- 
. قميؿ النقد لمتبلميذ، يسعى لبث الثقة فييـ، يبتسـ دائما- 
. حيكم كمتفائؿ، بشكش، يستطيع أف يضحؾ عمى تصرفاتو إف كانت خاطئة- 

 (11)( 138-137: ، ص ص2008حسن حسين البيالوي، )              
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: جودة التعميم الصفي- 2 
أنيا كؿ ما يؤدم إلى تطكير القدرات : "جراىام جبسيعرفيا : تعريف جودة التعميم- 2-1  

الفكرية كالخيالية عند الطبلب، كتحسيف مستكل الفيـ كاالستيعاب لدييـ، كمياراتيـ في حؿ القضايا 
كالمسائؿ، كقدراتيـ عمى تكصيؿ المعمكمة بشكؿ فعاؿ، كالنظر في األمكر مف خبلؿ ما تعممكه في 

الماضي كما يدرسكنو حاليا، لتحقيؽ ىذا ال بد مف تبني منياج دراسي يساعد عمى إثارة غرائز اإلبداع 
كاالستفسار كالتحميؿ عند الطبلب، كحثيـ عمى االستقبللية في اختيارىـ كطرحيـ لآلراء كاألفكار 

 ".كأىمية النقد الذاتي في عممية التعمـ
نقدـ في العرض التالي معايير لجكدة : معايير الجودة في مدخالت التعميم الصفي- 2-2 

 :مدخبلت التعميـ الصفي، سكاء كاف معمما أك طالبا أك باقي المدخبلت كىي كما يمي
إف أم منظكمة تعميـ تحتاج إلى معمـ ناجح :معايير الجودة في أداء المعمم- 2-2-1 

 .كماىر لديو القدرة عمى تجكيد التعميـ
 كيعتبر المعمـ مف المدخبلت الميمة كيتكقؼ عمى مياراتو نجاح العمميات، كمف ثمة جكدة 

( 23: ، ص2007هحود اسواعيل عبد الوقصود، )       .المخرجات
(12 )

 كفيما يمي معايير الجكدة لممعمـ الناجح في عممو التعميمي، المتميز بجكدة في شخصيتو 
: كتفكيره كمعتقداتو كأساليبو التعميمية كالتربكية حسب المكقؼ التعميمي، فيجب عمى المعمـ أف يككف

. حيكيا متفائبل، بشكشا- 
. جادا مخمصا في عممو- 
. كاثقا مف معمكماتو كمعرفتو لممادة العممية- 
. مبدعا في أفكاره كطرقو التعميمية- 
. مرنا في سمككو كاضحا في شرحو كحيكيا في حركاتو- 
. مبادرا في اقتراحاتو كمجددا آلرائو- 
 .أنيقا في ممبسو كمظيره- 

. مصدرا لممعرفة كطرؽ اكتسابيا- 
. منظما في سمككو داخؿ الصؼ كخارجو- 
. ضابطا لنشاطات الصؼ- 
مخططا يضع خططا لحؿ مشاكؿ تعمـ الطبلب، كيختار نشاطات كمكاد تعميمية تساعد عمى تحقيؽ - 

. التعمـ العميؽ عند الطبلب
. ميتما بتطكير نفسو عندما تسمح لو الفرصة- 
. مطمعا عمى ما يستجد في مجاؿ تعميـ كتعمـ مادتو العممية- 
. صبكر كذك صدر رحب في تقبمو لمنقد البناء، كأف يعمؿ عمى تحسيف كتطكير قدراتو كمياراتو- 
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: مقكما كمعدال لكؿ عمؿ يقـك بو سكاء لو عبلقة بالطالب أك المادة العممية، أك مع نفسو كمعمـ- 
يساعد المعمـ عمى تحسيف كتطكير أساليب كطرؽ تدريسية، كيشجعو " فمبدأ التحقيؽ المستمر لمذات"

عمى تغيير مبادئو كمعتقداتو التقميدية في عممية التعميـ كالتعمـ، كيجعمو معمما ذا جكدة في تفكيره كآرائو 
 (22-21: عزو إسواعيل عفاًة، ًائلة ًجيب، هرجع سابق، ص ص)    .كتعاممو مع اآلخريف

حتى نحصؿ عمى الجكدة في تعمـ طبلبنا ال بد : معايير الجودة عند المتعمم- 2-2-2 
مف التخمي عف مبادئ منياج التعمـ السطحي، كتبني منياج التعمـ العميؽ، كالتعمـ السطحي ىك تعمـ 
حقائؽ متفرقة تحفظ بدكف فيـ كاستيعاب كامميف، لكي تسترد في االختبارات التقييمية دكف القدرة عمى 

 .استخداميا ألغراض عممية
 أما التعمـ العميؽ ىك محاكلة الطالب استخبلص معنى مما تعممو مف أفكار كمفاىيـ، فيذه 

العممية مف التعمـ تضع الطالب في إطار مف التفكير الفعاؿ، كالبحث المتكاصؿ لمربط بيف المككنات 
المعرفية لديو كتطبيقيا في الكاقع كالتطكير باالستمرار، كحتى تتحقؽ الجكدة في التعمـ ال بد مف 

: صياغة معايير عند المتعمـ كالتي يجب أف تتصؼ كفؽ ما يمي
أم يحب كيرغب بالتعمـ ليس مف أجؿ النجاح باالختبار - التمتع باندفاعية غرضية متكاممة - 

. فحسب، بؿ مف أجؿ االستفادة مما تعممو في حياتو العممية كالعممية المستقبمية
أم التعمـ باالكتشاؼ لمحقائؽ كالمعمكمات ميما كاف نكعيا، كعمى مستكل - القياـ بدكر المكتشؼ - 

. يتناسب مع عقمو كنمكه الفكرم
.  أم يتعمـ بإجراء تجارب استقرائية سكاء في مادة عممية أك أدبية–القياـ بدكر المجرب - 
 أم يتعمـ بإجراء بحث عممي بالتشاكر كالتفاعؿ مع المعمـ، حيث أف إجراء –يقـك بدكر الباحث - 

بحث يتطمب جمع قدر كاؼ مف الحقائؽ كتحميميا مكضكعيا، كنقدىا ثـ التكصؿ إلى استنتاجات مما 
 .يعزز مف عممية التعمـ لديو

أم يتفاعؿ مع اآلخريف كيتناقش معيـ كيطرح أسئمة، كيقترح حمكال - يقـك بدكر المناقش المتفاعؿ- 
. لممسائؿ كقضايا معركضة لممناقشة

 باستثمار معرفتو السابقة لبلستفادة، كتعمـ مفاىيـ كأفكار جديدة ال بد أف –يقـك بدكر المستثمر - 
 (22: عزو اسواعيل عفاًة، ًائلة ًجيب، هرجع سابق، ص)  .يككف ليا صمة بمفاىيـ كأفكار قد تعمميا سابقا

: منظومات التعميم الصفي الفعال وأساليبو:  رابعا
: مراحل ومنظومات التعميم الصفي الفعال- 1 
التعميـ الصفي نشاط عقمي إنساني ىادؼ كميني : مراحل التعميم الصفي الفعال- 1-1 

معارفو كقدراتو عمى التخيؿ كاالبتكار كاإلبداع في تعزيز التعميـ  (المعمـ)أيضا، كفيو يستخدـ القائـ بو 
                 :كالرفاىية لدل اآلخريف كتقكيتيا، كالتعميـ الصفي الفعاؿ نشاط ذك أربع مراحؿ أساسية ىي

( 103: ، ص2007عزو إسواعيل عفاًة،    )                                                                 
(13) 
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كتتضمف فيـ أىداؼ التربية كصياغتيا، ككذا أىداؼ المنياج الذم يقـك المعمـ : مرحمة التخطيط- أ
بتدريسو، كاختيار المادة المناسبة التي تعمؿ عمى تحقيؽ تمؾ األىداؼ، أم تتككف ىذه المرحمة    مف 
اختيار محتكل التعميـ كتنظيمو، كصياغة أىداؼ التعميـ، كىذا يعني اشتراؾ المعمـ في اختيار المحتكل 

( 82: ، ص2008عزت جرادات، خيري عبد اللطيف وآخروى، )         .كصياغة أىداؼ التربية
(14 )

كتتضمف استخداـ استراتيجيات التدريس المختمفة في الفصؿ، كتعديميا حيث : مرحمة التنفيذ- ب
مراعاة  يستخدـ المعممكف استراتيجيات كطرؽ تدريسية متميزة لمساعدة التبلميذ عمى التعمـ، مع

( 204: ، ص2007صالح ًاصر عليوات، )               .استعماؿ مداخؿ لمتغذية الراجعة حكؿ التدريس
(15) 

كتتضمف قياس نتائج التعمـ، كيتطمب ذلؾ مف المعمـ أف يختار كيبتكر أدكات : مرحمة القياس- جـ
 (24:  ص، مرجع سابق، عفانةإسماعيلعزو )               .  مناسبة لمقياس، ثـ ينظـ كيحمؿ نتائج القياس

كتتضمف تقكيـ التدريس كميا أك تقكيـ أجزاء منو، كعمى المعمـ أف يستفيد مرة ثانية : مرحمة التقويم- د
مف نتائج القياس في إصدار أحكاـ إنسانية عقمية، كىذه األحكاـ تتضمف مدل مناسبة األىداؼ 

لمحتكل المادة الدراسية، كمدل فاعمية طرؽ التدريس المستخدمة، كتتضمف أيضا صدؽ أدكات القياس 
. المستخدمة في اختبارات التعميـ، كثبات ىذه األدكات

( 16)( 38: ، ص1996جابر عبد الحميد جابر، )

يمكف النظر لمنظكمة التعميـ الصفي عمى أنيا : منظومات التعميم الصفي الفعال- 2-1 
  بغية تحقيؽ أىداؼ معينة، Systemic (نسقية)أم حالة تدريس يتـ تصميميا بطريقة منظكمية 

كتتعدد صكر منظكمات التعميـ الصفي حسب حدكد كؿ منيا ضيقا أك متسعا، فقد تككف المنظكمة 
أك في صكرة درس كامؿ، أك لعدة دركس معا بحيث تككف كحدة  (جزء مف درس)لدرس مصغر 

دراسية أك لبرنامج تدريبي كبرامج التدريب عمى الحاسكب، أك لمادة دراسية أك مجاؿ دراسي معيف، 
: كتنطبؽ سمات المنظكمات عمى عممية التعميـ الصفي كفؽ الحيثيات التالية

لككنو عممية غرضية التكجو، بمعنى أننا نسعى مف خبلليا إلى تحقيؽ : التعميم الصفي نظام- أ
. أىداؼ معينة ذات عبلقة بتعمـ الطبلب، كىذه األىداؼ تمثؿ تكقعاتنا المرجكة مف ىذه العممية

لككنو مركب مف عدد مف األنظمة الفرعية، كىي عمى نحك مبسط تمثؿ كؿ : التعميم الصفي نظام- ب
. مف المعمـ كالمتعمـ كالمادة التعميمية، كالكسائؿ كالطرؽ التدريسية ككذلؾ التقكيـ

ألف لعممية التعميـ الصفي بيئة تحيط بيا كتقع خارج حدكدىا، كىي تؤثر : التعميم الصفي نظام- جـ
. كتتأثر بيذه البيئة كىي البيئة الصفية

ألنو يمكف تمثيؿ دينامية عممو في صكرة نمكذج الضبط اآللي األساسي، بما : التعميم الصفي نظام- د
. يشممو مف مدخبلت كعمميات كمخرجات كتغذية راجعة

لككنو أحد المنظكمات الفرعية لمنظكمة أعمى منو ىي المنظكمة التعميمية : التعميم الصفي نظام- ت
 منظكمات فرعية أخرل بخبلؼ 4في مؤسسة ما، كمف أمثمتيا منظكمة التعميـ المدرسي التي تتضمف 
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منظكمة التدريس، كىي منظكمة المنياج المدرسي كمنظكمة التكجيو كاإلرشاد الطبلبي، كمنظكمة 
 .اإلدارة المدرسية كمنظكمة التقكيـ

يستخدـ المعمـ في عممية التدريس أساليب عديدة، كمف  :أساليب التعلين الصفً الفعال- 2 
الصعب القكؿ أنو يكجد أسمكب كاحد أفضؿ مف كؿ األساليب، فمكؿ أسمكب أك مدخؿ خصائصو 

مكانيات معينة، كيمكف لممعمـ أف يستثمر إمكانيات كؿ أسمكب  كمميزاتو، كتككف أنسب في ظركؼ كا 
كيعمؿ عمى تحسينيا، كينبغي أف يجرب بنفسو ىذه األساليب حتى تككف فعالة، حيث أف المعمـ 

كشخص يتحمؿ كافة المسؤكلية الشخصية في غرفة الصؼ، ككذلؾ تقدـ الطمبة مف خبلؿ استخداـ 
الخبرات الشخصية، كتقديـ ما يمبي حاجات الطمبة باستخداـ األساليب التدريسية المناسبة لكؿ مكقؼ 

 (17)( 62: ، ص2007محمد صالح خطاب، )                                  .تعميمي تعممي

:  كالتي أثبتت جدكاىا كىي كالتالي
التعمـ التعاكني ىك تعميـ يتضمف تدريبات حسية كحركية في نشاط : أسموب التعمم التعاوني- 

اجتماعي، كتفاعؿ يعرؼ األفراد ببعضيـ البعض كيحقؽ المشاركة المتساكية بينيـ في إحداث التفاعؿ 
( 18)( 85: ، ص2000أبو عميرة، )                                 .كالنشاط

كما أف المعمـ الذم يحب طمبتو بصفة كمية، فإنو يطكر لدييـ حب بعضيـ البعض كينجح في - 
. تحقيؽ ميمات التعمـ التعاكني بينيـ، كبيذا يمكف تحقيؽ أكبر قدر مف التعاكف في أم عمؿ صفي

(19)( 124: ، ص2007يوسف قطامي، )                                                                  
 

 كيشير الكثير مف الباحثيف في مجاؿ التعميـ الصفي، أف التعميـ التعاكني مف أشكاؿ التعميـ 
التي مف شأنيا خمؽ بيئة تعميمية فعالة تعزز الميارات االجتماعية لدل الطبلب داخؿ حجرة الدراسة، 

 .كما أنيا تزيد مف مسؤكليتيـ في استخداـ معارفيـ كقدراتيـ كاستغبلليا االستغبلؿ األمثؿ

 (20)( 224-223:  ص ص،2008 ،يحي محمد نبيان)             

، كينظر إليو عمى أنو أسمكب لفيـ "بروتر" كىك أسمكب أتى بو الباحث :أسموب التعميم باالكتشاف- 
المشكبلت، أكثر مف ككنو نتاجا تعميميا أك مادة ما مف المعرفة، أم أف التعمـ باالكتشاؼ يعني 

أف التعمـ باالكتشاؼ " أوزويل"مكاجية الطالب بالمشكمة كتركو يبحث عف طريقة الحؿ األمثؿ، كيرل 
يتطمب مف المتعمـ أف يكتشؼ المكضكع األساسي لمتعمـ قبؿ استيعابو في بنيتو المعرفية، أما التدريس 

. الذم يعرض المحتكل الكمي عمى المتعمـ في صكرتو النيائية، ال يتضمف عممية اكتشاؼ
إلى أف الفرد يتعمـ عف طريؽ حؿ مشكمة تكاجيو بحكـ " جون ديوي"يشير : أسموب حل المشكالت- 

أنو يكاجو الكثير مف المكاقؼ، التي يصعب فيميا أك تعديميا، كىك في سبيؿ معرفتو ليا يقـك بعدة 
محاكالت الكتشاؼ الحؿ، كبيذا فإف التمميذ يعتمد عمى الكسائؿ المختمفة مف المراجع كالمشاىدات 

كالمقاببلت لبلىتداء إلى الحؿ، إذف ىك يقـك بتحميؿ المشكمة كتنظيميا في خطة عمؿ، كتبكيب النتائج 
أنو ليس الميـ حؿ المشكمة، بؿ األىـ ىك طريقة الحؿ، ألنيا تعتمد عمى " بروتر"كتمخيصيا، كيؤكد 

. تنمية التفكير مف خبلؿ المناقشة المكجية، كتكفير المناخ المناسب لممشاركة كالحكار
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كىك مف األساليب الحديثة التي تـ استخداميا في التصميـ، كفي مجاالت : أسموب تحميل النظم- 
عديدة كالمجاؿ الصناعي كالمجاؿ العسكرم، كحاليا المجاؿ التربكم كأسمكب تحميؿ النظـ عبارة عف 
إجراء يضع تصميما يصؼ نظاما كامبل، بما في ذلؾ عناصر النظاـ كمككناتو كعبلقاتو كعممياتو، 

التي تسعى إلى تحقيؽ أنكاع خاصة مف األىداؼ في المجتمع، أك أىداؼ محددة داخؿ النظاـ، كتتمثؿ 
. مككنات النظاـ الكامؿ في أسمكب تحميؿ النظـ مف مدخبلت، عمميات، مخرجات، كتغذية راجعة

تشير الحقيبة التعميمية إلى شكؿ مف أشكاؿ التعمـ الذاتي أك المنفرد، : أسموب الحقائب التعميمية- 
كيقصد بو التعمـ الذم يقـك فيو المتعمـ بالعمؿ التعميمي معتمدا عمى ذاتو، بعد أف يعرؼ األىداؼ 

التعميميػة المتكقػع منو إنجازىا، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ إلماـ المتعمـ بالكحدة الدراسية، كيبدأ بعمؿ  
الكاجبات كحؿ التماريف كجميع التدريبات المرافقة لكؿ كحدة دراسية، مطمعا بعد كؿ تمريف عمى صحة 

. إجابتو
يحدد األىداؼ كاألنشطة التعميمية بدقة، كيراعي الفركؽ :  كيمتاز ىذا النكع مف التعمـ بأنو

 .الفردية، كيزكد المتعمميف بالتغذية الراجعة الفكرية

 يعتبر عصرنا اليكـ عصر المعمكمات كتكنكلكجيا االتصاؿ :أسموب استخدام الحاسوب- 
كالتكنكلكجيات الحديثة، كتتمثؿ في تكنكلكجيا الحاسكب اآللي، كاإللكتركنيات المصغرة، كاالتصاالت 

. السمكية كالبلسمكية
 كقد تـ استثمار الحاسكب فعميا في زكايا عديدة، كتطكير كثير مف جكانب العممية التعميمية 

التعممية، كتسييؿ العديد مف مياميا كبالذات في المناىج كالكحدات التعميمية، كخاصة ما يسمى اليـك 
. بالمنظكمة العالمية التي تربط مجمكعة الحكاسيب بشبكة كاحدة كىي األنترنت

 (45-25: عزو إسماعيل عفانة وآخرون، مرجع سابق، ص ص)       

 II -إدارة الصف في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاممة :
 يشير مفيـك اإلدارة بصفة عامة إلى أنيا عممية اجتماعية كفنية تشمؿ التخطيط كالتنظيـ 

         .كالتكجيو كرقابة العامميف كالمكارد األخرل، كتسييؿ إدخاؿ التغييرات مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة

( 257: ، ص2007عبد السالم هصطفى عبد السالم، )     
(21 )

 كعميو فإف اإلدارة الصفية بصفة خاصة ىي عممية اجتماعية كفنية داخؿ مجتمع مصغر     
التخطيط : أال كىك الصؼ الدراسي، كىي األخرل تقكـ عمى مجمكعة مف العمميات اإلدارية التي تشمؿ

                                                   .كالتنظيـ كالتكجيو كالرقابة لؤلفراد المتعمميف كىذا بيدؼ تسييؿ العممية التعميمية كتحقيؽ أىدافيا

(253: عبد السالم هصطفى عبد السالم، هرجع سابق، ص)
  

: أىم مالمح إدارة الصف في ضوء مدخل الجودة الشاممة:  أوال
 تشير كؿ المتغيرات الحاصمة عمى مستكل مناحي الحياة المختمفة، إلى ضركرة التغيير في 

أساليب التفكير، األمر الذم يتطمب أف نكاجو العالـ بنكعية جديدة مف التعميـ كبأساليب تعميمية تتسـ 
إصــــــــالح  "في كتابو " Janice Arcaro" "جانيس أركارو"بالمركنة كالجكدة كاإلبداع، كيرل كؿ مف 
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". الجكدة ىي الحؿ"أف " التعميم والجودة الشاممة في حجرة الدراسة
إدارة الجكدة الشاممة نظاـ متطكر : مالمح إدارة الصف اليادفة إلى تحقيق الجودة- 1 

لمتعميـ بصفة عامة، كليس دكاء لجميع األمراض عمى مستكل الفصكؿ أك الصفكؼ الدراسية، فيك 
نظاـ مبني عمى إجراءات محددة تشمؿ عناصر معينة يتطمب كقتا كجيدا كافييف، لذلؾ عندما تصبح 
ثقافة الجكدة جزءا مف ثقافة المجتمع المدرسي فيي حتما ستصبح مف ثقافة عناصر الصؼ الدراسي 

 .(المعمـ كالتمميذ)
الجكدة الشاممة تيتـ بالتمميذ، كتنقمو مف بؤرة االىتماـ إلى محكر الفعؿ التعميمي، كما أنيا تركز - 

عمى المعمـ مف حيث أنو قائد الصؼ الدراسي، كتتخذ بذلؾ العديد مف الفنيات كاألساليب مف أجؿ 
. تحقيؽ تحسف مستمر مف مستكل التمميذ كقدراتو المتعددة

تقـك الجكدة عمى مستكل اإلدارة الصفية عمى التعاكف كالعمؿ الجماعي كالمشاركة مف خبلؿ إعطاء - 
الفرصة لمتبلميذ لمتعبير عف أفكارىـ بحرية، كبيذا فإف مبدأ الجكدة الشاممة في الصفكؼ الدراسية، 

. ييدؼ إلى تعميـ التمميذ كيؼ يتعمـ كتساعده عمى اكتساب ميارات التعمـ الذاتي
أسمكب الجكدة إلدارة الصؼ الدراسي يمكف مف تحديد األىداؼ المرجكة بدقة، ككضع خطكط - 

طار عاـ لخطكات تحقيؽ ىذه األىداؼ مع تكافر المركنة الكافية . عريضة كا 
ميمة المعمـ في إدارة الجكدة الشاممة في الصؼ الدراسي، ىي مساعدة التبلميذ عمى تحمؿ - 

المسؤكلية في التعمـ، ألنو يعمميـ كيؼ يفكركف، بدال مف تعميميـ فيما يفكركف، كعميو أف يساعد 
. التبلميذ عمى التعبير عف أنفسيـ كأفكارىـ، كالمشاركة في إنتاج المعرفة ال استيبلكيا فقط

تسمح إدارة الجكدة الشاممة بقدر كبير مف الحرية لمتبلميذ، لمتعبير عف أفكارىـ كالمشاركة كطرح - 
بدائؿ متعددة، كبالتالي فإف تحقيؽ الجكدة عمى مستكل حجرة الدراسة، يستكجب تكفير المزيد مف 
. الحرية لممعمـ كالتمميذ بصفة خاصة كمدخؿ جديد لو إجراءاتو بالنسبة لمقائميف بالعممية التعميمية

استراتيجيات الجكدة في الصؼ الدراسي مركزة عمى التعمـ التعاكني كالجماعي، مف خبلؿ تعميـ - 
كسابيـ الميارات المطمكبة لمعمؿ بتعاكف كفعالية في فرؽ عمؿ . التبلميذ كا 

. تركز الجكدة عمى التمركز حكؿ التمميذ بدال مف المعمـ كحده- 
الفصكؿ داخؿ المدرسة مييأة لمتبلميذ كالبيئات التعميمية مجيزة كفقا لمعايير تحقيؽ الجكدة  في - 

. التعميـ بصفة عامة كالجكدة في إدارة الصؼ بصفة خاصة
. إمكانية مشاركة التبلميذ في تحديد أساليب كأدكات تقكيميـ- 
تنكيع األسئمة الصفية كمعرفة انطباعات التبلميذ المختمفة في ىذا المجاؿ، مع استخداـ أسئمة متميزة - 

. بالدقة كالكضكح بيدؼ تسييؿ عممية التقييـ
التركيز عمى أعمدة الجكدة الكاردة في مفاىيميا المختمفة التي أتى بيا العمماء كالمختصيف في ىذا - 

 pillars of quality: المجاؿ كىي
 Customer Focusالتركيز عمى العميؿ   - 
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 Total Involvementاإلندماج الكمي   - 
 Measurementsأدكات القياس    - 
 Commitmentااللتزاـ     - 
 Continuous Improvementالتحسيف المستمر   - 

 التركيز عمى ثقافة الجكدة، أم ضركرة كجكد مناخ مناسب يساعد العامميف عمى تحقيقيا في 
المجاؿ التعميمي عمكما كاإلدارة الصفية خصكصا، كيتـ ذلؾ عف طريؽ التركيز عمى صحة األداء 
. كدقتو كتجنب األخطاء مف البداية، كتككيف عادات سمككية جديدة تتماشى كمبادئ كمتطمبات الجكدة

يتأتى ىذا مف خبلؿ اعتماد ىذا المممح عمى كافة عناصر العممية التربكية، بحيث أف الجكدة الشاممة  
 

قائمة عمى حقيقة مؤداىا أف كؿ عنصر مف عناصر العمؿ التربكم التعميمي مندمج في العممية 
    .                 التعميمية

 (22)( 224-220: ، ص ص2006أحمد إبراىيم أحمد، )      
إف تحقيؽ : متطمبات تطبيق الجودة في ضوء مالمح إدارة الصف لتحقيق الجودة- 2 

الجكدة في أم مجاؿ مرىكف بمجمكعة مف المتطمبات، كىي في ىذا المكضكع الذم يتمحكر حكؿ إدارة 
 :الصؼ يمكف تكضيحيا فيما يمي كذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ كليس عمى سبيؿ الحصر

يجاد كاستمرار بيئة مفتكحة تركز -  إف إدارة الجكدة الشاممة داخؿ الفصكؿ الدراسية، تتطمب خمؽ كا 
عمى التعمـ، في ىذه البيئة يككف كؿ تمميذ مقبكؿ كمعترؼ بو كفرد لو حاجات اجتماعية كعاطفية 
كعقمية، مع مبلحظة أف مدخؿ الجكدة الشاممة ليس خاصا بالتبلميذ المتفكقيف فقط، بؿ أنيا نظاـ 

. يعمؿ بمبدأ تكافؤ الفرص لكؿ المستكيات المختمفة مف التبلميذ
    partner shipضركرة مشاركة أكلياء األمكر باعتبارىـ مشاركيف في العممية التعميمية - 

لمتعرؼ عمى أرائيـ كأفكارىـ كدعميـ في جؿ الكثير مف مشكبلت التبلميذ كالمعمـ، كالتدخؿ  في إدارة 
. المدرسة كالصؼ إف لـز األمر مف أجؿ ضبط جكدة مخرجاتيا

تكفير القناعة لدل كزارة التربية كالتعميـ كاإلدارات المختمفة، بأىمية استخداـ مدخؿ الجكدة في - 
. الصفكؼ الدراسية إدراكا منيا لممتغيرات العالمية الجديدة كالمتسارعة

ضركرة ضبط المدرسة كالصفكؼ الدراسية بانتياج نظاـ الجكدة، كأحد األساليب اإلدارية الحديثة - 
قبلؿ اليدر التعميمي كالفاقد التربكم كالعمؿ عمى رفع الكفاءة  التي تسعى إلى خفض التكاليؼ المالية، كا 

. الداخمية لمنظاـ التربكم
تسطير أىداؼ النظاـ التربكم عمى مستكل الصفكؼ الدراسية بدقة، لتتناسب مع ثقافة العامميف عمى - 

تحقيقيا، بما يبلئـ إجراءات أسمكب إدارة الجكدة الشاممة، حيث تعتبر حاجات كرغبات التبلميذ في 
المقاـ األكؿ عند تحديد أىداؼ الجكدة عمى مستكل الصؼ الدراسي، كعمى مستكل المدرسة بكامميا، 

 (225: أحمد إبراىيم أحمد، مرجع سابق، ص)  .مف أجؿ التركيز عمى جكدة المنتج النيائي لمنظاـ التربكم
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: مردود تطبيق إدارة الجودة الشاممة في اإلدارة التعميمية والصفية:  ثانيا
إف تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في المجاؿ التربكم : تطبيق الجودة الشاممة ونتائجيا- 1 

 .لو عكاقب محمكدة األثر سكاء كاف نطاؽ ىذه اإلدارة صغيرا أـ كبيرا
:  لعؿ أىـ ما يمكف اإلشارة إليو ىك مردكد إدارة الجكدة الشاممة كالذم يظير فيما يمي

تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في اإلدارة التعميمية، يقـك عمى خفض التكاليؼ بصكرة ممحكظة نتيجة - أ
. قمة األخطاء كاحتماؿ إعادة العمؿ مرة ثانية

لمحصكؿ عمى منتج تعميمي يتميز بالجكدة كمردكد تربكم ذك كفاءة عالية، ال بد مف العمؿ عمى - ب
تحقيؽ جميع المعايير الخاصة بكؿ عنصر مف عناصر المنظكمة التربكية، كالتي ال بد أف تككف 
. كاضحة كمحددة كمطابقة لصيغ الجكدة، ككذلؾ استخداـ القياس مف أجؿ تحديد مستكيات األداء

 (23)(287-286: ، ص ص2007محمد حسن محمد حمادات، )    
. جكدة المنتج التعميمي تؤدم إلى زيادة اإلنتاج في جميع القطاعات- جػ
تحسيف أداء العامميف مف خبلؿ إدارة الجكدة الشاممة بنجاح ،األمر الذم يتطمب رفع الركح - د

المعنكية لدل العامميف كخمؽ اإلحساس بالمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات، التي تنمي العمؿ التعميمي 
. كتطكره

الجكدة الشاممة تؤدم إلى رضا العامميف التربكية كالمستفيديف مف األسر كالمجتمع، حيث تركز - ىػ
الجكدة الشاممة عمى إشراؾ المعمميف في تقديـ االقتراحات، كحؿ المشكبلت بطريقة فردية  أك جماعية، 

. كالتي تسعى إلى استقراء أراء كرغبات المستفيديف كالعمؿ عمى تحقيقيا
يساىـ أسمكب إدارة الجكدة الشاممة في تحسيف فعالية المؤسسة التربكية كجكدة أدائيا، كما يساىـ - ك

. في تحقيؽ االتصاؿ الفعاؿ بيف مختمؼ العامميف فييا نتيجة لقاءاتيـ كاجتماعاتيـ المتكررة
إف تطبيؽ مبدأ الجكدة الشاممة في المجاؿ التربكم يتطمب كجكد مقاييس كمؤشرات لمحكـ عمى - ف

جكدة النظاـ التربكم، كضركرة االستفادة مف أخطاء المرحمة السابقة في المرحمة المقبمة، كمف ثـ تعميـ 
. الدركس المستقاة مف تنفيذ إدارة الجكدة الشاممة

تطبيؽ نظاـ الجكدة الشاممة يدفع كؿ أعضاء العمؿ التعميمي إلى البحث كمتابعة تجارب الجكدة - م
.   في مناطؽ أخرل عربيا كدكليا لبلستفادة منيا

 (225-224: أحمد إبراىيم أحمد، مرجع سابق، ص ص)        
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األدوار المختمفة الخاصة باإلدارة المدرسية والمعمم والطالب في إدارة الجودة  - 2
:       في الصف الدراسي

يمثؿ مدير المدرسة أحد العناصر اليامة التي تؤدم دكرا : دور اإلدارة المدرسية- 2-1   
 :كاضحا في السير نحك الجكدة، كفؽ مشاركة فعمية فردية كجماعية، كيتأتى ذلؾ مف خبلؿ ما يمي

. تكضيح رسالة المدرسة التربكية كعرضيا لكافة أعضاء المدرسة- 
التطكير المستمر، : التخطيط العممي المبني عمى خمسة عكامؿ مكافقة ألىداؼ نظاـ الجكدة- 

. (الطالب)االلتزاـ، أدكات القياس كالتقكيـ، االندماج الكمي، التركيز عمى المستفيد 
. تحديد األىداؼ المرجكة بدقة بشكؿ جماعي- 
. تحديد الميارات كأنماط السمكؾ التي يجب مبلحظتيا مسبقا- 
كجكد سجؿ خاص بكؿ تمميذ يسجؿ فيو قدراتو، سمككو، إمكانياتو، تطكره كمدل تقدمو العممي - 

. كالطريقة المناسبة لمتعامؿ معو، كنمط تعممو المميز كالميارات التي يتميز بيا
االتصاؿ بأكلياء األمكر كالتعاكف معيـ في حؿ مشكبلت أبنائيـ المختمفة، كاعتبارىـ شركاء - 

. متساكييف في العممية التعميمية التربكية
تككيف فريؽ عمؿ لتنفيذ مشركعات الجكدة يشارؾ فييا كؿ التبلميذ كاألكلياء كالمعمميف كحتى - 

. المجتمع
إيجاد أدكات تقكيـ بعيدة عف التقميد، كتركز عمى التقكيـ الحقيقي ألداء الطبلب لتحديد مدل التقدـ - 

. نحك التطكر المنشكد
عرض مؤشرات األداء بصكرة كاضحة مف أجؿ مناقشة خطة العمؿ، إذا ما كجد ىناؾ انحراؼ عف - 

. المسار الصحيح السائر نحك تحقيؽ الجكدة
 :يتجمى دكر المعمـ في مجاؿ إدارة الصؼ فيما يمي: دور المعمم- 2-2 
. تبسيط المعمكمات كشرحيا بصكرة تمكف التمميذ مف المشاركة في النشاط الصفي- أ

. جذب انتباه جميع التبلميذ كاالحتفاظ بانتباىيـ- ب
التخطيط كالتطكير في المناىج كأساليب التدريس، كاستراتيجيات إدارة الصؼ، كتدريب الطبلب _ جػ

. عمى المكاقؼ اليكمية
. تشجيع الطمبة عمى التعمـ الذاتي كالتعمـ التعاكني- د
إدراكو لممرتكزات األساسية في إدارة المكاقؼ التعميمية، مف استيعاب لممفاىيـ كالمدركات األساسية - ىػ

. في مادتو التعميمية
إدراكو لمعايير اختيار طرؽ التدريس المناسبة، مف خبلؿ مناسبة الطريقة لؤلىداؼ كلطبيعة المادة - ك

. الدراسية ككذلؾ مستكل نضج الطبلب
. كخطكات ختـ المكضكع التعميمي (غمؽ الحصة)اإلجادة في كيفية إنياء الدرس - م
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. ترتيب الصؼ بطريقة مناسبة لطريقة التدريس- ف
القدرة عمى اختيار الكسائؿ التعميمية كمراكز مصادر التعمـ، كاستخداميا بشكؿ يناسب المكاقؼ - ـ

. التعميمية
استخداـ الطرؽ المناسبة كالناجعة في تقكيـ الطمبة، كتحديد قدرتيـ التحصيمية مف أجؿ تدارؾ - ط

.        نقاط الضعؼ كتدعيميا
 (24)( 13-10: ، ص ص2008طارق عبد الرؤوف عامر، )     

. تكضيح خطة اليـك اإلجرائية لمطمبة، مع مساىمتيـ في إعدادىا- ظ
. اإلشراؼ عمى األنشطة الصفية كالبلصفية بالتحسيف المستمر- ص
استخداـ أسمكب حؿ المشكبلت حتى يصبح الطمبة أكثر فاعمية في مكاجية المشكبلت التي - ض

(  Claire Kramsh, 2002, pp: 64-69 )(25) .    تكاجييـ
: دور الطالب- 2-3 

. المشاركة الفاعمة في كؿ ما يجرم داخؿ الصؼ الدراسي، كتعاكف الطبلب مع بعضيـ البعض- 
. تدريب كؿ تمميذ عمى تحمؿ مسؤكلية تعممو كمسؤكلية تحقيؽ أىداؼ الصؼ الدراسي- 
. المشاركة لمكصكؿ إلى ما ىك ميـ بالنسبة ليـ كاستراتيجيات الكصكؿ إليو- 
. التحدث مع المعمـ فيما يخص أىداؼ الطمبة الشخصية كخطط العمؿ اإلجرائية- 
. إدارة المقاءات مع أكلياء األمكر، كعرض تقدميـ في تحقيؽ األىداؼ المنشكدة- 
. الشعكر بأف كحدة الصؼ كحدة متكاممة- 
. العمؿ بكفاءة في مجمكعات كالتفاعؿ اإليجابي بيف أعضاء المجمكعة الكاحدة- 
دارة الصراعات القائمة بيف الطمبة-  . اكتساب القدرة عمى حؿ المشكبلت كا 
ممارسة التقكيـ الذاتي، مف خبلؿ جمع كتكثيؽ كتسجيؿ المعمكمات التي يتـ جمعيا بعد تنفيذ أم - 

. نشاط حتى يدرؾ مدل التقدـ
. احتراـ كتقدير مكاىب كقدرات الطمبة الزمبلء كالعمؿ عمى المنافسة الشريفة- 

: إدارة التعميم الصفي في ضوء تنفيذ الجودة الشاممة في الصف الدراسي:  ثالثا
تشير الميارات المطمكبة حسب برنامج الجكدة : إدارة الجودة الشاممة في غرفة الصف- 1  

إجادة حؿ المشكبلت، التعاكف، صنع القرار، المشاركة، التفكير : في حجرة الصؼ الدراسي إلى
 .النقدم، التعمـ المستقؿ، التفكير االبتكارم، االتصاؿ المستمر، القيادة، التنظيـ كالتكثيؽ

  يناقش ىذا العنصر خطط جكدة التنفيذ كاإلنجاز في الصؼ الدراسي، كيمد المعمـ باألدكات 
التي يحتاجيا لمتغيير مف التركيز عمى المعمـ إلى التركيز عمى عممية تعميـ الطالب، كالسؤاؿ كيؼ يتـ 

: ذلؾ؟ يتحدد ذلؾ كفؽ ما يمي
. أخطط، أفعؿ، أفحص، أستمر- 

. يأخذ المعمـ كقتا لمبلحظة صفو الدراسي
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ىؿ المقاعد مرتبة بطريقة صفكؼ طكيمة؟ - 
ىؿ الطمبة في مقاعدىـ األمامية أم في مقدمة الصؼ؟ - 
ىؿ الطمبة يجمسكف في مقاعدىـ معظـ الكقت أـ أنيـ كثيرك الحركة؟ - 
ىؿ يركز عمى األعماؿ الفردية؟ - 
ىؿ يغطي المنيج أىـ األىداؼ؟ - 
ىؿ يطكر إجراءات الدرس؟ - 
ىؿ يشجع المناقشة كالتفاعؿ بينو كبيف الطمبة أـ يكتفي باإللقاء فقط؟ - 

 إف اإلجابة بنعـ عمى األسئمة السالفة الذكر، داؿ عمى أف إدارة الصؼ تككف مركزة عمى 
المعمـ، كفي ىذه الحالة تدعك الضركرة إلى كيفية تغيير الصؼ عمى أساس االنتقاؿ مف التركيز عمى 
المعمـ إلى التركيز عمى الطالب، كعممية التعمـ لمطالب ستكسب المعمـ ميارة الممارسة التي يحتاجيا 

. إلنجاز كتحقيؽ الجكدة في الصؼ الدراسي
( 228-227: أحمد إبراىيم أحمد، مرجع سابق، ص ص)          
: أساسيات تنفيذ الجودة في الصف الدراسي- 2 
لتحقيؽ االنضباط الصفي األفضؿ البد أف يأخذ : Jonesحسب الباحث : تصميم الصف الدراسي- أ

المعمـ مجاال كاسعا، مف خبلؿ التكظيؼ الصحيح كالسميـ لمغة الجسـ، كبرنامجو ييدؼ قبؿ كؿ شيء 
إلى تمكيف المعمميف مف صياغة أسمكب لغة غير لفظي، يسمح ليـ بفرض قيكد عمى الطمبة كالمعرفة 

: بتنظيـ الصؼ
تعميـ الطمبة احتراـ حدكد المعمـ داخؿ الصؼ الدراسي، مستخدما لغة اإليماءات كالتي تنقسـ حسب - 

Jonesإلى ما يمي  :
. النظرة المباشرة لمطمبة- 
. القرب المكاني مف الطمبة- 
. الكقار- 
. إماءات الكجو- 
. الحركات- 

 ألف ىذه اإلماءات إذا كانت فعالة، سيعرؼ الطمبة مف خبلليا أف المعمـ يسير كيراقب غرفة 
الصؼ، كيحافظ عمى االنضباط ليعـ اليدكء، ألنو عمى عمـ بما يحدث، كيفكر جيدا في ضبط 

   (CM. Charles, 2003, p: 160 )(26                                                  ).كتصميـ الصؼ الدراسي
 إف الحديث عف تصميـ الصؼ الدراسي يأخذ منحى كاسعا، ليس بمشاركة المعمـ كالطمبة فقط، 

بؿ يمكف أف يشغؿ حيزا أكبر، ىذا ما خرجت بو العديد مف النتائج التي أظيرىا الباحثكف في مجاؿ 
كميا تؤكد ضركرة مشاركة العديد مف األعضاء الفاعميف في تحقيؽ . اإلصبلح المستمر لممدرسة

. أىداؼ المدرسة الفعالة
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 كتجب اإلشارة ىنا إلى التخطيط كالتصميـ الذم يقـك بو كؿ عضك عمى مستكل المدرسة 
كحتى خارجيا، في ضكء المجيكدات المقدمة عمى مستكل المدرسة، كالتي مف شأنيا أف تشجع 

: مشاركة األكلياء في ىذا التخطيط كالتصميـ مف خبلؿ اإلجابة عمى األسئمة التالية
ما ىي العكامؿ األكثر تأثيرا عمى طبيعة كنجاح عممية التصميـ كالتخطيط الصفي، مف أجؿ تنفيذ - 

صبلح مردكد المؤسسة؟  كا 
ما ىي األساليب األكثر نجاعة في تنفيذ كمتابعة مخططات اإلصبلح المدرسي؟ - 
إلى أم مدل ككيؼ يمكف لمخططات اإلصبلح المدرسي أف تترؾ أثرا عمى مردكد الطمبة كعمى - 

باقي األعضاء المرتبطيف بالمدرسة الفعالة؟ 
ما ىي االستراتيجيات األكثر فعالية مف أجؿ زيادة مشاركة األكلياء في تعميـ، تربية أبنائيـ؟ - 

                                                               (                27)( Allison Patricia, 2004, p: 3) 
 كانطبلقا مما سبؽ فإف تصميـ الصؼ الدراسي يمكف أف يتـ بصكرة غير لفظية كأيضا بشكؿ 

لفظي، غير أف أىـ الطرؽ المناسبة كالفعالة اليادفة إلى تنظيـ الصؼ ىي أف يغير المعمـ صفو، كيتـ 
ىذا التغيير عف طريؽ تنظيـ كترتيب األثاث الذم يشكؿ الصؼ الدراسي، كالمكتب كالطاكالت 

. كالكراسي كالخزانة، كتنظيـ المقاعد في شكؿ مجمكعات تكاجو بعضيا البعض
 كالشرح لمطمبة لماذا يتـ تنظيـ األثاث بطريقة معينة، ليسيؿ عمييـ تقبؿ ىذا التغيير بما يكافؽ 

مكضكع الدراسة، إف التنظيـ كالترتيب الجيديف لمصؼ يمكف مف صياغة طريقة جديدة     مف شأنيا 
. (التكجو نحك التركيز عمى الطالب). التركيز عمى الطمبة، كأيضا عمى عممية التعمـ

إف القيادة في الصؼ الدراسي تشير إلى : طبيعة القيادة في الصف التقميدي وصف جودة- ب
التفاعؿ التاـ في إحداث التغيير داخؿ الصؼ الدراسي، ىذا التفاعؿ ىادؼ إلى التركيز عمى الطبلب، 
لذلؾ تمت مناقشة ما يسمى بفصؿ الجكدة كالخركج مف الفصكؿ التقميدية، حيث أشار كؿ المعممكف أف 
فصؿ الجكدة يرتكز حكؿ الطالب، كييتـ بحاجات الطبلب كضماف البيئات التعميمية المناسبة لتعمميـ 

: الفعاؿ، كإلثبات ذلؾ يمكف تكضيح االختبلفات القائمة بيف فصؿ الجكدة كالفصؿ التقميدم كما يمي
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    منطقة العمؿ   مكتب المعمـ   السبكرة 
 (األجيزة)   
 
 
 

         صفكؼ الطمبة 
 
 

      خزانة الكتب   
 
 
 
 
 

   مكتب المعمـ   السبكرة 
 

       مجمكعة صغيرة 
 

     مكاف العمؿ 
    مجمكعات كثيرة 

 (األجيزة)  مناقشات   
    تجييزات 

    منطقة العمؿ   مكتبة   مكاف لمقراءة 
 

 
  يمثل الفرق بين الصف التقميدي وصف الجودة: 14الشكل رقم 

 الصؼ التقميدم

 

    

    

    

    

 

 صؼ الجكدة
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يعتبر الطالب جزءا مف عممية التقكيـ، لذا يجب أف ال يمتد نظاـ التقكيـ  إلى : عممية التقويم- جـ
االختبارات التقميدية، كالتي تقـك عمى عدد مف الحقائؽ التي يتـ استرجاعيا مرة أخرل، كيجب اعتبار 

عممية التقكيـ إنتاجا، كأف يتعمـ الطمبة تحمؿ مسؤكليتيـ لتقييـ أنفسيـ فيما تعممكه حقا ككيؼ يطبقكنو، 
. كأيف يمكف إجراء التعديبلت المناسبة

 كما يمكف اعتماد طرؽ تقكيـ قائمة عمى كضع معايير خاصة بالطمبة، كتقكيـ المشاريع 
عندما يحدد طبلب الصؼ الكاحد مشركعا لتصميـ جياز معيف، كعندما : الجماعية التعاكنية، مثبل

يعطي الطمبة نتائج المشركع يمكف تقكيميـ جماعيا عمى عمؿ مشترؾ، باإلضافة إلى أعماؿ فردية 
                                                       .أخرل

 (240: أحمد إبراىيم أحمد، مرجع سابق، ص                                                         )
إف الجك أك المناخ داخؿ الصؼ الدراسي يعتبر عنصرا ىاما، حيث ينتقؿ دكر : المناخ الصفي- د

المعمـ مف خبللو، إلى تحقيؽ مستكل عاؿ مف مشاركة الطبلب كاستغراقيـ في العمؿ، كمنع حدكث 
: الفكضى التي تحكؿ دكف فعالية إدارة الصؼ، كقد تـ تقييـ ىذا األساس إلى مجاليف أساسييف ىما

فالمعمـ الفعاؿ يعد قائدا جيدا ال يتجاىؿ : التوجيو والسيطرة عمى السموكيات غير المرغوبة: 1-د
السمككيات غير المقبكلة داخؿ الصؼ، ألنو يقـك بتكجيو كتقييـ ىذه السمككيات بيدؼ السيطرة عمييا 

. كالتخمص منيا كفقا لمعايير مصاغة كمتفؽ عمييا سابقا
ىذا المجاؿ يتطمب جكدة تنظيـ األنشطة الصفية كحسف ترتيبيا، : تنظيم وتطبيق أنشطة التعمم: 2-د

ذلؾ ألف األنشطة المنظمة تساعد في تحقيؽ مستكل عاؿ مف نجاح المعمـ كمشاركة الطبلب، كما أف 
المعمـ الفعاؿ يستطيع تنظيـ بيئة التعمـ، لتقميؿ مقدار النتائج السمبية التي مف الممكف أف يحصؿ عمييا 

 (28)( 52-50: ، ص ص2007صفاء عبد العزيز، سالمة عبد العظيم، )                      .الطبلب
" إف الجكدة الشاممة ىي             : إدارة التعميم الصفي في ضوء الجودة الشاممة- 3 

ف إدارة " إستراتيجية تنظيمية  كأساليب مصاحبة ينتج عنيا نكاتج عالية الجكدة كخدمات لمعمؿ، كا 
 :التعميـ في ضكء مفيـك الجكدة الشاممة تقـك عمى أساس ما يمي

مشاركة الطبلب لممعمـ في التخطيط لمكضكع الدرس كتنفيذه بما يحقؽ مبدأ اإلدارة بالمشاركة، - 
. كىكذا يككف المعمـ كالطالب عمى حد سكاء مسؤكليف عف تحقيؽ التدريس الفعاؿ

، الذم يقتضي تأدية العمؿ المدرسي مف بدايتو إلى نيايتو "الكقاية خير مف العبلج"تطبيؽ مبدأ - 
. بطريقة صحيحة، تسيـ في تجنب كقكع األخطاء كمكاجيتيا كعبلجيا

كالتحفيز الذم يستمـز ضركرة تكفير أفكار جديدة " التنافس"يقـك التدريس الفعاؿ عمى أساس مبدأ - 
. كمعمكمات حديثة مف قبؿ المعمـ كالطالب عمى السكاء

إلتاحة " اإلدارة الذاتية"، كذلؾ يتطمب "المشاركة التعاكنية"يتحقؽ التدريس الفعاؿ في حالة تطبيؽ - 
. الفرصة كاممة أماـ جميع التبلميذ، إلبداء الرأم كالمشاركة اإليجابية في المكاقؼ التعميمية التعممية

: إذا تحققت ىذه األسس ال بد مف أف يككف التعميـ الفعاؿ يتسـ بما يمي- 
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. شمكؿ جميع أركاف التدريس في المكاقؼ التعميمية التعممية- 
. تحسف مستمر في أساليب التدريس كاألنشطة التربكية- 
. تخطيط كتنظيـ كتحميؿ األنشطة التعميمية التعممية- 
. فيـ الطبلب لجميع جكانب المكاقؼ التدريسية كالمشاركة في تنفيذىا- 
. تعاكف فعاؿ بيف الطمبة بعضيـ البعض، كبينيـ كبيف المعمـ- 
. ترابط كؿ أجزاء الدرس- 
. المشاركة الجادة في إنجاز األعماؿ كالثقة في تحقيؽ أىداؼ الدرس- 
 (29)( 28: ، ص1999فخر الدين القال، )                                .تجنب الكقكع في الخطأ- 
. إحداث تغيير فكرم كسمككي لدل التبلميذ بما يتكافؽ مع مقكمات العمؿ التربكم الصحيح- 
. تحسف العمؿ الجماعي المستمر- 
. تحقيؽ القدرة التنافسية كالتميز- 
. مراعاة رغبات الطمبة كتمبية حاجاتيـ- 
 (244: أحمد إبراىيم أحمد، مرجع سابق، ص       ).تحقيؽ جكدة جميع جكانب األداء التدريسي- 

 كطبقا لنظاـ الجكدة الشاممة يجب اإلشارة إلى أف تحقيؽ التعميـ الفعاؿ الذم يحقؽ أبعاد 
: الجكدة، لو ميزات متعددة بتعدد المكاقؼ التدريسية كىي كما يمي

إدارة صؼ ديمقراطية مسؤكلة بعيدة عف التسمط، كمحققة لحرية الطبلب في التعبير عف ذكاتيـ دكف - 
. خكؼ أك رىبة

. التحكؿ إلى العمؿ الجماعي التعاكني المستمر- 
. مساىمة الطمبة كمشاركتيـ في أخذ القرار- 
التركيز عمى طبيعة العمميات كالنشاطات كتحسينيا كتطكيرىا بصفة مستمرة بما يكافؽ االنطبلؽ في - 

. تطبيؽ متطمبات الجكدة، بدال مف التركيز عمى النتائج كالمخرجات مف الناحية الكمية
اتخاذ قرارات صحيحة بناء عمى معمكمات كبيانات حقيقية كاقعية، يمكف تحميميا خاصة فيما يخص - 

. نكعية األداء التدريسي
التحكؿ إلى ثقافة اإلتقاف بدؿ االجترار، كثقافة الجكدة بدؿ ثقافة الحد األدنى، كمف التركيز عمى - 

لى تكقعات عالية مف جانب المعمميف نحك طبلبيـ . التعميـ إلى التركيز عمى التعمـ، كا 
التحكؿ مف اكتشاؼ الخطأ في نياية العمؿ، إلى الرقابة منذ بدء العمؿ كمحاكلة تجنب الكقكع في - 

                                         .الخطأ
 (246: أحمد إبراىيم أحمد، مرجع سابق، ص)                                                  

. تفعيؿ التعميـ بما يحقؽ األىداؼ المأمكلة- 
التركيز عمى فيـ الطبلب بشكؿ جيد، كيتضح ذلؾ مف خبلؿ عدة مدركات حكؿ الطالب كتقديرات - 

. كتحديدات تككف مف طرؼ المعمـ، كمساىمة الخبرة السابقة لمطالب
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التركيز عمى البنية النشطة لمتعمـ مف خبلؿ تحدم قدرة الطالب المعرفية، كتشجيع المشاركات - 
. كاالكتشافات

الجك : التركيز عمى خمؽ بيئة تعميمية تستيدؼ الطالب مف خبلؿ األنشطة اإلثرائية كفؽ عكامؿ ىي- 
الصفي الذم يدعـ العبلقات كيشجع الطالب عمى تحمؿ مسؤكلية التعمـ كالتكاصؿ الفعاؿ بيف الطمبة، 

. كالمركنة في التعامؿ مع مصادر التعمـ
التركيز عمى إثراء المناخ التعميمي أثناء المشاركة اإليجابية، مف خبلؿ العبلقة المكجكدة بيف المعمـ - 

. كالطمبة، التي تتضمف التخطيط كالتكاصؿ كالتفاعؿ كالتشارؾ
 (30)( 33-30: ، ص ص2008رضا مسعد السعيد، ىويدا محمد، )                    

االعتماد عمى األساليب التدريسية المناسبة كفقا لممكاقؼ التعميمية التعممية المتاحة، كبالتالي فإف - 
طبيعة أسمكب التعميـ أك التفاعؿ داخؿ حجرة الصؼ يظؿ مرىكنا بالمعمـ، كشخصيتو كذاتيتو المحددة 

. في التعبيرات المغكية كالحركات الجسمية
استخداـ تعبيرات الكجو كاالنفعاالت كنغمات الصكت، كمخارج الحركؼ المناسبة لضبط كالتحكـ في - 

. الصؼ كالمكجية نحك استحكاذ تركيز الطمبة كاىتماميـ كانتباىيـ
 (31)( 12: ، ص2000لطفي أيوب، )           

: تطبيقات تربوية في إدارة الصف الدراسي:  رابعا
: أىم االعتبارات التي يجب أن يتبعيا المعمم الفعال في إدارة الصف الدراسي- 1 
 صبلحية الصؼ الدراسي مف حيث البناء كاإلضاءة كالتيكية، كتكفير الكسائؿ التعميمية المناسبة - أ

. لبلستعماؿ كذلؾ بالتعاكف مع الطبلب مما يكفر الراحة النفسية ليـ
 تنظيـ الصؼ الدراسي مف خبلؿ االىتماـ بتنظيـ جمكس الطمبة، بشكؿ يسيؿ لممعمـ حركة التنقؿ -ب

. مما يساعده عمى االىتماـ بمشاكؿ الطمبة كانشغاالتيـ
 مراعاة الفركؽ الفردية بيف الطمبة، بحيث يككف لكؿ طالب ما يناسب قدراتو كاستعداداتو، كما -جـ

. يتناسب مع ميكلو كرغباتو
.  األخذ بمبدأ التعمـ التعاكني كالتعمـ بالمشاركة، أم يندمج المعمـ مع الطمبة أثناء األنشطة الصفية-د
.  إعداد الكسيمة كالطريقة المناسبتيف لمعمؿ التعميمي، كاختيار األنشطة البلزمة كالمرافقة لممنيج-ذ

 (32)( 268-265: ، ص ص2001حسن حسين زيتون، )           
:  كىناؾ مف الباحثيف التربكييف الذيف يؤكدكف عمى االعتبارات التالية

 دخكؿ الصؼ بكجو بشكش، ألف الكجو العابس لممعمـ مف شأنو أف يقضي عمى القابمية لمتعمـ لدل -أ
الطمبة، كعدـ إلقاء السبلـ عمى الطمبة، كظيكر بكادر االشمئزاز منذ بداية الحصة ينفر الطمبة كيقمؿ 
قباليـ عميو، كالسمكؾ الصحيح دخكؿ المعمـ بكجو بشكش مع الحرص عمى إلقاء  حماسيـ لمدرس كا 

عارة كؿ الطمبة باالىتماـ . التحية كا 
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 مبلحظة جمكس الطبلب، كترتيب المقاعد كتعكيد الطمبة عمى المحافظة عمى نظافة الصؼ، كفتح -ب
. النكافذ لتيكيتو حيف دخكؿ المعمـ

 المناداة عمى الطمبة بأسمائيـ، ألف المعمـ الذم يتجنب مناداة الطمبة بأسمائيـ، كأف يطمؽ عمى -جـ
، فيذا مف شأنو أف يعكر المناخ (...كالغبي، الميمؿ، الكسكؿ)أحد طمبتو اسما يحمؿ صفة ال يتقبميا 

. الصفي بدؿ أف يحافظ عمى خمؽ جك اجتماعي إيجابي داخؿ الصؼ الدراسي
غالبا ما يحدد المعمـ الطالب قبؿ أف يطرح السؤاؿ، كىك :  طرح السؤاؿ قبؿ تحديد الطالب المجيب-د

سمكؾ عادة ما ينبذه الطمبة، كىكذا يككف الطمبة اآلخريف غير معنييف بالسؤاؿ، كىـ معفكف عف التفكير 
في اإلجابة عنو، كالطريقة الصائبة أف يطرح المعمـ السؤاؿ عمى الجميع، كيعطييـ نفس الفرصة 

. لمتفكير كبعدىا يختار مف يجيب
اإلجابات الجماعية لمطمبة تخمؽ جك الفكضى كعدـ النظاـ، كتؤدم إلى :  تنظيـ إجابات الطمبة-ذ

اختبلط اإلجابات، فيصعب عمى المعمـ إعادة األمكر إلى نصابيا كضبط اإلجابات الصحيحة، فعمى  
المعمـ أف ينظـ ىذه اإلجابات، كيعّكد الطمبة عمى االستئذاف قبؿ اإلجابة، عف طريؽ رفع اليد دكف 

. إحداث أم ضجة أك إزعاج
يجب أف تككف كقفة المعمـ كقفة جريئة، كأف تككف :  حركة المعمـ المنظمة داخؿ الصؼ الدراسي-حـ

حركتو منتظمة داخؿ حجرة الدراسة، كالمركر المستمر بيف الصفكؼ لئلشارة عمى استخداـ كسيمة 
تعميمية معينة، أك تصكيب شيء معيف أك فكرة معينة، بحيث ال تككف حركات عشكائية مف شأنيا 

. تشتيت انتباه الطمبة
.  التركيز عمى عدـ الخركج عف مكضكع الدرس-خـ
 تقبؿ الطمبة كخمؽ األجكاء التعاكنية كالديمقراطية، ألف قمع الطمبة يقتؿ ركح اإلبداع لدييـ كخمؽ -س

. الجك التنافسي كالتعاكني يساعد عمى زيادة الدافعية لمتعمـ لمطمبة
 (265-264: أحمد إبراىيم أحمد، مرجع سابق، ص ص)         

 مكاجية المكاقؼ الطارئة بيدكء كاتزاف، ألف سرعة االنفعاؿ كشدة االرتباؾ مف مظاىر الضعؼ -ش
عند المعمـ في إدارتو لمصؼ، فبل يجب التسرع كاالرتباؾ عند حدكث مكقؼ طارئ فيظير المعمـ 

. بمظير العاجز الذم ال يدرم ما يفعمو
جاباتيـ، فاالستخفاؼ بما يثيره الطبلب مف أسئمة، كسخرية المعمـ    مف -ط  احتراـ أسئمة الطبلب كا 

إجابات الطمبة تؤدم إلى انسحاب الطالب مف المشاركة في األنشطة الصفية، ككره المادة الدراسية 
. كحتى المعمـ

 عدـ التحيز في المعاممة كالمكضكعية في التعامؿ مع الطمبة، فالتحيز يفقد المعمـ احتراـ طبلبو -ض
لو، كيقمؿ ىيبتو في نفكسيـ، فيجب أف يساكم المعمـ بيف طمبتو في المعاممة، ليخمؽ نكعا مف الرضا 

. عف معمميـ، فيزيد مف تقديرىـ كاحتراميـ لو ككذلؾ ينمي مف قدراتيـ التعميمية
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فاشتراؾ الطمبة في المناقشات كالحكار :  الدرس الجيد ىك الذم يبدأ بالطالب كينتيي بالطالب-ظ
. كاالستنتاج كاالكتشاؼ يعطي الفرصة لممتعمـ الكتساب الخبرات التعممية الذاتية

 (33)( 255: ، ص2000جابر عبد الحميد جابر، )          
دارتو - 2  اإلرشادات التي تساعد المعمم عمى االستفادة من أسئمة الصف الدراسي وا 

مف الضركرم عمى المعمـ كعنصر فعاؿ في الصؼ الدراسي أف يمتمؾ ميارة الطبلقة في  :بشكل فعال
طرح األسئمة،كالتي تمثؿ أصنافا عديدة في أنظمة التفاعؿ المفظي في الصؼ الدراسي، كربما   ال 

يستطيع المعمـ امتبلؾ مثؿ ىذا النكع مف التفاعؿ،إال إذا كاف ممما بالمادة كفاىما ليا أيضا، كمدركا 
لمستكيػات طبلبػو كقدراتيـ كحاجاتيـ كميكليـ كاستعداداتيـ  كمعارفيـ، كعميو أف يككف عارفا إلجابات 
األسئمة التي يطرحيا، كأف تككف األسئمة التي يطرحيا نفسيا مستكفية الشركط الصحيحة مف الصياغة 

 (34)( 12: ، ص2004مجدي إبراىيم، )        .شكبل كمضمكنا
:  كلتحقيؽ ما سبؽ ذكره يجب إتباع ما يمي

ىناؾ العديد مف اإلرشادات التي يمكف مراعاتيا مف قبؿ المعمـ، : اإلرشادات الخاصة بطرح السؤال- أ
لزيادة كفاية الطبلقة في طرح السؤاؿ، كتزيد مف المردكد التربكم، عمى أساس أف المعمـ يكجو كينظـ 

األسئمة ليتـ طرحيا بطريقة تجعؿ التفاعؿ السائد داخؿ غرفة الصؼ، تـ بالدرجة األكلى عمى قدر مف 
. الحرية كاالنطبلؽ في التفكير كالتعبير

 (35)( 38: ، ص2008محمد إبراىيم، مريم الشرقاوي، )             
 يتكقؼ ضبط السؤاؿ كطرحو بطريقة تثير انتباه الطمبة عمى شخصية المعمـ، كتمكنو مف 

المادة التي يدّرسيا كاستثماره لكقتو كقدرتو عمى شد انتباه الطمبة بأساليب الحكار كالمناقشة، كالتي مف 
شأنيا خمؽ نكع مف االىتماـ لدل الطمبة، فيعمدكف إلى االستغراؽ في التفكير لتحديد اإلجابة عمى 

 (36)( 112: ، ص2001إسماعيل محمد دياب، )         .األسئمة المطركحة
 كفي نفس السياؽ كعمى ضكء ما سبؽ نعرض أىـ اإلرشادات العممية التي يمكف مراعاتيا مف 

: قبؿ المعمـ كىي كاآلتي
. تكزيع األسئمة بطريقة عادلة عمى الطمبة- 
. عدـ اقتراح اإلجابة عمى الطالب- 
. عدـ كثرة األسئمة المتناىية كعدـ السرعة في إعطائيا- 
. التركيز عمى النقاط الرئيسية كاليامة عند طرح السؤاؿ- 
. تحديد نكع األسئمة عمى أساس المعمكمات كالمميزات المتكافرة لدل الطمبة كمستكاىـ اإلدراكي- 
. إعطاء الكقت الكافي لمتفكير بعد كؿ سؤاؿ- 
. تكجيو األسئمة بعد االنتياء مباشرة مف كؿ فترة تعميمية لغرض تقييـ الطبلب كتجكيد التعميـ- 
. تكجيو األسئمة لمطبلب غير المنتبييف أك المشتتيف ذىنيا أثناء الدرس- 
عطائيا كاممة-  . الطمب مف الطمبة تكضيح اإلجابة كا 
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. اعتماد اإلجراءات التالية في تكجيو األسئمة- 
. تكجيو السؤاؿ بمغة كاضحة كمفيكمة- 
عطاء اإلجابة بعقبلنية كجدية-  . التكقؼ أك االنتظار حتى يتسنى ألفراد لصؼ استعادة المطمكب، كا 
. استخداـ الطريقة العشكائية في اختيار الطالب المجيب- 
. االستماع بتركيز كعناية إلجابة الطالب- 
متابعة الطالب أثناء اإلجابة مف خبلؿ الحذؼ كاإلضافة بتشجيع مف المعمـ كتمميحاتو غير المباشرة - 

. كمما لـز األمر لبمكغ الطالب اإلجابة الصحيحة
. تجميع إجابات الطبلب كتمخيصيا مف طرؼ المعمـ أك أحد الطمبة- 
:  أنواع األسئمة المستخدمة- ب
. التي تتناكؿ الفيـ كاالستيعاب كتناكؿ المعمكمات: أسئمة التفكير األدنى* 
: التي تتناكؿ أسئمة: أسئمة التفكير العالي* 
. إصدار األحكاـ التقكيمية- 
. (مف الكؿ إلى األجزاء)االستدالؿ القياسي كاالستنتاج - 
. (مف األجزاء إلى الكؿ)االستدالؿ االستقرائي - 
. المقارنة- 
. تطبيؽ المفاىيـ كالمبادئ- 
. حؿ المشكبلت- 
. العبلقات بيف األسباب كالنتائج- 
لتنمية قدرات الطبلب الفكرية، كيصبح الطالب قادرا عمى إنتاج األفكار : أسموب التفكير المتمايز* 

الخبلقة في إيجاد الحمكؿ لممشاكؿ العامة كالخاصة، عندما ال تتكافر المعمكمات الكافية إزاء المشاكؿ 
. المطركحة، كمف خبلؿ ىذا النكع مف األسئمة يمكف التكصؿ إلى عدة حمكؿ لمشكمة كاحدة

يتطمب ىذا النكع مف أسئمة المكاد أف يكجو المعمـ السؤاؿ لمطالب، كمف ثـ يعطي : األسئمة التحميمية* 
الفرصة لئلجابة عف السؤاؿ، كبعد االنتياء مف إعطاء اإلجابة يقـك المعمـ بمناقشة اإلجابة كتحميميا، 

كالتعميؽ عمى الخطأ أك النقص في اإلجابة، كمف ثمة يشتؽ السؤاؿ التالي مف خبلؿ تمؾ اإلجابة 
. كتستمر العممية حتى تكتمؿ المعرفة الحقيقة مف البحث

 (268-266: أحمد إبراىيم أحمد، مرجع سابق، ص ص)                        
 كالمعمـ الفعاؿ ىك الذم يممؾ ميارة إدارة الصؼ بشكؿ جيد، كمف الميارات التي تعيف المعمـ 

عمى إدارة الصؼ بشكؿ فعاؿ ميارة طرح األسئمة، كىنا يمكف تكضيح بعض النقاط التي تساعد عمى 
االستفادة مف األسئمة الصفية في إدارة الصؼ الدراسي بصكرة فعالة، كالتي تكسع مف مدل التفكير 

: لدل الطبلب مف خبلؿ إتباع المعمـ لما يمي
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ترؾ المجاؿ لمطمبة لئلجابة بشكؿ عشكائي، كىذا ال يعني أف نقبؿ اإلجابة الجماعية غير المحددة - 
التي تؤدم إلى الفكضى، كالمقصكد ىنا عدـ تحديد الطالب المجيب، اليدؼ مف ىذا تحكيؿ الطالب 

. غير المشارؾ إلى طالب مشارؾ
أم إعطاء المجاؿ الزماني الكافي لينظـ الطالب إجابتو، فالتفكير العميؽ : ترؾ الكقت لمفيـ كالتفكير- 

يمكنو مف فيـ السؤاؿ جيدا، كبالتالي اإلجابة تككف أكثر دقة، مع التركيز عمى أف ال يككف الكقت 
. طكيبل جدا حسب صعكبة السؤاؿ

عندما تككف األسئمة عميقة كتحتاج إلى جدية في التفكير، : استعماؿ أسمكب المشاركة في التفكير- 
فبل بأس مف إتاحة الفرصة لكؿ طالبيف أك ثبلثة في التشاكر كالمشاركة في التفكير كالمناقشة بيدكء 

. كالتكصؿ إلى إجابة مشتركة، تساعد عمى اكتساب الخبرات كزيادة الحيكية
عندما يتكصؿ الطالب إلى اإلجابة فبل يمنع أف يضيؼ األستاذ سؤاال مكمبل، : طرح أسئمة المتابعة- 

: ييدؼ إلى متابعة كاستكماؿ المعمكمة، كمثاؿ ذلؾ
لماذا ىذه اإلجابة؟  - 
ىؿ لؾ أف تفصؿ في إجابتؾ؟  - 
ماذا يحدث لك كاف كذا؟  - 

كماؿ أسئمة المتابعة، كالسير في بمكغ اإلجابة المقصكدة   كما يمكف اختيار طبلب آخريف كا 
ىؿ تكافؽ عمى رأم زميمؾ، كما ىي مبرراتؾ؟ :   -  مثبل

 أذكر أمثمة لتدعيـ رأيؾ؟ -

أم االمتناع عف صحة أك خطأ اإلجابة، عمى أساس أف السؤاؿ : اإلمتناع عف إصدار األحكاـ- 
العميؽ يحتاج إلى مستكل عاؿ مف التفكير، كمجاؿ خصب مف النقاش، كأف يقكؿ المعمـ لمطالب ىذا 

. رأيؾ، ربما يبدك مقبكال
 كيطرح السؤاؿ مف لديو رأم آخر؟ 

.  كىنا يفتح المجاؿ لمطبلب كي يفكركا في إجابات أخرل، كيحاكلكا إبداء كؿ ما لدييـ لممعمـ
:  كما يمكف لممعمـ تقسيـ اإلجابات عمى شكؿ مجمكعات كاآلتي

كضع المؤيديف لئلجابة في مجمكعة؟ - 
كضع الذيف لدييـ إجابة أخرل في مجمكعة أخرل؟ - 

.  كفي األخير يحدد المعمـ مف األقرب إلى الصحة كيبرر اإلجابة تبريرا مقنعا
: استخداـ التعزيز بمختمؼ أشكالو كالتي منيا- 
. التشجيع المفظي- أ

. التشجيع باإلشارات- ب
: حيث يعيد المعمـ طرح أراء بعض الطبلب كنسبتيا إلييـ مثبل: استخداـ إسيامات الطالب- جػ
. يقكؿ دعكنا نناقش المشكمة التي طرحيا زميمكـ فبلف- 
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ثـ يقكؿ شكرا، كيشير إلى طالب آخر كيقكؿ أعطنا مثاؿ عما أجاب زميمؾ، كبعدىا يعطي الفرصة - 
. ىؿ يريد أحدكـ إضافة شيء ما: لمجميع بقكلو

. إلخ....الحكافز المادية كالجكائز، شيادات التقدير،- د
طمب تمخيص عف كؿ ما حصؿ في الحصة، مف خبلؿ االستحضار الذىني لمطالب أثناء األنشطة - 

كؿ طالب يكتب ممخصا في أسطر : - الصفية، كلتحسيف مستكل اإلصغاء كالتمخيص كقكؿ المعمـ
. قميمة يعيد فيو أىـ ما احتفظ بو أثناء الحصة كقد يككف ذلؾ شفييا

. لخص ما سبؽ بمغتؾ الخاصة: -  أك قكلو
استطبلع طبلب الفصؿ، مف خبلؿ تمكينيـ مف اقتراح آرائيـ حكؿ كضع الحمكؿ لممسائؿ المقترحة - 

في الصؼ، أم عمى الطالب عدـ تقبؿ األفكار إال بعد تمحيص كاقتناع، كيمكف لممعمـ استعماؿ مبدأ 
كـ طالبا يكافؽ عمى طريقة الحؿ التالية؟ : - االستطبلع بالشكؿ التالي

 ثـ تتـ مناقشة الحؿ كالتعرؼ عمى جكانب المكافقة كجكانب االعتراض بفتح مجاؿ أكسع 
 (271-268: أحمد إبراىيم أحمد، مرجع سابق، ص ص) .                لمتفكير المعمؽ

III - اإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة وتحقيق الفعالية التربوية
: داخل الصف الدراسي وعمى مستوى المؤسسة التربوية

 :اإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة:  أوال
 إف تحديد مفيـك اإلجراءات العممية المكجية لئلدارة الصفية، أمر يستحؽ الكقكؼ أماـ العديد 

مف كجيات النظر لدل الكثير مف الباحثيف التربكييف، كىنا سيستكقفنا عرض أىـ ىذه اإلجراءات مف 
: خبلؿ ضبط مفيكميا مف طرؼ الباحثيف التربكييف، حيث يككف ذلؾ كاآلتي

عمى ضكء القراءات السابقة تمكنا مف كضع مفيـك شامؿ لئلجراءات : المفيوم الشامل- 1 
العممية المكجية لئلدارة الصفية، كارتباطيا بفعالية كجكدة إدارة الصؼ الدراسي، بحيث يصكغ ىذا 

 :المفيكـ العاـ كالشامؿ، أىـ ىذه اإلجراءات كىك كاآلتي
:  ىي المككنات العامة إلدارة الصؼ الدراسي الفعالة كىي

نيائو)القكاعد كاإلجراءات األكلية -   . (بدء الدرس كا 
. التدخبلت التأديبية- 
. عبلقات الطمبة بالمعمـ- 
. التييؤ الذىني إلدارة الصؼ الدراسي- 

 كبالنسبة لممرحمة الثانكية فإف اإلجراءات كالقكاعد التي يؤدييا المعمـ متعمقة ببداية كنياية اليـك 
: الدراسي كعادة تتناكؿ ما يمي

. تسجيؿ الحضكر في بداية الحصة الدراسية- 
عند بدء الحصة الدراسية تتـ مخاطبة الطبلب الذيف لـ ينجزكا عمميـ في اليـك السابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ بسبػب - 
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.  غيابيـ
. التعامؿ مع الطمبة المتأخريف عف بداية الحصة الدراسية- 
. ختاـ الحصة الدراسية ببناء تكقعات كاضحة لدل الطبلب عف الكاجب المنزلي- 

 (37)( 41: ، ص2008روبرت مارزانو، جانا إس مارزانو، ديبرا بيكرينج،           )
 ككذلؾ اإلجراءات التي تكجو العمؿ التعميمي داخؿ حجرة الدراسة، كالتي تتـ عف طريؽ تنظيـ 

: األنشطة التي يقكدىا المعمـ تتناكؿ المجاالت التالية
. انتباه الطبلب خبلؿ تقديـ الدرس- 
. مشاركة الطالب- 
. تحدث الطمبة فيما بينيـ- 
. (المساعدة أثناء تقديـ الدرس)التعمـ التعاكني - 
 (52: روبرت مارزانو وآخرون، مرجع سابق، ص)                    .السمكؾ خارج المقعد- 
يقع ىذا المفيـك تحت استراتيجيات : المفيوم المتعمق باستراتيجيات التدريس- 2 

التدريس، كفؽ ثبلث مراحؿ األكلى ىي اإلعداد، أم ما يسبؽ العرض العممي، كالثانية مرحمة التنفيذ 
أم العرض، الثالثة ىي النيائية، كتجرل لمكقكؼ عمى مدل تحقؽ األىداؼ أم التقكيـ، كيتـ ذلؾ كما 

 :يمي
: يعد المعمـ في ىذه المرحمة خطة تفصيمية تشمؿ ما يمي: ما قبل العرض 
يتـ ىنا تحميؿ الميارة الستخراج المفاىيـ الجديدة، التي يسعى المعمـ إلى تعميميا : تحديد األىداؼ- أ

لمطبلب، كما يتـ تحديد األفكار الرئيسية كالقكاعد العممية لتنفيذ التطكرات، كالكصكؿ إلى النتائج 
. التعميمية

 تكفير مستمزمات العرض مف أجيزة كأدكات ككسائؿ تعميمية، إذ ينبغي تكفير مستمزمات مختمفة، -ب
. تمـز العرض مف أجيزة كأدكات، كتختمؼ ىذه المستمزمات حسب األنشطة الصفية

 اختيار الكسائؿ المناسبة لتكضيح المفاىيـ كاألفكار، كتتطمب عممية العرض استخداـ كسائؿ -ج
تعميمية تساىـ في تكضيح المفاىيـ ك األفكار، ك بعض خطكات العمؿ التي تتضمنيا الميارة خاصة 

. فيما يتعمؽ بالبيئة المحمية لممتعمـ
 (38)( 248: ، ص2006ىادي أحمد الفراجي، موسى عبد الكريم، )           

 إعداد األسئمة الصفية التي سيطرحيا قبؿ العرض كأثناءه كبعده، حيث تشكؿ األسئمة عنصرا -د  
ميما، فقبؿ العرض ينبغي عمى المعمـ استخداـ األسئمة لتييئة المتعمميف، كتشكيؽ الميارة لدييـ، بيدؼ 

. زيادة دافعيتيـ نحك التعمـ
 إعداد المكاف إذ يجب إعداد البيئة التعميمية بحيث، يتكافر المكاف عمى أفضؿ الظركؼ البيئية -ىـ

لعرض الدرس، كىذه الظركؼ منيا ما يتعمؽ باإلضاءة، كالمآخذ الكيربائية البلزمة عند استخداـ 
. كسائؿ تعميمية، كتنظيـ حجرة الدراسة بإعدادىا بشكؿ يبلئـ الحركة
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 إعداد كسيمة التقكيـ، إذ تختمؼ كسائؿ التقكيـ التي يستخدميا المعمـ حسب أىداؼ العرض، فقد -و
يككف التقكيـ بالتحقؽ مف استنتاجات المتعمميف، التي يتـ تدكينيا في الكراسة، أك تقكيـ العمؿ الذم 

كمدل . كمؼ بو المتعمـ، كمف جية أخرل يجب عمى المعمـ أف يعد الكسائؿ المناسبة لتقكيـ أدائو ىك
فاعمية العرض كعناصره كالكقت الخاص بالعرض، مستمزمات العرض، طريقة العرض، إدارة الحصة 

. لتحقيؽ أىداؼ ميارة إدارة الصؼ الدراسي
: يتـ أداء المعمـ اإلدارم لمصؼ الدراسي كفؽ ما يمي: أثناء العرض 

. ترتيب األجيزة كاألدكات كتنظيميا لتككف في متناكؿ المعمـ تسييبل لمعمؿ التعميمي- 
ثارة الدافعية لدييـ كتعريفيـ باألىداؼ الكاجب تحقيقيا-  . تييئة المعمميف لمكضكع الدرس كا 
. شرح األسس المعرفية التي يبنى عمييا األداء المطمكب- 
. شرح خطكات العمؿ التدريسي باختصار- 
: تأدية العمؿ التعميمي التدريسي كما يمي- 
. بدء العمؿ خطكة خطكة بكضكح كثقة كاتزاف خاصة العمؿ المعقد- 
مرافقة خطكات العمؿ بشرح مبسط لكؿ خطكة كلفت انتباه المتعمميف إلى النقاط الرئيسية كاالبتعاد - 

استخداـ الكسائؿ التعميمية في الكقت المناسب كالتركيز .- عف التفاصيؿ الدقيقة، التي تشتت االنتباه
 (            250: ىادي أحمد الفراجي، مرجع سابق، ص)                .عمى ما يخدـ األداء منيا

. االعتداؿ أثناء العرض، فعمى المعمـ أال يبطئ كال يسرع- 
. التأكد مف متابعة المتعمميف لمعرض، كيمكف لممعمـ طرح أسئمة لشد انتباه الطمبة باستمرار- 
. إعادة شرح أم خطكة يبلحظ المعمـ أف المتعمميف بحاجة لذلؾ- 
. تقبؿ أراء المتعمميف كاستفساراتيـ كتعزيز ثقتيـ بأنفسيـ- 
. منح المتعمميف فرصة في نياية العرض لبلستفسار أكثر كنقؿ ما يجدكنو ميما كتابيا- 
. التكصؿ إلى كضع استنتاجات كتعميمات حكؿ مكضكع الدرس- 
. الطمب مف بعض المتعمميف، إعادة تطبيؽ الخطكات عمميا إذا كاف الغرض اكتساب ميارات األداء- 
يتـ تقكيـ كؿ مف تعمـ المتعمميف كأدائيـ بعد انتياء العرض التدريسي مباشرة، : بعد العرض 

فيمكف تقكيـ التعمـ المعرفي بكسائؿ مختمفة كالمناقشة، كما كتبو المتعممكف في كراساتيـ، أما الجانب 
ذا رأل المعمـ أف نتائج التعمـ ليست بالمستكل   األدائػي فيتػـ تقكيمو أثناء العرض بالمبلحظة، كا 
المطمكب، فعميو عبلج المكقؼ بالرجكع إلى اإلجراءات العممية، التي تكجو عممو اإلدارم لمصؼ 

الدراسي أثناء مرحمة العرض كما قبؿ العرض، كيمكنو االستفادة مف األسئمة التالية في تقكيمو الذاتي 
: ألدائو العممي

ىؿ كانت األىداؼ كاضحة؟ - 
ىؿ كاف العرض مبلئما لؤلىداؼ؟ - 
ىؿ كانت مستمزمات تنفيذ العمؿ التدريسي مناسبة مف حيث الجكدة كالكمية؟ - 
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ىؿ كانت خطكات العرض صحيحة عمميا كمتسمسمة؟ - 
ىؿ استطاع كؿ المتعمميف الرؤية كاالستماع بكضكح؟ - 
ىؿ بقي انتباه كؿ المتعمميف مشدكدا إلى مكضكع العرض؟ - 
ىؿ طرحت أسئمة ذات عبلقة باألىداؼ التعميمية؟ - 
ىؿ طرحت أسئمة مثيرة لبلنتباه كالتفكير؟ - 

 كفي ضكء اإلجابة عمى ىذه األسئمة، يستطيع المعمـ تدارؾ المكقؼ التعميمي غير الصحيح، 
. كيقّكـ المسار داخؿ حجرة الصؼ عف طريؽ تحسيف أدائو لمعرض

 (252: ىادي أحمد الفراجي، موسى عبد الكريم، مرجع سابق، ص)                                        
 كالمخطط التالي يكضح مراحؿ الدرس، كاإلجراءات المكجية لمياـ المعمـ اإلدارية ليؤدم عممو 

 .اإلدارم بصكرة فعالة
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يوضح اإلجراءات العممية الموجية لمعمل اإلداري لممعمم عبر مراحل الحصة الصفية : 15مخطط رقم 
( 39)( 374: ، ص2005عبد السميع، سيير محمد، )                                                          

 
 
 

أسس : العرض
االىتماـ كالتحفيز 

 لمطمبة

ابدأ في 
  الكقت

غمؽ الدرس بتقكيـ 
العمؿ التعميمي 

 لممتعمميف

أعرض  
النشاط 
 األكؿ

استمرار 
العرض عف 
 طريؽ المناقشة

يمقي : الكصكؿ في الكقت كقبؿ الطمبة
السبلـ عمى الطمبة كيجعؿ الصؼ 

مستقرا، ينظمكف أدكاتيـ عمى الطاكلة، 
التعامؿ مع الكاجب، اإلشارة إلى بدء 

 . الحصة كجمب اىتماـ الطمبة

تحديد المكضكع، ربط المكضكع الحالي 
بالمكضكع السابؽ، التأكد مف انتباه 
جميع الطمبة، استخداـ الكسائؿ 

المناسبة، تعزيز المعرفة السابقة كربطيا 
 .  بما ىك جديد

تقسيـ الصؼ إلى مجمكعات، تطبيؽ 
خطة الدرس، التأكد مف جاىزية 

المصادر التعميمية، اإلشارة إلى تغير 
النشاط الصفي، التأكد مف انتباه جميع 
الطمبة، تحريؾ كتنشيط الصؼ بكاممو، 

 .  اإلشارة إلى بداية نشاط جديد

إخبار الطمبة بالنشاط الصفي كأىميتو، 
تعزيز الفيـ بسيكلة استخبلص النتائج، 
تزكيد الطمبة بالمصادر التعميمية، 
التأكد مف أف جميع الطمبة عمى قدر 
مف الفيـ، مراقبة تقدـ الطمبة في 

 . المشاركة في تنشيط الحصة 

اإلشارة إلى إنياء النشاط الصفي في الكقت المناسب، إعبلـ الطمبة بتكقيؼ 
عمميـ كتجييزىـ لما سيقكمكف بو فيما بعد، التأكد مف تقدـ الطمبة في إنجاز 
ما كّكؿ إلييـ مف عمؿ، تحديد احتياجات تطكير كاستمرار النشاط الصفي، 
إعادة تكضيح أىداؼ النشاط الصفي المقدـ، إعطاء الكاجب المنزلي، غمؽ 

 .   الحصة الصفية، الخركج مف الصؼ الدراسي بصكرة طبيعية كعادية
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المداخل واألساليب المتعمقة باإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية  : ثانيا 
:        الفعالة

مف المبلحظ أف الفكر اإلدارم التربكم قد بمغ مرحمة : مداخل اإلدارة الصفية الفعالة- 1 
متطكرة في الربع األخير مف القرف العشريف، ظير أثرىا في تطبيقات الفكر التربكم بمختمؼ مستكيات 
اإلدارة التربكية كالتعميمية، كفيما يمي أىـ مداخؿ كأساليب اإلدارة الصفية الفعالة في ضكء اإلجراءات 

 :العممية المكجية لذلؾ
:  Rules and procedures: مدخل القواعد واإلجراءات- أ 

المذيف يرجع إلييما الفضؿ في تقرير " Everson" "Emmer" "إفرسون"ك" إمر" يرل كؿ مف 
مدخؿ القكاعد كاإلجراءات المكجية لئلدارة الصفية، مف خبلؿ ضركرة كضع المعمـ لمجمكعة مف 

اإلجراءات التي تمكف مف ضبط الصؼ الدراسي بصكرة فعالة، غير أنيما أشارا إلى ضركرة اختزاؿ 
عمى الرغـ مف '' ":إفرسون"ك " إمر"ىذه اإلجراءات بتقميؿ عددىا قدر اإلمكاف، كفي ذلؾ يقكؿ كؿ مف 

أف القكاعد كاإلجراءات التي يستخدميا المعممكف تختمؼ مف معمـ آلخر، إال أننا لـ نجد إدارة فعالة 
. ''لمصؼ الدراسي بدكنيا

 كيؤكداف عمى أف ىذه اإلجراءات ليست قائمة نيائية، فقد يقرر المعمـ استخداـ قكاعد أخرل أك 
قد يرغب المعمـ في استخداـ صياغات مختمفة، كالتي يرل المعممكف أنيا قكاعد عامة جدا، كيرغبكف 

التي حددىا كؿ  (06)في أف يككف لدييـ المزيد مف القكاعد األكثر تحديدا، كالقكاعد كاإلجراءات الست 
: التي تـ كضعيا ىي كاآلتي''  إفرسون"ك " إمر''مف الباحثيف 

كمعنى ىذا أف يككف الطمبة : ("أحضر لمصف كل ما تحتاجو من أدوات")" 1"القاعدة واإلجراء 
مستعديف لكؿ حصة صفية، كأف يعرؼ كؿ منيـ تماما ما ىك متكقع منو إحضاره إلى الصؼ 

. الدراسي
كيندرج تحت ىذه القاعدة اإلجراءات : ("كن مستعدا لمعمل عندما يدق الجرس")" 2"القاعدة واإلجراء 

: التالية
. تحضير األدكات الكاجب كضعيا عمى طاكلة الدراسة- 
. إظيار مشاعر الكد بيف كؿ مف الطمبة ككذلؾ بيف الطمبة كالمعمـ- 

كيندرج تحت ىذه : ("استمع، وظل جالسا في مقعدك أثناء تحدث اآلخرين")" 3"القاعدة واإلجراء 
القاعدة، أف يستمع الطالب باىتماـ أثناء تحدث المعمـ أك أم طالب آخر، كأف يظير كؿ مف الطالب 

. كالمعمـ سمككا مبلئما
كيندرج تحت ىذه القاعدة احتراـ حديث : ("احترم الجميع، وكن مؤدبا معيم ")" 4"القاعدة واإلجراء 

. اآلخريف سكاء المعمـ أك الطمبة
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 كعمى ىذا يمكف أف ينتج شعكر متبادؿ باالحتراـ كتحقيؽ أكبر قدر مف التفاعؿ اإليجابي، 
. كخاصة في المكاقؼ الحساسة كالتشاجر مثبل

: كتتضمف ىذه القاعدة إجراءات اإلرشاد مثؿ: ("احترم ممكية اآلخرين")" 5"القاعدة واإلجراء 
. حافظ عمى نظافة الحجرة الصفية كنظاميا- 
. التقط األكراؽ التي مف شأنيا أف تسيء لمنظاـ الصفي- 
. أعد األشياء المستعارة ألصحابيا- 

يندرج تحت ىذه القاعدة تذكير الطمبة كالمعمـ : ("أطع جميع القواعد المدرسية")" 6"القاعدة واإلجراء 
. بأف القكاعد كاإلجراءات المطبقة في الصؼ الدراسي تطبؽ كذلؾ خارجو

عددا مف اإلجراءات يستخدميا المعمـ إلدارة الصؼ، منيا إجراءات خاصة " إفرسون "ك" إمر"كيضع 
: بعمؿ الطمبة في مقاعدىـ الدراسية مثؿ

. انتباه الطمبة أثناء شرح الدرس كمشاركتيـ في العمؿ المدرسي- 
احتراـ المدل المسمكح بو لمتحدث مع الطمبة كلتحدث الطمبة فيما بينيـ، كطريقة طمب المساعدة - 

جراءات المحافظة عمى النظاـ الصفي . كا 
. اعتماد اإلجراءات التي يتـ اعتمادىا عند إنياء العمؿ المدرسي- 
استخداـ إجراءات العمؿ الجماعي كالتعاكني، مف أجؿ خمؽ ركح المنافسة الحرة، كإجراء المشركع - 

. أك تكزيع المياـ عمى مجمكعة مف الطمبة ككذلؾ تكضيح أىداؼ العمؿ المدرسي لمطمبة
 :Behavior modification: مدخل تعديل السموك- ب 

 يقكـ ىذا المدخؿ أساسا عمى اىتماـ المعمـ بتكفير درجة عالية مف الضبط لسمكؾ الطمبة، 
فمدخؿ القكاعد كاإلجراءات كمدخؿ تعديؿ السمكؾ يقكماف عمى اعتقاد، أف سمكؾ الطالب نتيجة 
لمظركؼ الخارجية، كالطالب غير قادر عمى ضبط سمككو، فيك يحتاج إلى قكة خارجية تحكمو 

كالمعمـ، إذف مدخؿ تعديؿ السمكؾ مف المداخؿ الميمة في ضبط السمكؾ الصفي لمطمبة، حيث يشير 
أف ىذا المدخؿ يعمؿ عمى معالجة بيئات التعمـ لمطمبة، بما يتيح فرص مكافأة " Skinner "سكينر"

عادة تشكيمو  السمكؾ المرغكب فيو، كىذا المدخؿ يفترض أف سمكؾ الطمبة غير المبلئـ يمكف تعديمو كا 
كسمكؾ , في نمط أكثر قبكال اجتماعيا، مف خبلؿ التأثير المباشر لؤلحداث كالكقائع في البيئات التعميمية

" العقاب"، "Reinforcement" "التعزيز: "الطمبة يمكف تعديمو كفؽ ثبلث عمميات تتمثؿ فيما يمي
"Punishment " االنطفاء"ك" "Extinction ."

 :Withitness and organization: مدخل الدراية والتنظيم-  جـ
، "Kouinen" "كوينن" يرجع الفضؿ في إرساء مدخؿ الدراية كالتنظيـ إلى العالـ الباحث 

في أنو يسعى إلى تمكيف المعمميف عف طريؽ سمككيـ مف جعؿ الطمبة " كوينن"كيتمخص مدخؿ 
منشغميف بالميمة التعميمية داخؿ الصؼ الدراسي، باالعتماد عمى استخداـ عدد مف األساليب منيا  ما 

، كالتي تشير إلى أف المعمـ يتفاعؿ مع الطمبة في الكقت "Withitness" "الدراية"يطمؽ عمييا 
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المناسب، لذا ينبغي لو أف يككف عمى دراية كافية بكؿ ما يحدث في الصؼ في كؿ األكقات، 
، كىناؾ أسمكب آخر يطمؽ  كيستجيب لمسمكؾ السيء كغير المرغكب فيو بشكؿ مبلئـ كحاـز

، كالذم يعني أف ينتبو المعمـ إلى حدثيف أك أكثر يقعاف " OverLappingاإلحاطة"اسـ" كوينن"عميو
في نفس الكقت، فيتعامؿ مع األحداث المتداخمة دكف أف يككف مضطرا لتعطيؿ أم حدث عف اآلخر، 

أم االنتقاؿ اإلنسيابي " Transmition Smoothness "االنتقال إنسيابيةكاألسمكب الثالث يسمى 
أف معظـ المعمميف يقعكف في خطأيف " كوينن"مف نشاط تعميمي آلخر دكف تعجيؿ أك تباطؤ، كيعتقد 

 كالتي تسبب :األنشطة تدفقعند االنتقاؿ مف نشاط صفي إلى نشاط آخر، فاألكؿ يسميو التغيرات في 
ارتباكا كضكضاء، كربما أنشطة غير ضركرية باإلضافة إلى سمككات سيئة، كالثاني يطمؽ عميو اسـ 

"Slowdown :" كىك يعبر عف التأخيرات التي تضيع الكقت عند االنتقاؿ بيف األنشطة الصفية، إما
بسبب اإلسياب المفرط في تفصيبلت ال لزـك ليا، أك بسبب تجزئة النشاط إلى أنشطة مصغرة 

. كمتعددة، مما يعيؽ العمؿ التعميمي كيشتت انتباه الطمبة
إلى مبلمح ىذا المدخؿ التي يمكف أف يستعيف بيا المعمـ لممساىمة في " كوينن" لذا يشير 

الحفاظ عمى تركيز جماعة الصؼ الدراسي، تجاه العمؿ المدرسي مف جية، كتقميؿ السمكؾ السيء مف 
: جية أخرل، كتتمثؿ فيما يمي

ييدؼ إلى محاكلة المعمـ جذب انتباه أعضاء الصؼ : Group alerting الجماعي التيقظ* 
. الدراسي بكاممو، كذلؾ يخمؽ نكع مف الترقب لدل الطمبة

تعبر عمى الدرجة التي يحمؿ بيا المعمـ الطالب مسؤكلية أدائو : Accountability المحاسبة* 
لمميمة الصفية، فالمعمـ ينظر ماذا يفعؿ الطالب كيتكاصؿ معو كيبلحظو لمكقكؼ عمى أدائو، فالطالب 

. مسؤكؿ عمى كؿ ما بدر منو كىك معّرض لممحاسبة
 :Congrument Communication: مدخل االتصال المالئم- د 

كىك مدخؿ رئيسي يعد مف طرؽ التكاصؿ التي " Ginott" "جينوت" يسمى أيضا مدخؿ 
عمى " جينوت"تستخدـ مف طرؼ المعمميف لتساعد عمى تحقيؽ بيئة صفية آمنة كمنتجة، كقد كضع 

مستكل ىذا المدخؿ كؿ ما يجب أف يفعمو المعممكف ككذلؾ يقكلكنو، كما يجب أف يتجنبكه قكال كفعبل 
العديد مف الممارسات الجيدة كالممارسات المتعمقة بالبيئة " جينوت"أثناء معاممتيـ لمطمبة، كقد قدـ 

" جينوت"التدريسية، كإجراءات تكجو العمؿ اإلدارم لمصؼ الدراسي لكؿ معمـ، كمف أىـ ما أكصى بو 
. التكاصؿ المبلئـ مع الطمبة سكاء كاف ذلؾ لفظيا أك غير لفظي: - ما يمي

. تشجيع استقبللية الطمبة ككثباتيـ الحرة- 
. تجنب الثناء المفرط اليداـ كالمكلد لمغركر- 
. التخمي التاـ عف استخداـ العقاب إال لمضركرة- 
. إعطاء الطمبة الفرصة الكافية إلدراؾ ما تعممكه كممارستو عمميا- 
. تقدير كاحتراـ أفكار جميع الطمبة لنعظـ لدل كؿ طالب اإلحساس بقيمتو- 



 الفصل الرابع                          التعلين الصفي الفعال ونظام الجىدة في ضىء اإلجراءات العملية المىجهة لإلدارة الصفية الفعالة

178 

 

. استخداـ طريقة التكجيو كالقيادة كتجنب النقد اليداـ- 
. الكعي بتأثير الكممات الذميمة عمى الطمبة كتجنب استخداـ السخرية- 
. استخداـ الثناء الذم يزيد مف األداء كليس الثناء التقييمي فقط- 

أنو يتميز بانخفاض درجة التدخؿ مف طرؼ المعمـ، لضبط " جينوت" الشيء المبلحظ عمى مدخؿ 
سمكؾ الطالب غير المرغكب فيو، كتنعكس ىذه الرؤية عمى مختمؼ جكانب إدارة الصؼ الدراسي لدل 
عطاء السمكؾ  المعمميف، الذيف يعتمدكف ىذا المدخؿ، كيأتي ذلؾ مف خبلؿ مناقشة السمكؾ كتفيمو كا 
ظيار القدرة عمى اختيار اإلجراءات التي تمكف مف تجكيد عممية التعمـ كالتعميـ،  البديؿ كالمبلئـ، كا 
عمى أف يككف المعمـ ىك المسؤكؿ عف إدارة الجماعة في حجرة الدراسة كدفع العمؿ التعميمي نحك 

. التقدـ
  :Learner contred classroom: مدخل الفصل المتمركز حول المتعمم- ىـ 

تقـك الفكرة األساسية ليذا المدخؿ عمى إتاحة الفرصة كالحرية الكاممة لمطالب لمتعمـ كالتعبير 
عف نفسو، كالمشاركة الفعالة كاتخاذ القرار دكف فرض كصايا أك تدخؿ مباشر مف قبؿ المعمـ، عف 
طريؽ تككيف كرشات عمؿ يعمؿ فييا الطمبة بصكرة متبادلة، أم العمؿ المشترؾ كاإلعداد لمعمؿ 

كتقديـ التغذية الراجعة لزمبلئيـ، كيصاحب ذلؾ تفكيض السمطة لمطمبة بمنحيـ ممكية النشاط الصفي، 
عف طريؽ إعادة صياغة المعمـ ألدكاره في إدارة الصؼ المدرسي، مف خبلؿ تعظيـ دكر المتعمميف 

كتقميؿ دكر المعمميف، حيث يتخذ المعمـ دكر عضك في جماعة أك قائد في فريؽ، أكثر مف أف يككف 
. المصدر الكحيد لممعرفة كالسمطة

ككفقا ليذا المدخؿ فإف إجراءات إدارة الصؼ الدراسي في ىذا المدخؿ، تسمح لممتعمميف بتقميد 
إدارة مناقشات الصؼ، تكجيو األسئمة لمطمبة، بحيث يبدم : بعض األدكار اإلدارية التي مف بينيا

كمف . الطمبة لزمبلئيـ تقبؿ تقمدىـ بيذه األدكار، ألنيـ يكجيكف نظرىـ كنشاطيـ لزمبلئيـ كليس لممعمـ
إيجابيات ىذا المدخؿ الذم يتمركز حكؿ المتعمـ، نجد أف الطمبة يمارسكف فعميا الضبط عمى أنفسيـ 

في كجكد المعمـ أك في عدـ كجكده، ألف الصؼ الدراسي بالممارسة كالتكرار يدار ذاتيا مف قبؿ 
كعندما تنتقؿ اإلدارة مف المعمـ إلى الطالب ليدير نفسو بنفسو، فإنو يمكف االعتماد عمى عدد .الطمبة

.  مف األساليب لمعاكنة الطالب عمى ضبط سمككو كتحقيؽ األىداؼ التعميمية
 (40)( 273-256: ، ص ص2009محمود فوزي، أحمد بدوي، )           

 :Total quality: مدخل الجودة الشاممة عمى مستوى الصف الدراسي- خـ 
 يعتبر ىذا المدخؿ اإلدارم لمصؼ الدراسي مف أحدث المداخؿ التي يمكف إتباعيا في إدارة 

 لما يتصؼ بو مف خصائص كمميزات تضمف الجكدة في كؿ عنصر مف عناصر .الصفكؼ الدراسية
منظكمة العمؿ في الصؼ الدراسي، كىك ما يساعد بشكؿ كبير لمكصكؿ إلى إدارة جيدة تتحقؽ مف 

 .خبلليا أىداؼ الصؼ ككذلؾ أىداؼ المؤسسة

 (41)( 66: ، ص2009محسن عمى عطية، )                                               
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 كيقكـ ىذا المدخؿ عمى إيجاد فمسفة جديدة في إدارة الصؼ، فيك يضمف أف يعطي كؿ فرد أك 
كجكد : مجمكعة أفراد، أفضؿ ما لدييـ مف إمكانات كقدرات كأداءات تكافؽ مكاصفات الجكدة مف أىميا

سياسة كاضحة كمحددة لمجكدة، كفاءة التنظيـ اإلدارم كالكظيفي، المراجعة الدكرية مف اإلدارة لمنظاـ 
. لتفادم الكقكع في أم خطأ أك مشكمة في المستقبؿ

 كاإلدارة بالجكدة الشاممة عمى مستكل الصؼ الدراسي تعني تحقيؽ أكبر درجة مف االمتياز 
، كذلؾ تحقيؽ معدالت أعمى مف (الطالب)كالنتائج الفريدة، كتكقع األفضؿ كاألجكد مف المنتج التعميمي 

دراؾ المتعمـ كمنتج أف يصؿ إلى أعمى مستكل مف الجكدة . خبلؿ العمؿ التعاكني كا 
 كأف ىذا المتعمـ ىك القكة الداعمة لمجكدة في الصؼ الدراسي، كعمى المعمـ إيجاد صكر جديدة 
لتعميـ الطبلب، تركز عمى التعاكف أكثر مف التنافس، كالعمؿ في فريؽ أكثر مف العمؿ الفردم، 

. كالتعاكف مع الزمبلء المعمميف في اتخاذ القرارات كالتفكير النقدم كالقيادة كالتنظيـ
 (42)( 28: ، ص1996مأمون السمطي، سمير إلياس، )            

 كي نكضح ىذا المدخؿ أكثر فإف األمر يتطمب أف نتعرض لنمكذج مف أىـ نماذج إدارة 
الجكدة الشاممة عمى مستكل الصؼ الدراسي، كالذم تتضح فيو مبلمح كخطكات تنفيذ ىذا النمكذج كىك 

.  Galileo Quality Institution جاليميو''نمكذج 
:  كالشكؿ التالي يكضح مبلمح ىذا النمكذج
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يوضح مراحل الجودة الشاممة عمى مستوى إدارة الصف الدراسي وفق نموذج  : 16شكل رقم 
 ( 274: محمود فوزي بدوي، مرجع سابق، ص)                   .جاليميو لمجودة

              

التخطيط طويل المدى      
تحديد المستفيديف - 
تحديد احتياجات المستفيديف - 
تحديد معايير النجاح - 
كضع األىداؼ - 
تحديد المطالب التربكية - 
 تحديد الفريؽ- 

االتصال           
األىداؼ كاألغراض - 
مشاركة المعمكمات - 
مشاركة األفكار - 
المؤشرات - 
المقاببلت اإلعبلمية كالنشرات - 

مقاييس البرنامج        
تكفير العممية - 
تكفير البرامج االجتماعية - 
تكفير برامج األعماؿ - 
تكفير برامج التدريب - 

إدارة الصراع          
تعظيـ االشباع - 
إدراؾ المشكبلت كمعرفة األسباب - 
حؿ المشكبلت تعاكنيا - 

اختيار البرنامج         
اختيار الفريؽ كمحكر لمبرنامج - 
 صنع عممية القياس- 
إرساء مبدأ التغذية الراجعة - 

تطبيق البرنامج         
مشاركة الجماعة ككؿ المجمكعات - 
التدريب كالتكجيو - 
إذابة الصرع - 
االتصاؿ - 

تقدير فوائد البرنامج       
نتائج القياس - 
تعديبلت البرنامج - 
جراءات التكثيؽ -  معايير كا 
تحيميؿ التكمفة كالعائد - 

المعايير              
ازدياد الثقة - 
ازدياد االنفتاح - 
جكدة األداء - 
االلتزاـ - 
االستمرارية - 
 التطكير- 
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 كيتضح مف ىذا النمكذج التركيز عمى الطالب، كالعمؿ عمى دعمو بالميارات التي تحقؽ لو 
، مف جانب (الصؼ الدراسي)االمتياز كاألداء األفضؿ، كىذا مف شأنو أف يكفر القبكؿ ألداء المنظمة 

البيئة التعميمية، كلممعمـ دكر في ىذا النمكذج يسير مع كؿ مرحمة مف مراحؿ الجكدة الشاممة التي 
يقدميا النمكذج، فيك يشارؾ في التخطيط ككذلؾ االتصاؿ كيشارؾ في كضع مقاييس البرنامج كفي 
إدارة الصراع، كاختيار النشاط الصفي، كيعظـ دكره في مرحمة تطبيؽ البرنامج ثـ في تقدير فكائد 

     .البرنامج كأخيرا في مرحمة التطكير
 (43)( 232: ، ص2005مريم الشرقاوي، )                

: االنضباط الصفي واإلجراءات العممية الموجية لحفظ النظام الصفي- 2 
يقصد بو استخداـ المعمـ الستراتيجيات تربكية محددة : مفيوم االنضباط الصفي- 2-1 

 .تسيؿ حصكؿ الطمبة عمى أفضؿ مستكل مف التعمـ كالنمك الشخصي
أما المعرفيكف فيعرفكف .  كلذلؾ يعتبر النظاـ الصفي معيارا لنجاح العممية التعممية التعميمية

عبارة عف نشاطات يقكـ بيا المعمـ مف أجؿ تنظيـ التعمـ كالبيئة التعممية، "النظاـ الصفي عمى أنو 
 ما يقدـ ليـ مف خبرات تعممية تضمف استمرار ببحيث يساعد المعمـ طمبتو عمى تمثيؿ كاستيعا

". انتباىيـ، ككذلؾ الستيعاب القكانيف الصفية كالمدرسية
عممية قبكؿ الطمبة لما تصدره : " كعمى ضكء ما سبؽ يمكف تعريؼ االنضباط الصفي بأنو

". المدرسة مف تعميمات كتكجييات ليـ، بيدؼ تسييؿ قياميـ بما يككؿ إلييـ مف مياـ كأعماؿ
 كلتحقيؽ االنضباط الصفي يحتاج المعمـ كالطمبة إلى جك يتسـ باليدكء، حتى يتـ التفاعؿ 

المثمر بيف المعمـ كطمبتو مف ناحية، كبيف الطمبة أنفسيـ مف ناحية أخرل، ذلؾ التفاعؿ الذم يككف 
. نتاجو منتج تعميمي يتميز بالجكدة

 (44)( 32-11: ، ص ص1994محمود عبد الرزاق شفشق، ىدى الناشق، )        
، كىناؾ أنكاع مف االنضباط   كيعرؼ أيضا عمى أنو التقيد، االلتزاـ، الطاعة، التنفيذ، الحـز

: كىي كما يمي
قدرة الطالب عمى تحقيؽ حاالت االلتزاـ كالتقيد بالتعميمات المدرسية، كالعمؿ كفؽ : انضباط ذاتي- أ

مضامينيا، مف خبلؿ رقابة ذاتية لميكلو كرغباتو كحاجاتو، كالكصكؿ إلى سمكؾ تربكم اجتماعي مقبكؿ 
. كمتناسب مع متطمبات المناخ الصفي

مجمكعة التكجييات كالتعميمات كالتنبيو الصادر مف المعمـ، أك مسؤكؿ الصؼ : انضباط خارجي- ب
. إلى الطبلب كدعكتيـ لبللتزاـ بالقكاعد كاألعراؼ لمناخ الصؼ التعميمي

 (33: محمود عبد الرزاق، مرجع سابق، ص)                                         
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: إجراءات االنضباط الصفي اليادف إلى تفعيل إدارة الصف- 2-2 
: اإلجراءات المتعمقة بخصائص المعمم *
. أف يككف المعمـ منضبط في مكاعيده- 
. اإلدارة الجيدة لممكاقؼ التعميمية مف قبؿ المعمـ- 
. أف يككف كاعيا بكؿ ما يحدث في الصؼ الدراسي، كيستخدـ األسمكب المناسب لمتعامؿ- 
. تعميؽ التفاعؿ مع الطمبة كتنمية أدكارىـ التعممية- 
. كضكح التنظيـ داخؿ الصؼ الدراسي كتكفير مستمزمات نجاح الدرس- 
. تعميـ الطمبة مبادئ اإلنصات كاحتراـ اآلراء كديمقراطية الطرح كالنقد المكضكعي البّناء- 

 (45)( 70: ، ص1996أيمن أبو الروس، )         
. التحكـ بالمادة التعميمية قبؿ التحكـ في مجريات المناخ الصفي- 
. الرقابة الكافية كالمستمرة لسمككات الطمبة- 
. الرقابة المستمرة لمسيرة التعمـ كالتدريس الصفي، ما إذا كاف يحقؽ األىداؼ أك ال- 
. تعزيز كتثميف سمككات االنضباطية الطبلبية- 
: اإلجراءات المتعمقة بالنمط اإلداري والقيادي في الصف الدراسي* 
دارة التعمـ-  . الممارسة القيادية المرنة التي يستخدميا المعمـ في تنظيـ األنشطة الصفية كا 
اإلدارة الديمقراطية تتيح لمطمبة الحرية في التعبير عف حاجاتيـ كأفكارىـ كمعتقداتيـ كميكليـ بيدؼ - 

. خمؽ مناخ صفي إيجابي
النقد المكضكعي المبني عمى التبادؿ الفعاؿ المبني عمى االحتراـ بيف أفكار الطمبة كالمعمميف، - 

. كطرح الخيارات كالبدائؿ كاتخاذ القرارات الجماعية التي تخدـ األىداؼ المرجكة
دارة التعميم والتدريس* : اإلجراءات المتعمقة بالمناخ الصفي وا 

 تشمؿ مختمؼ القكاعد كالمبادئ كالتعميمات كالتكجييات الخاصة بحفظ النظاـ الصفي كتسييؿ إدارة 
: التعمـ الصفي كىي

.  استمرار التذكير بالقكاعد السمككية المطمكبة مف طرؼ الطمبة كضركرة استيعابيا- 
االلتزاـ بتنفيذ كؿ القكاعد كالتكجييات التي تشجع عمى خمؽ جك صفي يمبي ميكؿ كاحتياجات - 

. كرغبات الطمبة
.  كضع خطة كمعايير خاصة بكيفية استخداـ القكاعد كالمبادئ بفاعمية لضبط النظاـ الصفي- 
براز األىداؼ الخاصة بكؿ نمكذج كأساليب -  تقدير النماذج الممتزمة في التعميـ الصفي كتشجيعيا، كا 

. تحقيقيا
. الرغبة المستمرة في العمؿ الجاد كتقديـ الخدمة داخؿ الصؼ- 
إشراؾ الطمبة في فعاليات األنشطة الصفية، كالتنكيع في النشاط الصفي مع التركيز عمى الجانب - 

 (46)( 156-154: ، ص ص2004طارق عبد الحميد البدري، ).العممي في التدريس عنو عمى الجانب النظرم
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خمؽ جك مف الثقة المتبادلة المتمثمة في الديناميكية أثناء ممارسة األنشطة الصفية، في شكؿ مقاربة - 
". معمـ طمبة"تعميمية 

تفعيؿ عبلقة المعمـ بالطالب لتتميز بالجكدة، كتصبح مصدر لتبادؿ المشاعر اإليجابية بيف المعمـ - 
. كالطمبة

اجتناب التقييـ العشكائي لمطالب كالحكـ عميو مؤىؿ أك غير مؤىؿ، ذكي أك غير ذلؾ، كالذم يعتبر - 
تقييـ خاطئ مييكؿ مف طرؼ المعمميف أنفسيـ، في حيف يجب إدماج الطمبة في ديناميكية مف 

.  التطكير كالتحسيف لتمبية حاجاتيـ الطبيعية، التي تمكنيـ مف تحقيؽ أىدافيـ كأىداؼ الصؼ الدراسي
                     (47)(  Pol Dupant, 1983, p: 13)  

اعتماد اإلجراءات العممية المطبقة مف طرؼ المعمميف، كالتي يتـ تكظيفيا لمعالجة طبيعة المشاكؿ - 
التي يتعرض ليا المعممكف، ىذه اإلجراءات تبحث كثيرا في كيفية تجديد كتعديؿ السمكؾ الشخصي 

. لمطمبة مع األخذ بعيف االعتبار تأثير جماعة الصؼ الدراسي عمى ىذا السمكؾ
اعتماد اإلجراءات الذاتية التي تؤثر عمى السمكؾ العاـ لجماعة الصؼ الدراسي، كالتداخؿ بيف ىذه - 

. اإلجراءات كاإلجراءات الخاصة بكؿ طالب لضبط سمككو في الجماعة ذاتيا
                              (48)(  Dale Scott Ridley et autres, 2004, p: 83) 

اإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية المتعمقة بالميام اإلدارية لمصف  - 3 
 :      الدراسي

ىناؾ مجمكعة مف الميمات : الميام اإلدارية العادية في إدارة الصف الدراسي- 3-1 
العادية التي ينبغي عمى المعمـ ممارستيا كاإلشراؼ عمى إنجازىا كفؽ تنظيـ يتفؽ عميو مع طمبتو، 

 :كىي كاآلتي
. تفقد الحضكر كالغياب- 
. مراقبة األدكات المدرسية مف كتب كدفاتر- 
. تأميف المادة التعميمية- 
. المحافظة عمى ترتيب مناسب لممقاعد- 
ضاءتو-  . اإلشراؼ عمى نظافة الصؼ كتيكيتو كا 

ف إنجازىا يضمف سير  ف بدت سيمة كبسيطة إال أنيا ميمة كأساسية، كا   مثؿ ىذه الميمات كا 
العمميػة التعميمية بسيكلة كيكفر عمى المعمـ كالطمبة الكثير مف المشكبلت، كذلؾ تكفير الجيد كالكقت، 
كفي حالة اعتماد المعمـ تنظيـ كاضح كمحدد كمتفؽ عميو بينو كبيف الطمبة يحقؽ أكبر قدر مف النجاح 

 (49)( 65: ، ص2009بشير محمد عريبات، )        .   في اإلدارة الصفية
تمثؿ عممية التعميـ عممية تكاصؿ كتفاعؿ : الميام المتعمقة بتنظيم التفاعل الصفي- 3-2 

دائـ كمتبادؿ كمثمر بيف المعمـ كالطمبة أنفسيـ، كنظرا ألىمية التفاعؿ الصفي في عممية التعميـ فقد 
أكدت نتائج الكثير مف الدراسات عمى ضركرة إتقاف المعمـ ميارات التكاصؿ كالتفاعؿ الصفي، كالمعمـ 
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الذم ال يتقف ىذه الميارات يصعب عميو النجاح في ميمتو التعميمية الخاصة بإدارة الصؼ الدراسي، 
حيث أف نشاطات المعمـ في غرفة الصؼ نشاطات لفظية، كيصنؼ البعض األنماط الكبلمية إلى إثارة 
اىتماـ الطمبة لمتعمـ كتكجيو السمكؾ كتكصيؿ المعمكمات ليـ، كصنؼ البعض اآلخر السمكؾ الصفي 

كالذم يصنؼ بدكره إلى كبلـ مباشر ككبلـ غير .كبلـ المعمـ ككبلـ الطالب: داخؿ الصؼ الدراسي إلى
 (198: أحمد إبراىيم أحمد، مرجع سابق، ص) .            مباشر

كعمى كجو العمـك يمكف القكؿ أف المعمـ الكؼء ال بد أف تتكفر لديو المركنة الكافية، حتى        
يستطيع االستمرار في التعميـ، كحتى يدرؾ الطمبة مدل صدؽ المعمـ في التفاعؿ معيـ، ألف التفاعؿ 
دارة صفو  اإليجابي يخمؽ جكا إيجابيا مف التبادؿ الفكرم، كالذم يعد معيارا لكفاءة المعمـ في قيادة كا 

 (50)( 13-12: ، ص ص1995أحمد حسين المقاني، فارعة حسن محمد سميمان، )       .  الدراسي
 كانطبلقا مف ككف الدراسة تيدؼ إلى تحقيؽ التكامؿ بيف مبلمح كخصائص ككؿ ما يخص 

اإلدارة الصفية مف كظائؼ كمياـ إدارية، كمجاالت تكجو عمؿ مدير الصؼ الدراسي عمى مستكل 
، لمحصكؿ في النياية عمى منتج يمكف مف تمبية احتياجات كمتطمبات محددة (المعمـ)التعميـ الثانكم 

. كمعركفة
إلى أف دليؿ الجكدة ىك األساس في نظاـ الجكدة في أم " سمير محمد" حيث يشير الباحث 

مجاؿ، كمف بيف ما يركز عميو دليؿ الجكدة في مجاؿ التفاعؿ كالعبلقات المتبادلة بيف أعضاء نظاـ 
إعداد كتطكير كتكامؿ مجمكعة مف اإلجراءات كالتعميمات كطرؽ العمؿ، مف أجؿ رفع : الجكدة ىك

. مستكل األداء، ألف نظاـ الجكدة يرتكز بعناصره المختمفة أساسا عمى التكاصؿ كالتفاعؿ اإليجابي
 (51)( 401: ، ص2000سمير محمد عبد العزيز، )                      

: كلعؿ أىـ الميارات الفعالة في تفاعؿ المعمـ مع طمبتو ىي
عطاء حرية التعبير عف اآلراء كاألفكار بأسمكب -  تشجيع التفاعؿ الفعاؿ داخؿ الجماعة المدرسية، كا 

. يراعي مشاعر اآلخريف كخبرتيـ
المشاركة في التفاعؿ داخؿ الجماعة القائمة بإعداد النشاط الصفي دكف إلحاح، مع تشجيع الطمبة - 

.   عمى التعبير بحرية
 (52)(155 :ص، 2000،  جابر عبد الحميد، نادية شريف سر،عصفاء األ)                      

كالتفاعؿ الصفي الجيد ىك محاكلة تبادؿ األفكار كالمشاعر لتحقيؽ حالة تكيؼ، عمى قدر كاؼ مف 
. اإليجابية بيف المعمـ كطمبتو، باستخداـ فعاؿ إلجراءات التكاصؿ المفظي ككذلؾ الجسدم

 (53)( 259: ، ص1996محمود حسان سعد، )       
 كما داـ التفاعؿ الصفي يشتمؿ عمى كبلـ المعمـ ككبلـ الطالب كالذم يصنؼ بدكره إلى كبلـ 

مباشر ككبلـ غير مباشر، كفيما يمي عرض ألىـ اإلجراءات التي يتخذىا المعمـ أثناء عممية التفاعؿ 
. الصفي المفظي
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يأخذ كبلـ المعمـ ذك األثر غير المباشر : اإلجراءات المتخذة في شكل كالم غير مباشر لممعمم- أ
: األنماط الكبلمية التالية

. حيث يكجو مشاعر طمبتو كال ييزأ منيا كيكضحيا ليـ دكف إحراج: تقبؿ المشاعر- 
كيستخدـ أنماط كبلمية تكضح أفكار الطمبة كتساىـ في تنميتيا : يتقبؿ أفكار الطمبة كيشجعيا- 

 (201-200: أحمد إبراىيم أحمد، مرجع سابق، ص ص)                     .كتطكيرىا
يطرح أسئمة عمى الطمبة كغالبا ما تككف ىذه األسئمة مف نمط األسئمة التي يتنبأ بإجاباتيا أم أسئمة - 

. محدكدة اإلجابة، كال تتطمب استخداـ ميارات التفكير
كالتحميؿ، : كىي تمؾ األسئمة التي تتطمب اإلجابة عنيا ميارات تفكير مختمفة: يطرح أسئمة عريضة- 

التركيب، االستنتاج كالتقكيـ كالتي يعبر الطمبة مف خبلليا عف أفكارىـ، اتجاىاتيـ كمشاعرىـ 
                   .الشخصية

 (54)( 29: ، ص2007سييل أحمد عبيدات، )                                                             
: يأخذ كبلـ المعمـ المباشر أنماطا عديدة منيا: اإلجراءات المتخذة في شكل كالم مباشر لممعمم- ب
يقـك المعمـ مف خبللو بشرح المعمكمات أك إعطائيا، فالمعمـ يتكمـ كالطمبة : يحاضر كيشرح- 

. يستمعكف، كبالتالي فإف تفاعميـ يتكقؼ عند استقباؿ الحقائؽ كاآلراء كالمعمكمات
عف طريؽ إصدار االنتقادات كالتكجييات التي يككف القصد منيا : ينتقد كيعطي تكجييات لفظية- 

. ، كبالتالي فالمعمـ يصدر التعميمات كالتكجييات كالطمبة يستمعكف(الطمبة)تعديؿ سمكؾ المتعمميف 
 أما أىـ اإلجراءات الكاجب اتخاذىا بالنسبة لؤلشكاؿ الكبلمية التي يستخدميا المعمـ فيي 

: كاآلتي
. مناداة الطمبة بأسمائيـ- 
. تفضؿ، مف فضمؾ، شكرا: استخداـ األلفاظ التي تشعر الطمبة باالحتراـ كالتقدير، مثؿ- 
. تقبؿ أفكار كآراء الطمبة كمشاعرىـ دكف التركيز عمييا إيجابية أك سمبية- 
. اإلكثار مف استخداـ أساليب التعزيز اإليجابي الذم يشجع المشاركة اإليجابية لمطالب- 
 (55)( 191: ، ص1995كيم، .ريتشارد كميرج، يوجين س)                                
استخداـ األسئمة الكاسعة كالعريضة كالتقميؿ مف األسئمة الضيقة كالمحدكدة، كالتركيز عمى األسئمة - 

. التي تتطمب التفكير الكاسع كاستثارة العمميات العقمية العميا
 (202: أحمد إبراىيم أحمد، مرجع سابق، ص)                  

استخداـ النقد البناء في تكجيو الطمبة، كينبغي أف يكجو المعمـ النقد لطالب محدد دكف التعميـ عمى - 
. كافة الطمبة

يعطي الطمبة الكقت الكافي لمفيـ كأف يتحدث بسرعة مقبكلة، كبكممات كاضحة تتناسب مع - 
. مستكيات الطمبة

. يشجع الطمبة عمى طرح األسئمة كاالستفسار عف كؿ شيء- 
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استخداـ األساليب الفعالة لتشجيع الطمبة عمى التفاعؿ المستمر، حسب المكقؼ التعميمي المناسب، - 
حركات المعمـ، إشارات ضبط الصؼ، تقاسيـ : كىذا يتعمؽ أيضا بطرؽ االتصاؿ غير المفظية، مثؿ

يماءات  (56)( 122: ، ص2006أيوب عالية، نذير العيادي، )                     .قالكجو كا 
إف أىمية إثارة الدافعية لمتعمـ لدل الطمبة : الميام المتعمقة بإثارة الدافعية لمتعمم- 3-3 

تمثؿ الميؿ إلى بذؿ الجيد لتحقيؽ األىداؼ التعميمية المنشكدة في المكقؼ التعميمي، كمف أجؿ إثارة 
دافعية التعمـ لدل الطمبة ينبغي عمى المعمميف استثارة انتباه الطمبة كالمحافظة عمى استمرار ىذا 

قناعيـ بااللتزاـ لتحقيؽ األىداؼ التعميمية، كأف يعممكا عمى استثارة الدافعية الداخمية لمتعمـ،  االنتباه، كا 
باإلضافة إلى استخداـ أساليب التحفيز الخارجي لمطمبة الذيف ال يمتمككف الحافز الداخمي، كيرل عمماء 

 :النفس التربكييف كجكد عدة مصادر لمدافعية منيا
يعتبر العديد مف الباحثيف أف اإلنجاز يشكؿ دافعا داخميا يدفع بالفرد إلى : اإلنجاز باعتباره دافعا* 

االستمرار في النشاط التعميمي، حيث أف الطالب الذم يتفكؽ كيحقؽ نجاحا في ميمتو التعممية يدفعو 
ذلؾ إلى متابعة التفكؽ كالنجاح في ميمات أخرل، يتحقؽ ذلؾ عف طريؽ إشعار المعمـ لمطالب 

. بالنجاح المستمر كحمايتو مف الشعكر بالخكؼ
تعتبر مف أىـ الحكافز الداخمية لمفرد، كالتي تكمف في سعي الفرد إلى زيادة : القدرة باعتبارىا دافع* 

قدرتو، حيث يستطيع القياـ بأعمالو في مجتمعو كبيئتو، كالتي تمنحو فرص التقدـ كاالزدىار، كيتطمب 
ىذا الدافع مف الفرد تفاعبل مستمرا مع بيئتو لتحقيؽ أىدافو، فعندما يشعر الطالب أف سمككو الذم 

يمارسو في تفاعمو مع البيئة االجتماعية لمصؼ الدراسي يؤدم بو إلى النجاح، تزداد ثقتو بالقدرة الذاتية 
لديو كىذه القدرة تدفعو كتحفزه لممارسة نشاطات جديدة، ألف الرضا الذاتي الناتج يدعـ قدرة الطالب 

كيدفعو إلى بذؿ جيكد أكبر لتحقيؽ تعمـ جديد، كعمى المعمـ تحديد مكاطف القكة كالضعؼ لدل طمبتو، 
كمساعدتيـ عمى فيـ قدراتيـ الحقيقية، كتحديد النشاطات الفعمية التي ينبغي عمييـ ممارستيا لتحقيؽ 

. أىدافيـ، كمساعدتيـ عمى اكتساب ميارات التقكيـ الذاتي
إف الحاجة إلى حقيؽ الذات تمثؿ دافعا داخميا إيجابيا يتكج : الحاجة إلى تحقيؽ الذات كدافع لمتعمـ* 

سمكؾ الفرد لتحقيؽ النجاح، كيستطيع المعمـ استثمار ىذه الحاجة مف خبلؿ إثارة دافعية الطمبة لمتعمـ، 
عف طريؽ إتاحة الفرصة أماميـ لتحقيؽ ذكاتيـ مف خبلؿ النشاطات التي يمارسكنيا في المكاقؼ 

. االحتراـ، الشعكر بالثقة، التقدير، االعتزاز: التعميمية المختمفة، مثؿ
 أما بالنسبة ألساليب الحفز الخارجية إلثارة الدافعية لدل الطمبة فإنيا تأخذ أشكاال مختمفة منيا 

التشجيع، استخداـ الثكاب المادم كالنفسي كتغيير البيئة التعميمية، كاستخداـ أساليب كطرؽ تعميمية 
. مختمفة كاالنتقاؿ مف أسمكب التمقيف إلى النقاش كالحكار كالمحاضرة

 ككذلؾ مف خبلؿ التنكيع في كسائؿ التكاصؿ مع الطمبة، سكاء كانت لفظية أك غير لفظية    
أك باستخداـ مكاد ككسائؿ تعميمية متنكعة، كأيضا عف طريؽ تنكيع أنماط األسئمة المحفزة لمتفكير 

 (204-202: أحمد إبراىيم أحمد، مرجع سابق، ص ص)             .كاالنتباه
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، ىك عممية ناتجة عف تفاعؿ   كيرل العديد مف الباحثيف التربكييف أف التعمـ الفعاؿ بيذا المفيـك
. بيف الذات كالبيئة المدرسية المحيطة بالمتعمـ

 كىذا التفاعؿ القائـ بيف الذات كالبيئة التعميمية، مف شأنو أف يكلد لدل الطالب الحافز لمتعمـ 
. كتحقيؽ النجاح، ليتمكف مف خبللو المتعمـ في النياية مف تحقيؽ الذات

                     (57)(  Georgette Goupil et Guy lusigman, 1993, p: 73)    
كزمبلئو الباحثيف أف اإلجراءات التي تكجو العمؿ اإلدارم لممعمـ " Clermont" يشير الباحث 

داخؿ الصؼ الدراسي، تشمؿ القكاعد كالتصرفات العممية التي مف شأنيا أف تخمؽ كتحافظ عمى البيئة 
. المنظمة كالمكاتية لمتعمـ

 كقدرة المعمـ عمى إدارة الصؼ بفعالية، ىي المتغير الذم يحدد لممعمـ فعالية تعمـ الطبلب 
. كدافعيتيـ لمعمؿ كاإلنجاز، كما يقيـ مف خبلليا العمؿ التعميمي التعممي

 كما تشمؿ ىذه اإلجراءات أيضا التدابير التأديبية كالعقكبات الكاجب تطبيقيا أثناء الحصة 
جراءات ما دامت أحسف إدارة لمصؼ الدراسي تتأسس عمى ثبلث  الصفية، كالتي ترتكز عمى قكانيف كا 

: أسس يضعيا المعمـ كىي
. البساطة كالكضكح في التعامؿ مع الطمبة- 
. االتحاد كخمؽ الجك التعميمي اإليجابي المناسب لرفع دافعية الطمبة لمتعمـ- 
. االبتعاد عف الركتيف كاألنشطة الركتينية في الصؼ الدراسي- 

  (Clermont Gauthier, Anmie malo et autres, 1997, pp: 181-182  ) 
(58)

           
اإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية والمتعمقة بالعمميات اإلدارية  : ثالثا  

:          لمصف الدراسي
 تعتبر العمميات اإلدارية المتمثمة في التخطيط، التنظيـ كالتنسيؽ، التكجيو كالضبط، القيادة، 

التنفيذ كالتقكيـ مف أىـ الكظائؼ التي تمكف مف الحكـ عمى فاعمية اإلدارة الصفية، يتحدد ذلؾ بمقدار 
تمكف المعمـ مف تنفيذىا في الصؼ الدراسي، ك بمقدار الحكـ عمى جكدة عمميتي التعميـ كالتعمـ في 
العممية التعميمية، كترتكز ىذه اإلجراءات التي مف شأنيا أف تنظـ البيئة الصفية عمى كؿ مركبات 

ىي مجمكع األعماؿ المدركسة كاإلجراءات : "كما يمي " Jean Claude"اإلدارة الصفية كالتي يعرفيا 
المتتابعة التي يطرحيا المعمـ مف أجؿ إنتاج متعمميف، عف طريؽ إدارة كضعيات التعميـ كالتعمـ، التي 

تتـ في الصؼ الدراسي، كىي النتيجة المباشرة ألجكد نظاـ إدارم يشمؿ تصميـ كتخطيط كتنظيـ 
". لؤلنشطة الصفية، كالتي يتـ ترجمتيا في الصؼ الدراسي كمنظمة مدركة لحقيقة الفعؿ التربكم

كىي أيضا الميمات العممية التي تشمؿ اإلجراءات التأديبية، إدارة التعمـ الصفي، البحث عف جمع 
المادة التعميمية، تكييؼ مجمكعات الطمبة المختمفة مع أنكاع التعميـ، كطرؽ تقكيـ الفعؿ التعميمي 

". لمطمبة
  (Jean Claude, Michèle avoie, Simone Baillauqués, 1999, p: 148) 

(59)      
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:  تشمؿ ىذه العمميات ما يمي
 يعتبر أكؿ عنصر مف عناصر اإلدارة كىك األساس كالمبدأ الذم تقكـ عميو :التخطيط- 1 

العممية اإلدارية، كىك أىـ عكامؿ نجاح اإلدارة كىك ضركرة الزمة لئلدارة الناجحة، ألف التخطيط 
العممي يحدد ما يجب عممو في ضكء األىداؼ المراد تحقيقيا في ظؿ اإلمكانيات المتاحة بأقؿ 

. تكمفة كبأقؿ جيد ممكف
أف التخطيط يشمؿ التنبؤ بما سيككف عميو المستقبؿ متضمنا االستعداد " ىنري فايول" كيرل 

ليذا المستقبؿ، فالتنبؤ إذف ىك عمؿ افتراضي يشمؿ افتراضات لما تككف عميو األحكاؿ في المستقبؿ، 
كبعدىا كضع خطة تربط بيف األىداؼ المطمكب الكصكؿ إلييا كالعناصر الكاجب استخداميا لمكصكؿ 

إلى ىذه األىداؼ، ككيفية استخداـ ىذه العناصر كرسـ خطط السير لبمكغ ذلؾ، مف حيث المراحؿ 
  .الكاجب المركر بيا كالكقت البلـز لتنفيذ الخطط

 (60)( 25: ، ص2007حسين عثمان محمد عثمان، )      
 إذا كانت إدارة الفصؿ بمثابة اإلدارة الرئيسية لمتربية بالنسبة لتخريج أفراد يتميزكف بالكفاءة 

عمميا كسمككيا كانفعاليا كنفسيا، فإف التخطيط ليذه العممية ىك السبيؿ لتحقيؽ أىداؼ المتعمميف مف 
. الرفاىية التعميمية كالعدالة االجتماعية

 كالتخطيط يعني قدرة المعمـ عمى اإلعداد المسبؽ كالمنظـ لكؿ مكقؼ تعميمي بدقة كعناية، عف 
طريؽ تحديد التطكرات كالمراحؿ التي يتطمبيا المكقؼ التعميمي، كما يتضمنو مف مكازنة بيف اختيار 

. الكسائؿ كاألنشطة الصفية كأساليب التقكيـ المناسبة كبيف األىداؼ المرسكمة
 (61)( 503: ، ص2001حسن حسين زيتون، )                                        

 خاصة أف التخطيط إلدارة الصؼ الدراسي يأتي قبؿ عممية التدريس ذاتيا بيدؼ تحديد 
، ثـ تحديد األسمكب األمثؿ لتحقيؽ تمؾ األىداؼ، إف إدارة الصؼ (التبلميذ)متطمبات المتعمميف 

الدراسي تعتمد عمى التخطيط في المقاـ األكؿ، فاألنشطة المستخدمة في إدارة الصؼ ليست عشكائية، 
بؿ تتضمف عممية تخطيط كتفكير مسبؽ، كما أف إجراءات التخطيط إلدارة الصؼ الدراسي تتضمف 
التعامؿ مع المشكبلت اإلدارية قبؿ حدكثيا، كالتخطيط لتجنب حدكث المشكبلت الصفية، فالتخطيط 
إلدارة الصؼ مف أىـ العمميات اإلدارية في مجاؿ تحقيؽ الفعالية التربكية في العممية التعميمية، كالتي 

يقـك بيا المعمـ قبؿ مكاجية طبلبو في الصؼ الدراسي، كالتي تساعده عمى ضبط كتكجيو كتعديؿ 
. السمكؾ لدل الطمبة في الصؼ الدراسي، كالتعرؼ عمى أسمكب حؿ المشكبلت الصفية كعبلجيا

كيختمؼ التخطيط باختبلؼ الفترة الزمنية التي يقـك في ضكئيا تنفيذ الخطة، فيناؾ التخطيط عمى 
تخطيط بعيد : - مستكل حصة دراسية كتخطيط لشير كالتخطيط لسنة، كىناؾ نكعاف مف التخطيط

.  مثؿ الخطط السنكية كالفصمية: المدل
. التخطيط لحصة دراسية أك أسبكع دراسي أك كحدة دراسية: تخطيط قصير المدل- 
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لعممية التخطيط الصفي أىمية كاضحة  :أىمية عممية التخطيط بالنسبة لممعمم- 1-1 
 :يمكف صياغتيا في النقاط التالية

. تساعد عمى تحديد طرؽ ككسائؿ التدريس التي يستخدميا المعمـ في تنفيذ خططو التدريسية- 
. تعطي الفرصة لممعمـ لتحقيؽ أىدافو مباشرة، كتقمؿ مف الممارسات الصفية الخاطئة كالعشكائية- 
. تساعد المعمـ عمى مراعاة منطؽ المادة التعميمية كتمثيميا في أىداؼ قابمة التحقيؽ- 
يجعؿ عممية التدريس عممية منظمة ككاضحة كدقيقة، كىي تساعد عمى تحقيؽ أكبر عدد مف - 

. األىداؼ بأقؿ عدد مف األخطاء
 (62)( 71-70: ، ص ص1998سميمان محي الدين، محمد ساركس،     )

يمثؿ التخطيط أىـ : اإلجراءات الموجية لعممية التخطيط في الصف الدراسي- 1-2 
المياـ كالكاجبات التي تدكر حكليا إدارة الصؼ الدراسي، كالتي يقـك المعمـ بأعباء تنفيذىا، كيعتبر 
التخطيط األساس لكؿ العمميات اإلدارية، كما يعتمد عميو بطريقة مباشرة في نجاح أك فشؿ ىذه 

العمميات، كيحتكم التخطيط ىنا باإلضافة لعممية تحضير الدركس كباقي األنشطة التعميمية التعممية  
عمى جدكلة كتكقيت ىذه األنشطة المختمفة، كفؽ صيغ زمنية تتناسب كحاجات الطمبة كمتطمبات 

تحقيؽ الميارات التعميمية، كالتخطيط ىك كضع خطى كاتخاذ إجراءات مسبقة مف شأنيا بمكغ األىداؼ 
 :المرجكة، التي تسعى المؤسسة لتحقيقيا، كيشمؿ ىذا اإلجراءات التالية

تحديد األىداؼ الصفية بشكؿ كاضح كمحدد، كترجمتيا إلى أىداؼ نظرية كأخرل سمككية لمتمكف - 
. مف قياسيا كتقكيميا

تحديد األساليب المناسبة التي يتبعيا المعمـ داخؿ الصؼ الدراسي، لبمكغ ىذه األىداؼ ككذلؾ - 
. األنشطة التي تتبلءـ مع طبيعة األىداؼ كتساعد عمى بمكغيا

إشراؾ الطمبة في رسـ األىداؼ المتكخاة كممارستيـ لؤلنشطة المرفقة، التي تساعد عمى بمكغ ىذه - 
. األىداؼ

تحديد الكسائؿ التعميمية المناسبة التي يستخدميا المعمـ لمساعدة الطمبة عمى بمكغ األىداؼ - 
. المرسكمة

   . اعتماد كسائؿ تقكيـ ناجعة لمعرفة مدل ما تحقؽ مف ىذه األىداؼ- 
 (130: أحمد إبراىيم أحمد، مرجع سابق، ص)      

قبؿ قياـ : مبادئ تطبيق اإلجراءات العممية الموجية لعممية التخطيط الصفي- 1-3 
المعمـ بميمتو اإلدارية لمصؼ الدراسي يجب أف يضع نصب عينيو مجمكعة مف المبادئ، نذكر منيا 

 :ما يمي
. مراعاة حاجة الطمبة إلى بيئة تعميمية مراقبة كفي نفس الكقت ممتعة كمسمية- 
. حاجة الطمبة إلى بيئة تحفيزية مناسبة لمستكل تفكيرىـ- 
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النظر إلى كؿ طالب عمى أنو جيد كبارع، كسكء السمكؾ يعني عدـ القدرة عمى تكجيو فكر الطالب - 
. في المادة التعميمية كما ينبغي

. كؿ الطمبة في حاجة إلى النجاح كمف ثمة يجب تأسيس بيئة قادرة عمى تدعيـ كتحفيز ىذا النجاح- 
حاجة الطمبة إلى إقامة عبلقات مريحة كمشجعة مع زمبلئيـ كمعممييـ لتحقيؽ الحاجة إلى الحب - 

. كالقبكؿ ممف حكليـ
كعمى ىذا األساس تقكـ معظـ المدارس مف معممييا بكتابة خطط يكمية لمدركس بطريقة محددة مسبقا، 

كيتـ تمخيص الخطط اليكمية عمى شكؿ محتكل مطمكب تدريسو مع استخداـ التقنيات التحفيزية 
. كاألنشطة المحددة كالمكاد المطمكبة كعمميات التقكيـ المناسبة

 كتخطيط المعمـ لمدركس يعني تحديد مكضكع الدرس كاإلطبلع عميو كفيمو كالتأكد مف صحة 
عداد مناسبة . مادتو كتسييؿ الصعب فيو، باستخداـ طرؽ ككسائؿ إيضاح كا 

:  كاعتماد ىذه المبادئ يؤدم إلى تحقيؽ ما يمي
. الفعالية كتكامؿ المقرر الدراسي كترابطو مع سائر المقررات- 
اشتقاؽ األىداؼ السمككية كصياغتيا بطريقة إجرائية قابمة لممبلحظة كالتقدير، كربطيا باألىداؼ - 

. العامة
. تحديد المتطمبات القبمية لمكضكعات دراسية معينة كتكضيح طرؽ الكشؼ عنيا كاالستفادة منيا- 
تنكيع استراتيجيات كطرؽ كأساليب التدريس كاستخداميا بطريقة كظيفية تكاممية بما يمبي حاجات - 

. كقدرات الطمبة المختمفة، كالمناسبة لتحقيؽ األىداؼ المعرفية كالسمككية
استخداـ أساليب التقكيـ المناسبة لمتأكد مف مدل تحقؽ األىداؼ العامة كاألىداؼ السمككية لعممية - 

. التعمـ
. تخطيط كتصميـ األنشطة كالبرامج الصفية كالبلصفية بشكؿ جيد- 

 (63)( 306: ، ص2004محمد الدريج، )       
يؤكد الباحثكف في ىذا : القواعد المتعمقة بعممية التخطيط في الصف الدراسي- 1-4 

الصدد بأف العنصر الفعاؿ في إدارة الصؼ الدراسي ىك المعمـ، مف اليـك األكؿ لدخكلو الصؼ 
عداد مسبؽ Systematic Approach الدراسي عندما يقـك بإتباع مدخؿ منظـ   Advenced كا 

préparation كتخطيط جيد قبؿ بداية عممية التدريس، كالتخطيط غير الجيد لمدركس يجعؿ المعمـ ،
دارة الصؼ الدراسي،  يتخبط في تقكيمو لممادة التعميمية، إلى جانب ظيكر العديد مف مشكبلت ضبط كا 

 :لذلؾ يجب عمى المعمـ القياـ بما يمي
. تجييز األدكات كالمكاد البلزمة لمتدريس- 
. التأكد مف جمكس الطمبة في أماكف مناسبة ليـ- 
. تكزيع النشاطات التعميمية الصفية عمى جميع الطمبة بشكؿ دقيؽ- 
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 كمف القكاعد الميمة التي تعيف المعمـ عمى تخطيط عممو اإلدارم لمصؼ الدراسي، ىي دقة 
: التدريس التي تعتمد عمى خمسة تساؤالت ىامة ىي

ىؿ يؤدم الطمبة الميمة المناسبة لقدراتيـ كاىتماماتيـ؟ - 
ىؿ يتعمـ الطالب بشكؿ فعاؿ؟ - 
ىؿ يتعمـ الطالب بسرعة كافية؟ - 
ما الذم يمكف فعمو عندما ال يستفيد الطالب مف العممية التعميمية، أك أنو ال يتعمـ بالقدر الكافي؟ - 
ما مستكل األداء المتكقع مف الطالب؟ - 

 (133: أحمد إبراىيم أحمد، مرجع سابق، ص)      
تنظيـ الطمبة لعممية :  تقع ميمة التنظيـ الصفي تحت نكعيف مف التنظيـ األكؿ:التنظيم- 2 

التعمـ بترتيبيـ بأسمكب معيف أك تكزيعيـ عمى مجمكعات، كتعريفيـ بأدكارىـ الفردية كالجماعية 
فيشير إلى تنظيـ الغرفة  : كباألحكاـ كالمبادئ التي تسير كتنفذ بكاسطتيا العممية التعميمية، أما الثاني

الصفية كما تحتكيو مف مكاد كأجيزة ككسائؿ كتجييزات كأثاث بشكؿ يفيد في اإلدارة الصفية كيسيؿ 
. حدكثيا كيكجييا نحك الجكدة

 كتعد عممية التنظيـ مؤشر قكم يكضح مدل فاعمية العممية التعميمية التعممية، فالمعمـ الذم 
يدير الكقت بدقة كفاعمية ىك المعمـ المتميز بالخبرة كالدراية، ألنو يتنقؿ بيف مراحؿ الدرس المختمفة 
بيسر كسيكلة، معطيا لكؿ مرحمة ما تستحقو مف كقت كجيد، ففي عممية التييئة يبدأ درسو باختبار 

قصير يقيس مف خبللو خبرات الطالب السابقة، كفي الكقت ذاتو يميد لمكضكع الدرس الجديد أك يييئ 
لممكضكع بطريقة محفزة مناسبة، مف خبلؿ تنظيـ التفاعؿ الصفي سكاء بينو كبيف طمبتو أك بيف الطمبة 

فإذا كاف مبرمج الحصة بشكؿ جيد فبل . أنفسيـ، حيث ينظـ عممية التعمـ بمساىمة الطمبة أنفسيـ
يداىمو الكقت قبؿ تحقيؽ أىدافو كقياسيا، كىك أيضا منظـ في عرضو لكسائؿ اإليضاح المبلئمة 

. كالمنمية لمتفكير، كيحافظ عمى سجبلتو المختمفة بطريقة منظمة
الترتيب المسبؽ "عمى أنو " تيري"يعرفو : مفيوم التنظيم في إدارة الصف الدراسي- 2-1 

لؤلعماؿ البلزمة لتحقيؽ اليدؼ كتحديد السمطة كالمسؤكلية الكاجب إسنادىا لؤلفراد الذيف يتكلكف تنفيذ 
، كبيذا التعريؼ فإف التنظيـ في اإلدارة الصفية يعني تكزيع المسؤكليات عمى الطمبة في "تمؾ األعماؿ

الصؼ الدراسي، كفؽ قدراتيـ كاستعداداتيـ كتكزيعيـ عمى مجمكعات، كتعريفيـ بأدكارىـ ككضع 
القكانيف كالقرارات التي أصدرتيا السمطات التعميمية العميا مكضع التنفيذ، إضافة إلى تنظيـ الغرفة 

الصفية كما تحتكيو مف تجييزات كأثاث كمكاد تعميمية ككضعيا في المكاف المناسب، كتكفير اإلضاءة 
كالتيكية المناسبة، بما يفيد التربية الصفية كيسيؿ حدكثيا، كمف ىنا فإف التنظيـ يساعد عمى أف تعمؿ 
العناصر البشرية معا بانسجاـ مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ أك أىداؼ معينة، ال يمكف تحقيقيا لك عمؿ كؿ 

 .فرد عمى حدل
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يعتبر : اإلجراءات العممية الموجية لعممية التنظيم في إدارة الصف الدراسي- 2-2 
تنظيـ الصؼ الدراسي مف األمكر الميمة كالرئيسية في إدارة الصؼ، حيث يتـ تنفيذ العديد مف 

األنشطة المختمفة داخؿ الصؼ الدراسي، كالتي يمزميا في نفس الكقت جك مبلئـ مف اليدكء 
كاالستقرار، كعمكما كعمى الرغـ مف عدـ كجكد طريقة معينة يفضؿ استخداميا في تنظيـ الصؼ 

رشادية لعممية التنظيـ الصفي كىي كاآلتي  :الدراسي، إال أف ىناؾ إجراءات تكجييية كا 
.     رصد الكضع الحالي لمصؼ الدراسي بالتركيز عمى مككناتو األساسية- 
. تنظيـ بيئة التعمـ- 
. تنظيـ الحجرة الدراسية- 
. (طريقة الجمكس، كضعية الطمبة المناسبة لمنشاط الصفي)تنظيـ الطمبة لمتعمـ - 
تنظيـ كقت الحصة كفؽ أجزاء الحصة التدريسية، مف خبلؿ إدارة كاستثمار الكقت المخصص لمتعمـ - 

. كاألنشطة الصفية
. تنظيـ كحفظ السجبلت الخاصة بالطمبة كتكظيفيا في تحقيؽ التعمـ الفعاؿ- 
. تنظيـ خبرات التعمـ داخؿ الصؼ كخارجو- 
تنظيـ البيئة الفيزيقية لمصؼ الدراسي، بما يتناسب كطبيعة األنشطة كالخبرات التعميمية، بما يكفر - 

. الراحة كاألمف كاألماف لمطمبة
تنظيـ إدارة تعمـ الطمبة بما يحقؽ تعمما فعاال، ك تنظيـ عبلقات إيجابية بيف المعمـ كطمبتو كبيف - 

. الطمبة أيضا، كبما يمكف مف حفظ النظاـ داخؿ الصؼ الدراسي
 (64)( 308: ، ص2003محمد الدريج، )         

باعتبار أف مدخبلت الصؼ الدراسي تتضمف عناصر بشرية كأخرل مادية، : التنسيق- 3 
ككؿ عنصر مف ىذه العناصر يرتبط بعبلقات متشابكة ألنو يشكؿ في حد ذاتو منظكمة فرعية، ليذا 
مف الكاجب أف تعمؿ ىذه العناصر عمى شكؿ كحدة متجانسة لتحقيؽ اليدؼ، باإلضافة إلى تحقيؽ 
التجانس بيف أنكاع السمكؾ الصفي لكؿ مف الطمبة كالمعمـ، كانتقاؿ الطمبة مف مكاف آلخر داخؿ 

 .الصؼ الدراسي كترتيب أدكارىـ كتسمسميـ أثناء التعمـ كاالنتقاؿ المناسب مف نشاط آلخر
 (136: أحمد إبراىيم أحمد، مرجع سابق، ص)             
يقصد بو تكجيو الطمبة كتعديؿ سمككيـ مف خبلؿ كضع المعمميف لمجمكعة مف  :التوجيو- 4 

القكاعد التي تنظـ العمؿ داخؿ الصؼ الدراسي، كما يقـك المعممكف بتكضيح ىذه القكاعد لبمكغ اليدؼ 
 .مف عممية التعمـ

 كيعتبر مف الكاجبات الميمة التي يؤدييا المعمـ عف طريؽ تكجيو الطمبة لمقياـ بأعماليـ، 
كعندما يككف تكجيو المعمـ لطمبتو فعاال، فإف مستكل اإلنجاز يككف أكثر فعالية كبذلؾ تتحقؽ األىداؼ 

. المرجكة
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كتتضمف : اإلجراءات العممية الموجية لعممية التوجيو في إدارة الصف الدراسي- 4-1 
إجراءات تكجيو السمطة كالمعرفة لخدمة أىداؼ كطبيعة العممية اإلدارية الصفية، في ظؿ مناخ عاطفي 

كاجتماعي يشجع عمى التعمـ، كيمكف أف يتحقؽ التكجيو الصحيح في إدارة الصؼ مف خبلؿ 
 :اإلجراءات التالية

. مراعاة مدل انتباه الطمبة كتكجييو- 
. تقديـ حكافز لؤلداء الجيد- 
. اعتماد األنشطة الصفية الجيدة كالمناسبة مع مراعاة الفركؽ الفردية- 
. تشجيع الطمبة عمى التعبير عف أفكارىـ كمشاعرىـ بحرية- 
. مراعاة احتياجات الطمبة المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا كتكجيو قدراىـ كاستعداداتيـ- 
. استخداـ المناقشات الجماعية أثناء القياـ باألنشطة الصفية- 

 كفي إطار تكجيو الطمبة كتعديؿ سمككيـ يقـك المعممكف بكضع مجمكعة مف القكاعد، التي 
تنظـ العمؿ داخؿ الصؼ الدراسي، كما يقـك المعممكف بتكضيح ىذه القكاعد كاإلجراءات الخاصة 

: بالطمبة
. عدـ التحدث أثناء شرح المعمـ- 
. االمتناع عف الضكضاء كالثرثرة- 
. إتباع قكاعد الدخكؿ كالخركج كالتحرؾ داخؿ الصؼ الدراسي- 
. عدـ تدخؿ الطالب في عمؿ زميمو- 
. احتراـ طرؽ اإلجابة بشكؿ ىادئ بدال مف إحداث الفكضى- 
. بذؿ الجيد الكافي ألداء العمؿ المكجو لمطمبة لضماف السير الحسف لمنشاط الصفي- 
. طرح األسئمة كاالستفسار في حالة عدـ الفيـ- 

 ككؿ ىذه اإلجراءات كالقكاعد يتـ احتراميا مما يسيؿ أداءىا مف طرؼ الطمبة، كىي التي تبرز 
دكر المعمـ بصكرة كاضحة في تدريب الطمبة عمى احتراـ قكاعد الصؼ الدراسي، كذلؾ مف خبلؿ 

إشراؾ الطمبة في كضع ىذه القكاعد مع قياـ المعمـ بتغيير كتكجيو العمؿ الصفي بصكرة فعالة، ألف 
االتجاىات السمبية نحك التعمـ كالمستكيات السمككية غير البلئقة مف الطمبة، ترتبط بانخفاض مستكل 
الطمبة كعدـ قدرتيـ عمى تحقيؽ التقدـ المناسب في الدراسة، كىذا كمو ناتج عف فشؿ عممية التكجيو 

داخؿ الصؼ الدراسي، ىذه األخيرة التي تعيؽ تحقيؽ االنضباط الصفي كضبط النظاـ في حجرة 
الدراسة، مما يسبب سمككات خاطئة لدل الطمبة التي بدكرىا تثير االضطراب كتعيؽ فرص التركيز 

. كاالنتباه عند الطمبة، فبل يككف ىناؾ تعميـ صفي فعاؿ كال تعمـ صفي فعاؿ
إف تأميف المناخ المريح داخؿ الصؼ الدراسي كاليادؼ إلى التكاصؿ الجيد بيف  :الضبط- 5 

الطمبة كالمعمـ عبارة عف دعكة إلى التفاعؿ الفعاؿ، يتأتى ىذا مف خبلؿ استراتيجيات االنضباط الفعاؿ، 
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الرامية إلى التحكـ في مختمؼ أنكاع السمكؾ، كمف المعركؼ أف اإلجراءات الشائعة في ضبط سمكؾ 
الطمبة تنطمؽ مف خبلؿ مكافأة الطالب عمى الصكاب كمعاقبتو عمى الخطأ، كاالحتكاـ إلى المنطؽ 
. لتككف لدل الطمبة القدرة عمى مراقبة نتائجيـ كأفعاليـ كضبطيا ذاتيا، كمعالجة الجكانب السيئة فييا

 (65)( 160: ، ص2006كارولين أورنج، )     
يقصد بو السيطرة كالتحكـ في السمكؾ : مفيوم الضبط في إدارة الصف الدراسي- 5-1 

الصفي لمطمبة بصيغ تساعد عمى التعمـ، كيركز الضبط في الصؼ الدراسي غالبا عمى تدخؿ المعمـ 
مف خبلؿ تعزيز السمكؾ الصفي المناسب كاختزاؿ السمكؾ غير المرغكب فيو كغير المبلئـ، كالطمبة 
الذيف يقاطعكف الدرس كالذيف يتحدثكف دكف طمب إذف لمتدخؿ كالذيف يتحرككف في الصؼ دكف ىدؼ 

 .محدد، كالعديد مف السمككات التي تعيؽ النشاط الصفي كتعرقؿ الميمة التعميمية
( 66)( 88: ، ص2002محمد محمود الحيمة، )          

في ىذا : اإلجراءات العممية الموجية لعممية الضبط في إدارة الصف الدراسي- 5-2 
السياؽ ينبغي عمى المعمـ تعكيد طمبتو كبصكرة تدريجية عمى ممارسة النظاـ، كتحقيؽ االنضباط داخؿ 
الصؼ الدراسي، لما لو مف دكر في تكفير المناخ اإليجابي لمتعمـ لدييـ، سكاء عف طريؽ التعمـ الفردم 

الذاتي أك التعمـ الجماعي التعاكني، الذم يمكنيـ مف السير بانتظاـ نحك األىداؼ المنشكدة، كينمي 
لدييـ االنضباط الذاتي، النابع مف داخؿ الطمبة أنفسيـ كالناشئ عف االقتناع، كالطالب المنضبط ذاتيا 
يحافظ عمى النظاـ داخؿ غرفة الصؼ، كيراقب سمككو ذاتيا كيحرص   عمى االلتزاـ بتعميمات المعمـ 

 .مف أجؿ التعمـ األفضؿ
 كما أف ىذا ال يمنع مف ممارسة المعمـ لمجمكعة مف اإلجراءات، لضبط سمكؾ الطمبة  كالتي 

: تتمثؿ فيما يمي
. إظيار السمكؾ المرغكب فيو عف طريؽ المدح كالثناء المستمر- 
. الحـز كاإلنصاؼ أثناء التعامؿ مع الطمبة- 
. المراقبة الدقيقة لمسمكؾ غير المبلئـ ككبحو- 
. تجنب االستيزاء كالسخرية مف الطمبة- 
.  المتكرر الذم يفرض إعاقة عممية التعمـءتجاىؿ السمكؾ المسي- 
. التسمسؿ أثناء عرض المادة التعميمية كالسبلسة في الشرح- 
. استخداـ السرعة المناسبة أثناء شرح الدركس- 
 يعتبر المعمـ الرائد األكؿ لمعمؿ الصفي، كال يمكف االستغناء عف دكره القيادم :القيادة- 6 

في العممية التعميمية التعممية، كمف بيف اإلجراءات التي يجب عمى المعمـ أف يككف قادرا عمى 
 :ممارستيا ما يمي

: كيككف ذلؾ عف طريؽ ما يمي: خمق الدافعية لمتعمم* 
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إثارة اىتماـ الطبلب بمكضكع الدرس كالمحافظة عمى انتباه الطمبة أثناء قياـ المكقؼ التعميمي - 
. التعممي

. إشراؾ الطمبة في نشاطات الدرس كاستخداـ كسائؿ التعزيز لتحفيز إنجازات الطمبة- 
: يتـ ذلؾ كفؽ ما يمي: مراعاة الحاجات النفسية واالجتماعية لمطمبة* 
. مراعاة خصائص الطمبة كمحاكاتيـ مف خبلؿ ىذه الخصائص- 
. تمبية حاجة االنتماء كحاجة االستقبلؿ كحب التممؾ كبالتالي معاممتيـ عمى ىذا األساس- 
: يتـ ذلؾ كفؽ ما يمي: العمل عمى مواجية الضجر والممل* 
تنكيع األنشطة الصفية بيدؼ االستحكاذ عمى كامؿ تركيز الطمبة، خاصة في المرحمة الثانكية - 

. لطبيعة المرحمة العمرية
. اختيار الكسائؿ التعميمية المناسبة لتنكع األنشطة الصفية كربطيا ببيئة الطالب ككاقعو- 
: كيتـ ذلؾ كفؽ ما يمي: التركيز عمى ميل الطمبة لجذب االنتباه* 
تحميؿ سمكؾ الطالب غير المرغكب فيو، كفيمو عمى أنو سمكؾ لجمب انتباه المعمـ كتشتيت عممو - 

عاقة النشاط الصفي . كا 
التعامؿ مع السمككات غير المرغكب فييا كؿ حالة عمى حدل، ألف ىذه السمككات تككف لدل - 

المتفكقيف، ككذلؾ لدل ضعاؼ التحصيؿ، منيا ما يجب التعامؿ معيا بالتجاىؿ، كمنيا ما يجب 
. التعامؿ معيا بشيء مف الجدية كالصرامة

: كيككف ذلؾ كفؽ ما يمي: مراعاة الفروق الفردية* 
. إدراؾ الذكاء المتفاكت بيف الطمبة، ألف عممية التعمـ ال تتـ بنفس الدرجة مف الفاعمية كاالستيعاب- 
. استخداـ طرؽ ككسائؿ تعميمية تتناسب كاالختبلؼ الذم يككف لدل الطمبة في القدرات كالتفكؽ- 
يعتبر التقكيـ عممية تشخيصية عبلجية تعاكنية مستمرة، كمف ىنا يتضح     لنا  :التقويم- 7 

أف اليدؼ مف تقكيـ المعمـ لطبلبو ىك الكقكؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ عندىـ، لتعزيز نقاط القكة 
 .منيا كمعالجة نقاط الضعؼ

 التقكيـ الصفي عممية منظمة لجمع كتحميؿ المعمكمات :مفيوم التقويم الصفي- 7-1 
إذا حصؿ أحد الطمبة عمى : بيدؼ تحديد درجة تحقيؽ األىداؼ التعميمية داخؿ الصؼ الدراسي، مثبل

. في مجاؿ التعمـ فيذا مثاؿ لعممية تقكيـ األداء التعميمي لمطالب (جيد جدا)تقدير 
( 67)( 454: ، ص2001نبيل عبد اليادي، )       

اتجاه مصمـ لمساعدة المعمميف عمى معرفة ما الذم تعممو الطبلب في الصؼ : التقويم الصفي- 
ككيؼ يتعممكنو، كىذا االتجاه متمركز حكؿ المتعمـ كمكجو مف المعمـ، حيث أنو تبادلي الفائدة كبنائي 

. كمستمر، كما أف التقكيـ الصفي ممارسة تدريس إيجابية
              (Azzouz Lakhdar,1998, p: 58)  

(68)      
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عممية مستمرة تيدؼ إلى تككيف كصيانة التغذية الراجعة بصكرة دائمة كمستمػرة، : التقويم الصفي- 
مػف خػبلؿ تطبيؽ عدد مف أساليب التقكيػـ الصفي السريعة كالسيمة االستخداـ، التي يحصؿ مف خبلليا 

المعممكف عمى تغذية راجعة حكؿ تعمـ طبلبيـ، كبعدىا يتمكف المعممكف مف تزكيد الطبلب بيذه 
التغذية الراجعة عف نتائج التقكيـ، كتقديـ اقتراحات لتحسيف عممية التعمـ، كعندما يصبح التقكيـ الصفي 
جزءا مف نشاطات الصؼ الدراسي، فإف عممية االتصاؿ بيف المعمميف كالطبلب كبيف عمميتي التعميـ 

. كالتعمـ تصبح أكثر كفاءة كفاعمية
ىك محاكلة لمبناء عمى ما ىك متكفر كقائـ حاليا مف الممارسات الجيدة مف خبلؿ : التقويم الصفي- 

. جعؿ العممية التعميمية منتظمة كمرنة كأكثر فاعمية
                   (Caroline, John Brooks, 2005, p: 21)  

(69)              

 ككؿ ىذه المفاىيـ لعممية التقكيـ الصفي تيدؼ إلى تعميـ الطبلب أساليب التقكيـ الذاتي،  التي 
يمكف استخداميا داخؿ الصؼ الدراسي أك خارجو، مما يساعدىـ عمى تكامؿ تعمميـ داخؿ الصؼ 
الدراسي ككذلؾ خارجو، كما أف الممارسة المكجية في التقكيـ الذاتي تعطي الطبلب فرصة تطكير 

. ميارات ما بعد المعرفية أم تنمية التفكير لدييـ
( 70)( 18: ، ص2005توماس أنجمو، باتريسيا كروس، )              

عممية : اإلجراءات العممية الموجية لعممية التقويم في إدارة الصف الدراسي- 7-2 
التقكيـ عممية ميمة، ييتـ بيا المعمـ لتحديد مدل اإلنجاز الذم كصؿ إليو الطبلب في ميداف التعمـ 

الصفي، كليذا يجب أف تتأسس عممية التقكيـ الصفي عمى اإلجراءات المكجية إلدارة الصؼ الدراسي 
 :كىي كاآلتي

دراية المعمـ بالمعايير التي يستخدميا في عممية التقكيـ، ككذلؾ المعايير التي تشجع الطمبة عمى - 
. التقكيـ الذاتي

. اعتماد التغذية الراجعة الفعالة لتقييـ أداء الطمبة في الصؼ الدراسي- 
. إشراؾ الطمبة في عممية التقكيـ ليككف ذا فاعمية في تعميـ أنفسيـ- 
. استخداـ نتائج التدريس في كضع خطة لعممية التقكيـ الصفي- 
. تدريب الطبلب عمى تقييـ أنفسيـ كتقييـ بعضيـ البعض- 

 (141: أحمد إبراىيم أحمد، مرجع سابق، ص)           

. جمع المعمكمات الكافية عف العكامؿ ذات العبلقة باألىداؼ التربكية- 
تصنيؼ كتحميؿ ىذه المعمكمات بيدؼ استخداميا في عممية التقكيـ الصفي، كاستيعاب المعمـ - 

. لمفيـك التقكيـ الصفي كأسسو
. تعرؼ المعمـ عمى مبادئ التقكيـ الصفي- 
التمييدم، البنائي، : تركيز المعمـ عمى استخداـ أنكاع التقكيـ الصفي مف حيث كقت إجرائو كىي- 

. الختامي
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. تحديد المجاالت التي يتـ فييا التقكيـ الصفي حسب المادة التعميمية- 
 (452: نبيل عبد اليادي، مرجع سابق، ص)          

. تحديد مكضكع التقكيـ، كذلؾ بذكر الخاصية التي يراد تقكيميا كالصؼ الذم تقـك بتقكيمو- 
. تحديد اليدؼ مف التقكيـ الصفي- 
تحديد المعادلة المناسبة لمتقكيـ الصفي الخاصة بالنشاط الصفي، سكاء كاف ذلؾ عف طريؽ - 

. األعماؿ الصفية كالفركض المنزلية كاالختبارات اليكمية كالشيرية
: النظر إلى عممية التقكيـ نظرة شمكلية، بحيث تتناكؿ عممية التقكيـ الجانبيف التالييف- 
. أف تتناكؿ عممية التقكيـ الصفي جميع العكامؿ التي تؤثر سمبا أك إيجابيا عمى مكضكع التقكيـ- أ

. أف تتناكؿ عممية التقكيـ الصفي جميع جكانب المكضكع المراد تقكيمو- ب
الطالب كالمعمـ :  كفي إدارة الصؼ يجب أف تتناكؿ عممية التقكيـ الصفي العناصر التالية

ذا تناكلت جميع  كالمنياج كطريقة التدريس كالبيئة الصفية، كىذا ما يجعميا عممية تتصؼ بالشمكؿ، كا 
. جكانب المكضكع باستخداـ أدكات مختمفة مثؿ ممفات الطمبة، النشاطات الصفية

. النظر إلى عممية التقكيـ الصفي عمى أنيا عممية مستمرة كتتصؼ باالستمرار- 
. االلتزاـ بكقت تنفيذ عممية التقكيـ لزيادة فاعمية التقكيـ الصفي- 

( 71)( 456: ، ص2000نبيل عبد اليادي، )        

كيقصد بيا اإلشراؼ عمى تنفيذ ما تـ التخطيط كالتنظيـ لو، كيشمؿ ذلؾ كؿ ما : المتابعة- 8 
نجاز الخطة كما يقدمو المعمـ لمطمبة، المراجعة، النقد، التفتيش كالقياس  يتعمؽ بمتابعة الطمبة كا 

. كالتصحيح مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المنشكدة
: الفعالية التربوية في الصف الدراسي وتحقيق الجودة في إدارة الصف: رابعا 
يعتبر مفيكـ الفعالية في ميداف التربية حديثا جدا، يأخذ : مفيوم الفعالية في التربية- 1 

أبعادا ليا عبلقة بالميداف االقتصادم ما دامت التربية منتج إنساني، كىناؾ مف يرل أف الفعالية 
التربكية تتعمؽ بعامؿ الزمف كالكسائؿ كاإلجراءات كالتمكيؿ دكف كضكح طبيعة العبلقة بيف ىذه 

العكامؿ، كما أنو ىناؾ معايير تحدد درجة االنسجاـ بيف مختمؼ ىذه العناصر كالعكامؿ كتكافقيا  في 
الكاقع، ألف تطبيؽ المقاييس االقتصادية في الميداف التربكم يحتاج إلى مراعاة خصكصيات العممية 
التربكية كالفعؿ التربكم، ألف الفرد في الميداف التربكم ال يتميز فقط بما يفعمو كيقكـ بو  مف أعماؿ 

نما بكيفية القياـ بيذه األعماؿ  (  A. Bonboir, 1974, p: 36)        .               كا 
(72) 

 كمف منظكر آخر إف التربية ال تظير آثارىا بسرعة، بؿ عمى المدل البعيد بالمقارنة مع إنتاج 
المؤسسات الصناعية كاالقتصادية األخرل، ليذا يرتكز مفيكـ الفعالية في التربية عمى المعاييػر، 

كخصائص الفعالية التي تشير إلى المياـ التي تككف عمى شكؿ عبلمات صادقة كقكاعد مرجعية لكؿ 
. فعؿ أك نشاط فعاؿ، مع األخذ بعيف االعتبار األىداؼ الكاضحة التحديد قابمة التحقيؽ
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 كيمكف حصر مفيـك الفعالية التربكية بصكرة أكضح، مف خبلؿ اإلشارة إلى المكضكعات التي 
يمسيا القياس التربكم في حقؿ التربية بجميع عناصرىا، أك بتعبير أفصح كؿ عناصر النظاـ التربكم، 

 (....تعميمية، مدرسية، صفية، كسائؿ تعميمية، مناىج دراسية)التبلميذ، المعمميف، اإلدارة 
 كيشير المفكركف التربكيكف إلى أف مفيكـ الفعالية في التربية ال يرتبط في شمكليتو بتحقيؽ 

: األىداؼ المسطرة بالنسبة لمؤسسة ما، كلكنو يتعدل ذلؾ إلى ثنائيتيف
تحقيؽ النتائج في اآلجاؿ المحددة، كما أنو يفرؽ بيف المعارؼ كالقدرة عمى استعماؿ ىذه المعارؼ - أ

المتمثمة في المعمكمات كالتقنيات كالمناىج، كأيضا تحقيؽ الفكائد التي تنتج عف ىذا النشاط الذم 
. يباشره

. مفيكـ الفعالية يندرج في إطار بعيد المدل، يتحقؽ كفؽ سيركرة تربكية خبلؿ فترة زمنية محددة- ب
:  كعمى ضكء ما تقدـ سابقا يمكف حصر مفيـك الفعالية التربكية فيما يمي

ىي ذلؾ اإلنتاج الذم يتحقؽ مف خبلؿ النشاطات كالكظائؼ، التي يقـك بيا المعمـ داخؿ الصؼ - 
الدراسي مع مراعاة األىداؼ المسطرة، كبفضؿ اإلدارة الجيدة لقدرات كميارات الطمبة، كالتكظيؼ 
األمثؿ لمكفاءات المتاحة بالنسبة لممعمـ كالطمبة نتمكف مف الكصكؿ بالفعؿ التعميمي التعممي إلى 

.   الزيادة في األداء كبمكغ أكبر قدر مف االمتياز كالفعالية
 (73)( 122: ، ص2007خالد محمد معسل، عبد الرؤوف البينساوي، )           

: مفيوم الفعالية من زوايا مختمفة- 2 
القكة، األثر، السببية، المردكد، النجاح، :  تشير الفعالية إلى:المعنى االصطالحي- 2-1 

. البراغماتية، كما أنيا كؿ ما يحقؽ الناتج المنتظر
 مف الناحية األدبية يستعمؿ مصطمح الفعالية عندما نتحدث عف القكة :المعنى األدبي- 2-2 

. المؤثرة التي يستطيع مف خبلليا فاعؿ ما أف ينتج ناتجا لو تأثير ما
في مجاؿ االقتصاد يستعمؿ مصطمح الفعالية لمداللة عمى : المعنى االقتصادي- 2-3 

مردكد اآللة أك الفرد، فيي القدرة عمى إنتاج أثر معيف، كما تعني كصؼ العبلقة بيف المعطيات 
. (المخرجات)كالناتج  (المدخبلت)
لقد نشأ مفيكـ الفعالية في التربية انطبلقا مف عقمنة : الفعالية في المفيوم البيداغوجي- 3 

المكارد المسخرة ليا،خاصة بعد األزمة االقتصادية التي عرفيا العالـ، كالتي نجـ عنيا تراجع في 
الميزانية المخصصة لممنظكمة التربكية، األمر الذم أدل إلى اعتبار المدرسة مؤسسة اقتصادية كمنشأة 
صناعية،مع ضركرة عقمنة كؿ ما يتدخؿ في السيركرة التربكية اإلنتاجية، كىنا نجد اختبلفا في مجاالت 
البحث كاالىتماـ بمكضكع الفعالية في التربية كؿ حسب مجاؿ اختصاصو، مما أدل إلى اختبلؼ في 

مستكيات التقييـ، ككذلؾ طرؽ كأدكات قياس ىذه الفعالية، فالفعالية مف الناحية البيداغكجية يمكف 
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ىي القدرة عمى إنتاج أثر منتظر أك مرغكب كالذم يتمثؿ في نقؿ أك تحقيؽ استيعاب : تعريفيا كما يمي
. رسالة معينة

عمى أنيا التحكـ في المنتج بتحقيؽ مجمكعة مف المكاصفات كالتي يمكف :  كما تعرؼ أيضا
:   الذم يرتكز عمى العناصر التاليةMUCEاإلشارة ليا في النمكذج المعركؼ 

. MAITRISER . Mكيرمز لو بالحرؼ : التحكـ- 
. UTILITE. Uكيرمز لو بالحرؼ : األىمية- 
. CONSERVATION . Cكيرمز لو بالحرؼ : االحتفاظ- 
. EFFICIENCE . Eكيرمز ليا بالحرؼ : الكفاية- 

( 74)( 12: ، ص2004مجموعة من الباحثين، )           

تعتبر الفعالية في : الفعالية في التربية وعالقتيا بالمنظور التربوي االقتصادي- 4 
المنظكر االقتصادم كصؼ لمعبلقة بيف مجمكعة مف العناصر المتفاعمة، كالتي تؤدم ميمة مكحدة 

كالنكاتج الممثمة في األىداؼ المحققة،  (كعناصر)لتحقيؽ ىدؼ مشترؾ، كالمتمثمة في المكارد المسخرة 
بحيث ترتكز الدراسات االقتصادية لمتربية عمى إثبات أف العممية التربكية عنصر دائـ في النمك 

 .االقتصادم، ككمما تحققت األىداؼ التربكية كمما اعتبرت المنظكمة التربكية فعالة
. الفعالية الخارجية كالفعالية الداخمية:  يشير اقتصاديك التربية إلى أف الفعالية تنقسـ إلى قسميف

ىي تحدد العبلقة بيف التكاليؼ كما يراد تحقيقو كمدل استجابة الناتج ألىداؼ : الفعالية الخارجية- أ
كمتطمبات المجتمع، مف خبلؿ تمبية احتياجات سكؽ العمؿ، بإعداد الطمبة لدكرىـ المستقبمي في 
المجتمع عف طريؽ قياس آفاؽ التشغيؿ ككذلؾ األرباح التي تتحصؿ عمييا المؤسسات المستقبمية 

( 75)( 88: ، ص2005مصطفى حسن، )    .لخريجي القطاع التربكم

تقكيـ العممية التي أنتجت المخرجات  أك : " عمى أنيا" سييمة كاظـ الفتبلكم" كتعرفيا الباحثة 
". النتائج التي يمكف مبلحظتيا

 كترل أف كصؼ شيء ما بأنو فعاؿ، أم أنو قادر عمى تحقيؽ األىداؼ األصمية التي 
بمكغ : تستجيب لمتطمبات المجتمع، كفي الميداف التربكم كفيما يخص إدارة الصؼ فإف الفعالية ىي
. اليدؼ الذم ينشط كيحفز المتعمميف عمى ابتكار الحمكؿ لمشكمة ما، كبذلؾ يككف اليدؼ فعاال

( 76)( 26: ، ص2003سييمة محسن كاظم الفتالوي، )      

 كمف خبلؿ ما تقدـ يتضح أف الفعالية الخارجية ىي التي تحمؿ مكاصفات خارجية ال يمكف 
مبلحظتيا عمى مستكل المؤسسة التربكية، كليذا نجد أف الفعالية الخارجية تصؼ العبلقة بيف 

المدخبلت كالنتائج المحصؿ عمييا سكاء داخؿ المؤسسة التربكية أك عمى مستكل المنظكمة التربكية 
بكامميا، حيث تتكقؼ نجاعة كجكدة التعميـ عمى مدل إسيامات ىذه الفعالية في االقتصاد الكطني، 

. عف طريؽ تحديد كقياس ىذه النتائج كيككف ىذا القياس مف ناحيتيف الكمية كالنكعية
 ( 24: مجموعة من الباحثين، مرجع سابق، ص)               
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ىي مدل قدرة النظاـ التعميمي الداخمية عمى القياـ باألدكار المتكقعة منيا : الفعالية الداخمية- ب
كتشمؿ الكفاءة الداخمية كؿ العناصر البشرية الداخمة في عممية التعميـ، كالتي تتكلى تنفيذ البرامج 

كالمناىج الدراسية كاألنشطة المصاحبة لعممية التعمـ، كتتطمب كجكد التفاعؿ بيف جميع عناصر العممية 
. التعميمية كاتفاقيـ في أداء أدكارىـ لبمكغ األىداؼ التي تحقؽ ىذه األدكار

( 77)( 133: ، ص1998محمد منير مرسي، )                  

 كتعتبر الفعالية تحكؿ جديد لكضع تربكم قائـ مف أجؿ إحداث تغيير كتعديؿ كتطكير يتناسب 
كمتطمبات سكؽ العمؿ بغرض تحقيؽ استثمار كامؿ كشامؿ، كىذا العمؿ يتـ في إطار مخطط تربكم 

. يتميز باالنسجاـ كالتكامؿ كالكضكح في األىداؼ كالقابمية لمتقييـ كالتقكيـ
 كفي إدارة الصؼ ترتكز عممية اإلدارة عمى بناء المكرد البشرم الذم يحدد مدل نجاح المدرسة 

في أداء مياميا، ككذلؾ مدل تحقيؽ المعمـ لؤلىداؼ المنشكدة داخؿ حجرة الدراسة التي ىي ميد 
. تككيف رأس ماؿ بشرم ذك أبعاد شخصية كأخرل اقتصادية كاجتماعية

( 78)( 18: ، ص2001أبو طالب محمد سعيد، رشراش أنيس عبد الخالق، )      

حيث يؤكد العديد مف الباحثيف أف االستخداـ األمثؿ لقدرات الفرد المتعمـ داخؿ الصؼ الدراسي ىك 
مبدأ تحقيؽ الجكدة، إذف الفعالية ىي االستغبلؿ األمثؿ لممكرد البشرم في حجرة الدراسة مف خبلؿ 

. كضع مخطط تربكم يخدـ المؤسسة التربكية بصفة خاصة كاالقتصاد بصفة عامة
                    (Scallon G., 2004, p: 105)

 (79)  
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: خالصة 
 مف منظكر ما تـ التطرؽ إليو في ىذا الفصؿ تتضح لنا أف اإلدارة الصفية في مياميا 

المختمفة كفي اتجاىاتيا نحك الجكدة تيدؼ إلى تحقيؽ أكبر قدر مف الفعالية في عمميتي التعميـ 
كالتعمـ، كفي ضكء ذلؾ يتـ تحديد أىـ اإلجراءات العممية المكجية لئلدارة الصفية كأخذىا بعيف 

االعتبار عمى أنيا مؤشرات يمكف االنطبلؽ منيا في صياغة معايير تحقيؽ الجكدة في إدارة الصؼ 
. بمجاالتيا المختمفة، كىذا ما تيتـ الدراسة الحالية بمعالجتو ميدانيا 

كبمضاميف ىذا الفصؿ الذم اشتمؿ عمى التداخؿ بيف مفيكمي الفعالية كالجكدة في إدارة الصؼ، يمكف 
 التي يتـ تكضيح م قكائـ التقدير الذاتي، الكصكؿ إلى بناء أداة القياس في ىذا البحث كالمتمثمة ؼ

صياغتيا في الجانب الميداني، كعمى ضكء ما تـ ذكره سابقا كما احتكاه ىذا الفصؿ تظير أىمية 
. عناصر ىذا األخير بالنسبة لمبحث الحالي 
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 اإلجراءات المنهجية لمدراسة: الفصل الخامس
 
 

 تمهيد
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 المنهج المستخدم: ثانيا

 الدراسة االستطالعية: ثالثا

 أدوات جمع البيانات: رابعا
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 أدوات تحميل البيانات: سادسا

  الفصلمراجع 

 

 

 

 

 



 الفصل الخامس                                                                                                        اإلجراءات المنهجية للذراسة

210 

 

 :تمهيد

بعد التطرؽ إلى الجانب النظري مف الدراسة، يأتي الجانب الميداني إلبراز وكشؼ درجة 
ممارسة اإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة، والتحقؽ مف ىذه الدرجة باستخداـ مجموعة 
مف األدوات العممية الموافقة لمختمؼ الخطوات التي اتبعناىا في ىذا البحث، باالعتماد عمى مجاالت 
الدراسة الموضحة في صفحات ىذا البحث الممثمة في المجاؿ المكاني والبشري والزماني ليذا البحث، 
بعدىا تـ تحديد عينة الدراسة والمنيج المستخدـ باعتماد المنيج الوصفي التحميمي الذي يتناسب مع 
طبيعة البحث ومعطياتو، وصوال إلى بعض األدوات التي ساعدتنا في جمع البيانات مف الميداف 

والممثمة في قوائـ التقدير الذاتي الخاصة بمجاالت ىذه الدراسة، كما سيتـ ذكر التقنيات اإلحصائية 
 .  المستخدمة في المعالجة اإلحصائية ليذه البيانات وكيفية مناقشتيا
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 :حدود الدراسة: أوال
تمحورت الدراسة حوؿ اإلدارة الصفية كأحد المواضيع اليامة في مجاؿ البحث التربوي في 

كإحدى اليياكؿ  ضوء مفيـو الجودة، داخؿ الصفوؼ الدراسية عمى مستوى مؤسسات التعميـ الثانوي،
التعميمية التربوية التي تيدؼ إلى تكويف مخرجات تعميمية تتميز بالكفاءة والميارة العممية الدالة عمى 
جودة التعميـ الثانوي بصفة عامة والجودة في إدارة الصؼ بصفة خاصة، وىذا األخير ىو ما تبحث 
فيو الدراسة الحالية اليادفة إلى تقييـ اإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة عمى مستوى 
التعميـ الثانوي في ضوء مفيـو الجودة، فوقع االختيار عمى أساتذة التعميـ الثانوي بمؤسسات مقاطعة 
والية سطيؼ كعينة ممثمة لمدراسة، ذلؾ ألف اإلدارة الصفية في ىذا المستوى تتـ عمى أكبر قدر مف 

التفاعؿ العالي بيف األستاذ والطالب، والتفاعؿ الصفي داخؿ حجرة الدراسة لو مظاىره الواضحة والتي 
 .يمكف قياسيا بطريقة إجرائية وموضوعية

 :الحدود المكانية- أ
المقصود بيا النطاؽ المكاني لمدراسة الميدانية، حيث وقع االختيار عمى أساتذة التعميـ الثانوي 
بمؤسسات مقاطعة سطيؼ، أيف تـ تطبيؽ أداة البحث المتمثمة في قوائـ التقدير الذاتي، وذلؾ حسب 

 .الدراسة االستطالعية التي أوضحت وجود الظاىرة المنوطة بالدراسة
 تـ اختيار أساتذة التعميـ الثانوي بمؤسسات مقاطعة سطيؼ بكؿ :الحدود البشرية- ب

 :الفروع، وعدد األساتذة موزعيف عمى مؤسسات التعميـ الثانوي كما يمي
  

 الثانوية
                       المادة التعميمية

 العدد الكمي لألساتذة عمـو طبيعية فيزياء رياضيات

 68 24 8 8 8 ثانوية مالؾ بف نبي
 64 24 8 8 8 ثانوية مميكة قايد

 82 30 10 10 10 ثانوية محمد قيرواني
 60 17 5 6 6 ثانوية المعز لديف اهلل
 66 18 4 6 8 ثانوية فاطمة الزىراء
 49 14 4 5 5 ثانوية أحمد زىراوي

 389 127 39 43 45 المجموع
 . يوضح حدود الدراسة البشرية-05جدول رقم - 

 وىي الفترة التي تـ خالليا إنجاز البحث الميداني، وقد كانت ممتدة :الحدود الزمانية- جـ
 :كاآلتي

تـ إجراء الدراسة االستطالعية لمحصوؿ عمى بيانات : 2012 إلى ديسمبر 2012مف أكتوبر - 
 .ومعمومات تفيد في بناء أدوات القياس

 .تـ تطبيؽ أداة جمع البيانات لقياس الصدؽ والثبات: 2013 حتى أكتوبر 2013مف سبتمبر - 
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تـ تطبيؽ قوائـ التقدير الذاتي مف خالؿ إجراء الدراسة : 2014 حتى جواف 2013مف نوفمبر - 
 .النيائية عمى عينة البحث

 :المنهج المستخدم: ثانيا
إف المنيج ىو الكيفية التي يمكف بواسطتيا اإلجابة عمى السؤاؿ المطروح والتي تمكف مف 

 .وضع حؿ لمشكمة الدراسة
وعمى اعتبار أف ىذه الدراسة تيتـ بتقدير الممارسة الصفية لمجاالت اإلدارة الصفية عمى 

مستوى صفوؼ المرحمة الثانوية، خالؿ إدارة األستاذ لصفو الدراسي لمحصوؿ عمى أفضؿ وأدؽ وصؼ 
لما يحدث داخؿ حجرة الدراسة، ألف الوصؼ الدقيؽ يوضح لنا المناخ االجتماعي لمصؼ والخبرات 
االنفعالية والفعمية لألستاذ والطالب، في موقؼ تفاعمي ىادؼ إلى تحقيؽ أغراض عممية تربوية، كما 
أف ىذا المنيج في ىذه الدراسة ييتـ بالوصؼ المفصؿ لألنشطة الصفية ومختمؼ المناقشات التي 

 .تجري داخؿ حجرة الدراسة
 ".الطريقة التي يسمكيا الباحث لموصوؿ إلى نتيجة معينة: "ويعرؼ عمى أنو

 (1)( 27: ، ص1990عمار بخوش، )       

واعتبارا أف لكؿ منيج خصائصو ووظائفو التي تتوقؼ عمييا طبيعة المعمومات المراد 
الحصوؿ عمييا، ووفقا لإلشكالية المصاغة واستنادا لمفرضيات التي وضعناىا، عمدنا إلى استخداـ 

المنيج الوصفي التحميمي أو بصورة أدؽ ىو منيج الدراسة التحميمية، ويستخدـ ىذا النوع في البحوث 
التي تدرس مدى تواجد المتغيرات بالنسبة لعينة الدراسة، وكذلؾ يمجأ الباحث إلى استخداـ ىذا المنيج 

إذا أردنا تحميؿ ظاىرة معينة أو متغير معيف، ويعتمد عمى ىذا المنيج إذا استحاؿ تطبيؽ المنيج 
 (2) (322: ، ص2002مراد صالح، فوزية هادي،  )                                         .التجريبي

 :الدراسة االستطالعية: ثالثا 
 قمنا بدراسة استطالعية حوؿ موضوع اإلدارة الصفية واإلجراءات العممية الموجية لإلدارة 

الصفية الفعالة، ومفيـو الجودة في التربية والجودة في إدارة الصؼ بصفوؼ التعميـ الثانوي بمؤسسات 
مقاطعة والية سطيؼ، واعتمدت الدراسة المواد التعميمية الخاصة بالتخصصات العممية واألدبية 

، -1-والممثمة في الرياضيات، الفيزياء، العمـو الطبيعية، لغة عربية، تاريخ وجغرافيا، لغة أجنبية 
 :ىندسة كيربائية وىندسة ميكانيكية، وتوزع العدد النيائي كما يمي
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 األساتذة المواد
 14 الرياضيات

 12 الفيزياء
 18 العمـو الطبيعية

 02 لغة عربية
 02 تاريخ وجغرافيا
 03 -1-لغة أجنبية 

 01 ىندسة كيربائية
 02 ىندسة ميكانيكية

 54 المجموع
 . يوضح المواد التعميمية التي شممتيا الدراسة االستطالعية -06جدول رقم - 

ة ػتاريخ وجغرافيا، لغ: بالنسبة لمتخصصات التالية (3.1) والمالحظ أنو تـ أخذ عينة تتراوح بيف 
أجنبية، ىندسة كيربائية، ىندسة ميكانيكية، وىذا لعدـ استجابة األساتذة لقبوؿ اإلجابة عمى أداة 
الدراسػة االستطالعيػة، وعمػى ىػذا فإف عينة الدراسة االستطالعية في ىذه المواد غير ممثمة في 

الدراسة النيائية مقارنة بأساتذة المواد التعميمية األخرى، عمما أنو تـ استخداـ االستمارة كأداة لجمع 
البيانات وكانت عبارة عف مجموعة مف األسئمة كاستمارة موجية لألساتذة، وأيضا تـ استخداـ المقابمة، 

غير أف األداة الممثمة في المقابمة شممت أساتذة المواد العممية فقط مف رياضيات، فيزياء، عمـو 
 : طبيعية برصد المعمومات المتعمقة بالموضوع، ويتـ توضيح ذلؾ عمى النحو التالي

 االستمارة* 

 
 مارا تعرف عه إدارة الصف؟- 1س
 ما ىي اإلجراءات القابمة لمتطبيؽ الفعمي التي تقـو بيا كمدير لصفؾ الدراسي؟- 2س
ىؿ ىناؾ إجراءات مقدمة مف وزارة التربية فيما يخص إدارة الصؼ الدراسي؟ إذا كانت اإلجابة - 3س

 نعـ فيما تتمثؿ ىذه اإلجراءات؟
 ىؿ تمقيت تكوينا خاصا حوؿ مجاالت وطرؽ اإلدارة الصفية؟ نعـ        ال- 4س

 إذا كانت اإلجابة بنعـ فيما تمثؿ ىذا التكويف؟
 ماذا يعني لديؾ مصطمح الجودة في التربية؟- 5س
 ماذا يعني لديؾ مصطمح الفعالية في التربية؟- 6س
 باعتبارؾ مديرا لصفؾ الدراسي ىؿ تسعى إلى تحقيؽ تعميما فعاال لطمبتؾ؟ - 7س

 نعـ                   ال
 ما ىي جوانب الفعالية التي تسعى إلى تحقيقيا مف خالؿ إدارتؾ لصفؾ الدراسي؟
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حسب رأيؾ ىؿ يمكنؾ ضبط صفؾ الدراسي بطريقة تجعمؾ راضيا عف ميمتؾ إلدارة صفؾ - 8س
 الدراسي؟ نعـ   ال   أحيانا
 كيؼ يمكنؾ تحقيؽ ذلؾ؟

 ما ىي األىداؼ اإلجرائية التي تسعى إلى تحقيقيا مف خالؿ إدارتؾ لصفؾ الدراسي؟- 9س
 :المقابمة* 
  نعـ  ال ىؿ تسعى إلى تحقيؽ النجاح في ميمتؾ اإلدارية لمصؼ الدراسي؟- 1س 

 بماذا؟
  نعـ  ال ىؿ لديؾ معمومات حوؿ مفيـو الجودة في إدارة الصؼ الدراسي؟- 2س

 إذا كاف الجواب بنعـ حدد ىذه المعمومات؟
حسب رأيؾ ما ىي أىـ األساليب التي يمكف اعتمادىا لتحقيؽ الجودة في إدارتؾ لصفؾ - 3س

 الدراسي؟
 كيؼ يمكنؾ تحقيؽ االنضباط وضبط النظاـ لصفؾ الدراسي؟- 4س
 ىؿ يبدي طمبتؾ مشاكؿ سموكية أثناء إدارتؾ لصفؾ الدراسي؟ نعـ          ال- 5س

 إذا كاف الجواب بنعـ، ما ىي أىـ ىذه المشاكؿ؟
ما ىي اإلجراءات التي تتخذىا لمتحكـ وضبط السموكات غير المرغوب فييا في صفؾ - 6س

 الدراسي؟
 ما ىي أىـ المعيقات التي تعرقؿ أداءؾ لتحقيؽ الجودة في إدارتؾ لصفؾ الدراسي؟- 7س

 :بعد أف تـ جمع بيانات االستمارة وبيانات المقابمة تـ تحميؿ النتائج كما يمي: تحميل النتائج

 :تحميل بيانات االستمارة- أ
 ماذا تعرف عن إدارة الصف؟- 1س

 النسبة التكرارات االستجابات
 % 14.81 08 .تسيير ومتابعة ومعالجة وتأطير وتنظيـ طمبة الصؼ

اإلشراؼ عمى طمبة الصؼ وتوجيييـ والتواصؿ معيـ بأسموب فعاؿ 
 .ومثمر

06 11.11 % 

التعامؿ والتفاعؿ الموجب الذي ىدفو التحصيؿ العممي ذو النوعية 
 .والجودة

14 25.92 % 

تييئة الجو المناسب لتقديـ األنشطة الصفية، جذب اىتماـ الطمبة، 
اختيار األنشطة الصفية المناسبة، التدرج في إلقاء المعمومات مف 

 .السيؿ إلى الصعب

16 29.62 % 

ضبط الصؼ باستغالؿ كؿ الطاقات لدى الطمبة بتحقيؽ أىداؼ 
 .التعميـ الفعاؿ

10 18.51 % 

 % 100 54 المجموع

  -07جدول رقم - 

 



 الفصل الخامس                                                                                                        اإلجراءات المنهجية للذراسة

215 

 

يتضح مف الجدوؿ أعاله أف معرفة األستاذ الثانوي إلدارة الصؼ محصورة في مجاؿ محدود 
 تشير إلى أف إدارة الصؼ تمثؿ الجو المناسب لتقديـ  % 29.61جدا، إذ أف أكبر نسبة والتي بمغت 

 والتي % 25.92الدرس وجذب اىتماـ الطالب واختيار األنشطة المناسبة بعدىا تمي النسبة المقدرة بػ 
يظير مف خالليا أف إدارة الصؼ ىي التفاعؿ والتعامؿ الموجب والودي، كما يأخذ مفيـو الضبط 

، تمييا نسبة متقاربة تؤكد % 18.51بيدؼ تحقيؽ الجودة في إدارة الصؼ وتفعيؿ التعمـ الصفي بنسبة 
،  % 11.11عمى أف إدارة الصؼ ىي اإلشراؼ والتأطير، المتابعة والتسيير والتوجيو والتي تتراوح بيف 

وعمى ضوء ىذا العرض يمكف القوؿ ىنا بأف معرفة أستاذ التعميـ الثانوي عف إدارة الصؼ  14.81%
تختمؼ، إال أنيا تؤكد وعيو بمسؤولية إدارة الصؼ سواء   مف حيث اإلدارة كمفيـو أي تنظيـ، توجيو 

مف  (طالب)وتقويـ إلخ، وأيضا أف إدارة الصؼ ليست عمؿ إداري فقط بؿ ىي عممية بناء مورد بشري 
 .خالؿ تنظيـ سموكو وضبطو واالىتماـ بالصؼ

 ما هي اإلجراءات القابمة لمتطبيق الفعمي التي تقوم بها كمدير لصفك الدراسي؟- 2س
 النسبة التكرارات االستجابات

اإلشراؼ، التسيير، ضبط جميع جوانب الصؼ التربوية والمادية 
 .والعممية

11 20.37 % 

توجيو الطمبة بيداغوجيا، تنظيـ الطمبة في الجموس، متابعة العمؿ 
 .التعميمي لمطمبة وتحسيف نتائجيـ

09 16.66 % 

الحفاظ عمى نظاـ الصؼ، تحقيؽ أكبر قدر مف االنضباط داخؿ 
 . الصؼ، تقييـ العمؿ التربوي والتعميمي لمطمبة

06 11.11 % 

التوجيو، التنظيـ، اإلرشاد والنصح، تصحيح األخطاء وتقويـ 
 .االعوجاج، مساعدة الطالب عمى الفيـ واالستيعاب والنقد واإلكتساب

18 33.33 % 

إثارة الرغبة والدافعية لمتعمـ، فتح فرص التنافس مف أجؿ تحقيؽ نتائج 
 .فعالة في التعمـ

04 7.40 % 

المناقشة والحوار الحر، تحفيز الطمبة عمى العمؿ المستمر والجاد، 
 .معاقبة الطمبة غير الميتميف وردعيـ

04 7.40 % 

 % 3.70 02 .حسف المعاممة،حؿ مشكالت الطمبة، المساواة بيف الطمبة في التعامؿ

 % 100 54 المجموع

 -08جدول رقم - 
 تظير القراءة اإلحصائية لمجدوؿ أعاله أف مياـ اإلدارة الصفية كما يدركيا أستاذ التعميـ 

 يحصروف مياـ اإلدارة %20.37الثانوي ذات نسب مختمفة ومتفاوتة، حيث تقدر أعمى نسبة بػ 
 يروف أف أىـ % 33.33الصفية في اإلشراؼ والتسيير والضبط وىي مياـ إدارية بحتة، بعدىا نسبة 

رشاده وتصحيح أخطائو وتقويـ االعوجاج لديو، تمي  مياـ اإلدارة الصفية ىي توجيو سموؾ الطالب وا 
 والتي تشير فييا استجابات األساتذة إلى أوؿ ميمة في إدارة الصؼ ىي توجيو % 16.66نسبة 

الطالب بيداغوجيا، وتنظيـ طريقة جموسيـ بيدؼ تحقيؽ تعمـ صفي والحصوؿ عمى نتائج إيجابية، 
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وىي نسب نوعا ما منخفضة والتي تشير إلى أف مياـ  (% 11.11- 3.70)تمييا نسب محصورة بيف 
اإلدارة الصفية تشمؿ مجاالت أخرى عمى شكؿ إجراءات قابمة لمتطبيؽ بعيدة عف العمؿ اإلداري 

الروتيني المعروؼ والتي اشتممت عمى الحفاظ عمى النظاـ الصفي، تحقيؽ االنضباط الصفي، تقييـ 
وتقويـ العمؿ التربوي، إثارة الدافعية لمتعمـ، التعمـ التعاوني والتنافسي لتحقيؽ تعمـ صفي فعاؿ، روح 
المبادرة وفتح مجاؿ المناقشة والحوار الحر، التحفيز بتجديد التعميمات والقواعد الصفية، التحفيز عمى 

 .التفاعؿ الصفي الموجب وحسف التعامؿ، مساعدة الطمبة في حؿ المشكالت
هل هناك إجراءات مقدمة من وزارة التربية فيما يخص إدارة الصف الدراسي؟ إذا كانت - 3س

 اإلجابة نعم فيما تتمثل هذه اإلجراءات؟
 النسبة التكرارات االستجابات

 % 66.66 36 ال

 % 33.33 18 نعـ

 % 100 54 المجموع

  -09جدول رقم - 
 ىي النسبة األكبر أي أنو ليست % 66.66أظيرت القراءة اإلحصائية لمجدوؿ أعاله أف نسبة 

 % 33.33ىناؾ إجراءات واضحة مقدمة مف وزارة التربية في مجاؿ اإلدارة الصفية، والنسبة المقدرة بػ 
: تشير إلى أنو ىناؾ إجراءات إال أنيا إجراءات متداولة وروتينية معروفة والتي يمكف حصرىا فيما يمي
تحضير الدروس، إعداد الوسائؿ واألنشطة الصفية المناسبة لمحاور المنياج، ضبط الطمبة داخؿ 

 .حجرة الصؼ، تقويـ الطمبة في نياية كؿ فصؿ دراسي
مف المالحظ أف اإلجراءات المقدمة مف طرؼ وزارة التربية والتعميـ ىي إجراءات عادية يجب 
تواجدىا في الصؼ الدراسي، وىذا ما يفسر استجابة أفراد العينة بنسبة كبيرة عمى أنو ليست ىناؾ 
إجراءات عممية واضحة مصاحبة لمتفسير واإلصالح التربوي الحاصؿ والمتجدد، وعميو يمكف القوؿ 

في مجاؿ  (المقاربة بالكفاءات)بأف أستاذ التعميـ الثانوي لو أدوار جديدة تتوافؽ مع المقاربة الجديدة 
 .إدارة الصؼ والتي يأخذىا مف باب االجتياد الشخصي والذاتي فقط

  نعـ        الهل تمقيت تكوينا خاصا حول مجاالت وطرق اإلدارة الصفية؟- 4س
 إذا كانت اإلجابة بنعم فيما تمثل هذا التكوين؟

 النسبة التكرارات االستجابات
 % 48.14 26 ال

 % 51.85 28 نعـ

 % 100 54 المجموع

  -10جدول رقم - 
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 ىي نسبة % 51.85 أظيرت االستجابات أف النتائج اإلحصائية المبينة أعاله أي نسبة 
 %48.14متوسطة إلى أنو ليس ىناؾ تكويف خاص حوؿ مجاالت وطرؽ إدارة الصؼ، غير أف نسبة 

أوضحت أف ىناؾ نكوينا في مجاؿ اإلدارة الصفية الذي اشتمؿ أىـ اإلجراءات والمياـ التي تسير 
عمؿ األستاذ داخؿ حجرة الدراسة والذي كاف يدور حوؿ طرؽ استخداـ الوسائؿ التعميمية، التقويـ، 

بعض المفاىيـ المتعمقة بما يسمى المقاربة بالمقاءات، كذلؾ أبواب مفتوحة وأياـ دراسية وندوات عممية 
حوؿ النجاح وطرؽ مساعدة األستاذ لمطالب لمنجاح في الباكالوريا، والجدوؿ التالي يوضح ما تضمنو 

 .التكويف حسب استجابات أفراد العينة
 النسبة التكرارات االستجابات

تكويف حوؿ طرؽ استعماؿ الكتاب المدرسي، كيفية بناء المناىج 
 .الدراسية

04 15.38 % 

تكويف إداري، دراسة القانوف اإلداري لممؤسسة، وكيفية تسيير حجرة 
 .الدراسة بمكوناتيا المادية والبشرية

04 15.38 % 

دورات تكوينية حوؿ مساعدة الطالب في اكتساب المعرفة، والتقويـ 
المستمر لمطمبة حسب المقاربة بالكفاءات، التخطيط لتحقيؽ أكبر قدر 

 .مف النجاح لدى الطمبة

06 23.07 % 

األياـ الدراسية، األبواب المفتوحة حوؿ النجاح في الباكالوريا، ندوات 
منعقدة مع المفتشيف، اإلطالع عمى نماذج أجنبية في إدارة الصؼ 
ومحاولة اقتباس ما يمكف أف يحسف مف إدارة الصؼ عمى المستوى 

 .المحمي

12 46.15 % 

 % 100 26 المجموع

  -11جدول رقم - 
 يظير التحميؿ اإلحصائي لمجدوؿ السابؽ أف التكويف الذي يراه األساتذة تكوينا في مجاؿ 

اإلدارة الصفية يشمؿ أىـ األدوار اإلدارية لمصؼ الدراسي وكيفية تحقيؽ النجاح لمطالب، وليس تكوينا 
واضحا يشمؿ جوانب اإلدارة الصفية الفعمية بيدؼ تحقيؽ التعمـ الصفي الفعاؿ، ىذا مقارنة بما 

تستوجبو إدارة الصؼ مف إجراءات حديثة عممية موجية لإلدارة الصفية نحو الفعالية، ىذا ال يعني 
غياب كمي ليذه اإلجراءات لكنيا غير منظمة في شكؿ برامج تكوينية وتدريبية لتفعيؿ اإلدارة الصفية 

 .بالتعميـ الثانوي
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 ماذا يعني لديك مصطمح الجودة في التربية؟- 5س
 النسبة التكرارات االستجابات

اإلتقاف في العمؿ، التحكـ في معايير التميز، األثر الظاىر عمى 
 .الطالب عمى المستوى المعرفي والعممي

09 16.66 % 

القياـ بالمياـ اإلدارية والتربوية عمى أكمؿ وجو وتحقيؽ أفضؿ 
 .النتائج

16 29.62 % 

إحداث تغير فعاؿ واضح في الجوانب المعرفية والعممية والعممية 
 .لكؿ مف الطالب واألستاذ

06 11.11 % 

االرتقاء بالطالب في المستوى الدراسي والسير بو نحو األفضؿ 
 .لمسايرة متطمبات العصر عمميا وعمميا

08 14.81 % 

النوعية والكفاءة الفعالة في المعارؼ والميارات والمنتج الجيد في 
 .جميع المجاالت

09 16.66 % 

التحصيؿ الجيد لمطالب والعالمات الممتازة التي تعكس حسف األداء 
 .وتحقيؽ النتائج المرجوة وفؽ البرنامج المسطر

06 11.11 % 

 % 100 54 المجموع

  -12جدول رقم - 
تظير النتائج اإلحصائية المبينة أعاله أف مفيـو الجودة يختمؼ باختالؼ تقدير ما يمكف 

تحقيقو في إدارة الصؼ مف خالؿ إتقاف ىذه الميمة وعميو يمكف حصر ىذا المفيـو حسب استجابات 
 تؤكد أف مفيـو الجودة ىو الحصوؿ عمى أحسف % 30النسبة األكبر والمقدرة بػ : أفراد العينة كما يمي

النتائج مف الناحية الكمية والنوعية وتحقيؽ العمؿ اإلداري لمصؼ عمى أكمؿ وجو، بعدىا تأتي النسبة 
 والتي تشير إلى أف مفيـو الجودة يحمؿ معنى اإلتقاف والعمؿ الجيد والفعاؿ أيضا % 16.66المقدرة بػ 

قدرة األستاذ عمى التحكـ في معايير التمييز في المستوى العممي والمعرفي لمطالب التي يظير أثرىا 
واضحا عمى المستوى العممي والعممي لمطالب الجيد بشكؿ خاص، أما النسب األخرى فيي نسب 

والتي تشير إلى أف مفيـو الجودة يتضح مف خالؿ  (%14.81- 11.11)متقاربة ومحصورة بيف 
كفاءة األستاذ ونوعية التعميـ والمنتج الجيد ومسايرة متطمبات العصر عمميا ومعرفيا وعمميا، واالرتقاء 

بالجوانب التي تضمنت التحصيؿ الجيد لمطالب واألداء الجيد لألستاذ،  أي أف الجودة في مجاؿ 
التربية تمس كؿ مف الطالب واألستاذ، غير أف نتائجيا تظير بشكؿ واضح عمى المنتج التعميمي 

 .، كما أف مفيـو الجودة يشير إلى الفعالية في كؿ استجابات األساتذة(الطالب)
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 ماذا يعني لديك مصطمح الفعالية في التربية؟- 6س
 النسبة التكرارات االستجابات

 % 20.37 11 .األداء الجيد لممعمـ، تحقيؽ النتائج المرجوة

أداء الميمة التعميمية بشكؿ جيد، الحصوؿ عمى مردود تعميمي 
 .ممتاز، أف تؤدى المياـ بمستوى يفوؽ المتوسط 

08 14.81 % 

تفعيؿ اإلدارة، تفعيؿ المعمـ، )تفعيؿ كؿ ما مف شأنو تحقيؽ الجودة 
 .تفعيؿ الوسائؿ واإلمكانات

12 22.22 % 

تحكـ المعمـ في طمبتو )ىي القدرة عمى التحكـ في زماـ األمور 
 .وتمكنو مف مادتو التعميمية

03 5.55 % 

، أساتذة مؤىميف، تعميـ (طمبة أكفاء)األثر اإليجابي عمى المؤسسة 
 .يتميز بالجودة، تعمـ فعاؿ

16 29.62 % 

تكامؿ عمميتي )التكامؿ بيف ما يقدمو األستاذ وما يكتسبو الطالب 
 .(التعميـ والتعمـ

04 7.40 % 

 % 100 54 المجموع

  -13جدول رقم - 
 تظير النتائج اإلحصائية المدونة في الجدوؿ أعاله أف مفيوـ الفعالية مختمؼ ذو أبعاد 

تعطػي  (%29.62 ، %20.37)مختمفة، غير أف الشيء المالحظ أف النسبة األكبر محصورة بيف 
مفيـو األداء الجيد وتحقيؽ النتائج المرجوة، الحصوؿ في المجاؿ عمى مردود تربوي يتميز بالجودة، 

تفعيؿ المعمـ ودوره، تفعيؿ الطالب، تفعيؿ التحكـ في الطرؽ والوسائؿ التعميمية، وىذا ما سبقت اإلشارة 
 والتي أعطت مفيـو نوعا ما %14.81إيو في السؤاؿ حوؿ مفيـو الجودة، تمييا النسبة المقدرة بػ 

عممي والذي يشيػر أف الفعاليػة ىػي المردود الذي يفوؽ المتوسط سواء في أداء الطالب أو األستاذ، أما 
والتي أوضحت أف الفعالية ىي ذلؾ التكامؿ بيف  (%7.40، %5.55)النسبة األخيرة فتتراوح بيف 

الطالب واألستاذ ألف التفاعؿ بينيما يعزز عمميتي التعميـ والتعمـ، والنسبة السالفة الذكر التي تـ تحميميا 
إحصائيا أوضحت أف مفيـو الجودة والفعالية مترادفاف لدى أساتذة التعميـ الثانوي بالمؤسسات المنوطة 

بالدراسة، فيـ يحاولوف تحقيؽ الفعالية التي ىي في ذاتيا الجودة، وأف مؤشرات الفعالية ىي نفسيا 
مؤشرات الجودة، غير أف الشيء الغالب ىنا ىو عدـ وضوح ىذه المؤشرات لتكوف عمى شكؿ برامج 
تكوينية أودورات تدريبية قابمة لمتكويف والتدريب يدرؾ األستاذ مف خالليا معايير الجودة في مجاؿ 

 .اإلدارة الصفية وىذا ما تسعى الدراسة الحالية معالجتو نظريا وميدانيا
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 باعتبارك مديرا لصفك الدراسي هل تسعى إلى تحقيق تعميما فعاال لطمبتك؟ - 7س
 نعـ                   ال

 ما هي جوانب الفعالية التي تسعى إلى تحقيقها من خالل إدارتك لصفك الدراسي؟
 النسبة التكرارات االستجابات

 % 100 54 نعـ

 % 00 00 ال

 % 100 54 المجموع

  -14جدول رقم - 
 ألفراد العينة تؤكد أف % 100تظير النتائج اإلحصائية المحصؿ عمييا في الجدوؿ أعاله أف نسبة 

األساتذة يسعوف إلى تحقيؽ التعمـ الفعاؿ واإلدارة الصفية الفعالة، والجدوؿ أدناه يوضح جوانب الفعالية 
التي يرى األساتذة أنيا إجراءات يمكف مف خالليا تفعيؿ اإلدارة الصفية وبالتالي تحقيؽ التعمـ الصفي 

 .الفعاؿ
 النسبة التكرارات االستجابات

تمكيف الطمبة مف توظيؼ مكتسباتيـ في الحياة العممية، تمكينيـ مف 
 . حؿ مشكالتيـ، القدرة عمى التكيؼ مع متطمبات العصر

12 22.22 % 

يصبح الطالب )الجانب السموكي، الجانب النفسي والجانب العقمي 
 .(جيدا في جميع الجوانب

03 5.55 % 

احتواء الطالب، االستحواذ عمى اىتمامو، تحفيزه عمى طمب العمـ، 
 .إحداث تغيير واضح وموجب في جميع إمكاناتو

22 40.74 % 

ضبط الطالب بشكؿ جيد، تحقيؽ أكبر قدر مف التميز في 
 .االنضباط داخؿ الصؼ الدراسي

17 31.48 % 

 % 100 54 المجموع

  -15جدول رقم - 
مف خالؿ القراءة اإلحصائية لمجدوؿ أعاله يمكف القوؿ بأف جوانب الفعالية في إدارة الصؼ 

 والتي تيتـ بمحػور % 22.22اشتممت محاور محددة بنسب مختمفة، حيث تظير أكبر نسبة والمقدرة بػ 
أداء الطالب وتعزيػزه، حيث أف مؤشرات الفعالية في ىذا المحور اشتممت عمى التمكيف العممي والفعمي 
لمطالب مف توظيؼ مكتسباتو وأيضا القدرة عمى التكيؼ مع متطمبات العصر وحؿ المشكالت بشكؿ 

 وىي نسبة عالية فيي تيتـ بالجانب العالئقي والتفاعمي %40.74ذاتي، أما النسبة الموالية والمقدرة بػ 
بيف األستاذ والطمبة، مف خالؿ مؤشرات الفعالية التالية، احتواء الطالب، االستحواذ عمى اىتمامو، 

 % 31.48إحداث تغيير واضح في إمكانات الطالب المعرفية والسموكية، والنسبة التالية المقدرة بػ 
كانت موافقة لمحور الضبط الصفي وتحقيؽ االنضباط بشكؿ فعاؿ والتي تضمنت مؤشرات الفعالية 

ضبط الطالب بشكؿ جيد، تحقيؽ التميز في االنضباط حتى خارج الصؼ الدراسي، أما النسبة : التالية
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الجانب السموكي، النفسي :  أظيرت أف مؤشرات الفعالية تتحدد في جوانب واضحة%5.55المقدرة بػ 
 .والمعرفي، حيث يصبح الطالب متميزا في جميع الجوانب عمى حد سواء

حسب رأيك هل يمكنك ضبط صفك الدراسي بطريقة تجعمك راضيا عن مهمتك إلدارة صفك - 8س
  نعـ   ال   أحياناالدراسي؟

 كيف يمكنك تحقيق ذلك؟
 النسبة التكرارات االستجابات

 % 14.81 08 نعـ

 % 33.33 18 ال

 % 51.85 28 أحيانا
 % 100 54 المجموع

  -16جدول رقم - 
أثبتت القراءة اإلحصائية لمنتائج المدونة في الجدوؿ أعاله أف النسبة األكبر والمقدرة بػ 

 ىي نسبة تفوؽ المتوسط والتي تشير إلى أف معظـ األساتذة غير راضوف تماما عمى درجة 51.85%
ضبطيـ لصفيـ الدراسي، مما يجعميـ غير راضوف تماما عف ميمتيـ إلدارة الصؼ، بعدىا تمي النسبة 

وىي نسبة أيضا قريبة مف المتوسط والتي تعبر عف عدـ الرضا التاـ  % 33.33الموالية المقدرة بػ 
لألساتذة في مجاؿ ضبط الصؼ الدراسي وكذلؾ أداء ميمة إدارة الصؼ بشكؿ مرضي، أما الفئة 

دارتيا لمصؼ الدراسي بشكؿ  األخيرة مف األساتذة التي عبرت عف رضاىا لضبط الصؼ الدراسي وا 
، وعمى ىذا نقوؿ أف ميمة إدارة الصؼ بالتعميـ %14.81يحقؽ الرضا فيي النسبة األقؿ والمقدرة بػ 

الثانوي لمقاطعة والية سطيؼ تحتاج إلى ما يحقؽ الرضا لدى األساتذة، وذلؾ مف خالؿ الوقوؼ عمى 
استجابات األساتذة الذيف ىـ راضوف عف إدارتيـ لمصؼ الدراسػي وكيفية الضبط الفعاؿ لمصؼ 

 .الدراسي، والتي يمكف توضيحيا مف خالؿ االستجابات الموالية ليذا العرض اإلحصائي
 .احتواء الطالب رغـ سموكو غير المرغوب- 
 .إعطاء الفرصة لمطالب ألف يكوف طالبا، أستاذا وزميال في بعض األحياف- 
الوقوؼ عمى تقديـ المساعدة الكافية لتحقيؽ أكبر قدر مف التوافؽ واالنسجاـ بيف األستاذ والطالب - 

 .في حاالت عدـ التوافؽ النفسي والبيداغوجي خاصة في ىذه المرحمة الحرجة
استيعاب األستاذ لجميع اإلجراءات القابمة لمتطبيؽ العممي داخؿ حجرة الدراسة وطريقة تطبيقيا - 

تطبيقا فعاال مف خالؿ متابعة األستاذ لكؿ ما يناسب تأدية ميامو اإلدارية لمصؼ الدراسي بكؿ جدية 
ف كاف ىناؾ غياب تاـ ليذا اإلجراء، إال أف الممارسة المستمرة  (التكويف، التدريب)عف طريؽ  حتى وا 

بناء نفسو )تمكف األستاذ مف تفعيؿ إدارة صفو عف طريؽ التدريب والتكويف الفردي الشخصي التربوي 
 .(بنفسو
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 ما هي األهداف اإلجرائية التي تسعى إلى تحقيقها من خالل إدارتك لصفك الدراسي؟- 9س
 النسبة التكرارات االستجابات

 % 29.62 16 .إتماـ البرنامج، تنمية ذكاء الطالب، تقويـ سموؾ الطالب

تفعيؿ الطالب باالستفادة مف مكتسباتو في الحصوؿ عمى طمبة 
أكفاء كما وكيفا، تحقيؽ الكفاءات التي سطرتيا الوزارة في المقاربة 

 .الجديدة

08 14.81 % 

إنجاح العممية التربوية لكؿ مف األستاذ والطالب، تنمية روح العمؿ 
 .لدى األستاذ والتعمـ لدى الطالب

06 11.11 % 

الحصوؿ عمى طمبة مؤىميف لدخوؿ الجامعة، تحقيؽ تعميـ ثانوي 
 .فعاؿ مف أجؿ تحقيؽ تعميـ عالي فعاؿ

24 44.44 % 

 % 100 54 المجموع

  -17جدول رقم - 
أظيرت القراءة اإلحصائية لبيانات الجدوؿ أعاله أف األىداؼ اإلجرائية العممية التي يمكف أف 
يحققيا األستاذ تتمحور في أربع مجاالت أساسية بنسب مختمفة حسب استجابات أفراد العينة والتي 

 تشير إلى أف اليدؼ الرئيسي    ىو الحصوؿ % 44.44أعمى نسبة والمقدرة بػ : شممت الترتيب التالي
عمى طمبة أكفاء مؤىميف لدخوؿ الجامعة مف جية، وتحقيؽ تعمـ ثانوي فعاؿ وضماف تعميـ عالي فعاؿ 

 والتي تشير إلى أف األىداؼ اإلجرائية %29.62مف جية أخرى، تأتي النسبة الموالية والمقدرة بػ 
المحققة فعال ىي إتماـ البرنامج ، تنمية ذكاء الطالب وقدراتو، تعديؿ سموكو، بعدىا تأتي النسبة 

والتي تؤكد أف األىداؼ اإلجرائية عديدة وعممية جدا قابمة  ( %14.81- 11.11)المحصورة بيف 
 :لمتطبيؽ والتي تشمؿ ما يمي

 .تفعيؿ الطالب عمميا وسموكيا، الحصوؿ عمى منتج تعميمي متميز يستفاد منو- 
 .كما وكيفا، أي تحقيؽ الجودة في المنتج التعميمي (الطالب)التفعيؿ في المورد البشري التربوي - 
 .(السير نحو الجودة)تحقيؽ أىداؼ اإلصالح التربوي الجديد، المقاربة بالكفاءات - 
الفعالية في )تنمية روح العمؿ لتفعيؿ اإلدارة الصفية لدى األستاذ، ودافعية التعمـ لدى الطالب - 

 .(المرود التربوي لكؿ طرفي العممية التعميمية
 :تحميل بيانات المقابمة-  ب
  نعم  ال هل تسعى إلى تحقيق النجاح في مهمتك اإلدارية لمصف الدراسي؟- 1س

 بماذا؟
 النسبة التكرارات االستجابات

 %100 22 نعـ

 % 00 00 ال

  -18جدول رقم - 
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تؤكد القراءة اإلحصائية لبيانات الجدوؿ أعاله أف جميع أفراد العينة ميتموف بتحقيؽ النجاح 
، وىذا ما يؤكد استجابات أفراد العينة مف خالؿ االستمارة المقدمة في %100في اإلدارة الصفية بنسبة 

 .الدراسة االستطالعية المنوطة بالدراسة الموجودة في مجتمع الدراسة
 النسبة التكرارات االستجابات

متابعة الطالب مف ناحية العمؿ والسموؾ، معالجة النقائص عمى 
 .المستوى المعرفي والعممي

04 18.18 % 

الديمقراطية في التعامؿ، التواصؿ الموجب المتبادؿ، تشجيع الطالب 
عمى المثابرة والعمؿ الجاد، الثقة المتبادلة بيف الطالب واألستاذ، 
عدـ االستيزاء بقدرات الطمبة، زيادة الدافعية، حب العمؿ لدى 

 .الطمبة

09 40.90 % 

توفير جو دراسي مناسب، استخداـ الشدة والميف أثناء إدارة الصؼ، 
 .تعزيز نقاط القوة وتدارؾ نقاط الضعؼ

07 31.81 % 

إتقاف اإلدارة بمحتوياتيا لمصؼ الدراسي، إتقاف التخطيط والتوجيو 
 .والمتابعة

02 9.09 % 

 % 100 22 المجموع

  -19جدول رقم - 
 تظير البيانات اإلحصائية المبينة في الجدوؿ أعاله أف نجاح الميمة اإلدارية لمصؼ الدراسي 

تتجسد عمميا في عدة محاور رئيسية يمكف ضبطيا حسب استجابات األساتذة والتي تتقدميا النسبة 
الديمقراطية في :  والتي حددت مؤشرات نجاح اإلدارة الصفية كما يمي% 40.90األكبر والمقدرة بػ 

اإلدارة، التواصؿ الفعاؿ، التحفيز، احتراـ القواعد الصفية، الدافعية، وىذا ما يندرج ضمف مجاؿ التفاعؿ 
 والتي تركز عمى الجو الدراسي المناسب مف ناحية % 31.81والتعامؿ الصفي، تمييا النسبة المقدرة بػ 

بيئة التعمـ والبيئة النفسية لمتعمـ الصفي، أي أف ىناؾ تركيز عمى مجاؿ إدارة البيئة المادية والنفسية 
 والتي تركز عمى متابعة الطالب سموكيا % 18.68: لمتعمـ الصفي، تأتي بعدىا النسبة المقدرة بػ

دارة المواقؼ المعرفية لمتعمـ، وىذا ما يعطينا مؤشرات لممحوريف، محور إدارة  ومعرفيا بإدارة سموكو وا 
 تشيػر إلى إتقػاف العمميػات % 9.09: السموؾ ومحور إدارة مواقؼ التعمـ، أما النسبة األخيرة والمقدرة بػ

، والسير نحو التميز (....التخطيط، التوجيو، التنسيؽ، التنفيذ والتقويـ)اإلدارية في مجاؿ إدارة الصؼ 
في أداة المياـ اإلدارية لمصؼ الدراسي بشكؿ عاـ، باإلضافة إلى التركيز عمى التميز في مستوى 

 .وىذا ما يرتكز في المحور الخاص بالعمميات اإلدارية األساسية لمصؼ الدراسي (الجودة)الطالب 
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  نعم  ال هل لديك معمومات حول مفهوم الجودة في إدارة الصف الدراسي؟- 2س
 إذا كان الجواب بنعم حدد هذه المعمومات؟

 النسبة التكرارات االستجابات
 %81.81 18 نعـ

 % 18.18 04 ال

 % 100 22 المجموع
  -20جدول رقم - 

 وىي نسبة كبيرة تؤكد %81.81يتبيف مف القراءة اإلحصائية لمعطيات الجدوؿ أعاله أف نسبة 
 تشير إلى أنيا ال تحمؿ % 18.18أنيا تحمؿ معمومات عمى مفيـو الجودة، والنسبة المقدرة بػ 

معمومات واضحة عف مفيـو الجودة في المجاؿ التربوي، وبناءا عمى ىذه النسب توصمنا إلى أف 
 :المعمومات التي يأخذىا أستاذ التعميـ الثانوي عف الجودة تنحصر في

 النسبة التكرارات االستجابات
إدارة الصؼ بشكؿ جيد أي مستوى يفوؽ المتوسط في جميع المياـ 

التخطيط، التنفيذ، التقويـ، توجيو الطمبة، إكسابيـ )اإلدارية المعروفة 
 . (ميارات تفوؽ المتوسط

09 40.90 % 

تحقيؽ أكبر قدر مف التميز والنجاح لممؤسسة مف خالؿ رفع نسبة 
النجاح، الحصوؿ عمى خريجيف مف التعميـ الثانوي يتميزوف بالميارة 

 .(الفعالية)والقدرة عمى خدمة المجتمع 

04 18.18 % 

التفوؽ لمناجحيف في الباكالوريا خاصة وبمستوى يفوؽ المتوسط، 
النوعية في الميارات والمكتسبات بما يمكف الطالب مف مزاولة 

 .الدراسة في الجامعة في تخصصات مناسبة

09 40.90 % 

 % 100 22 المجموع

  -21جدول رقم - 
تمكننا القراءة اإلحصائية لمجدوؿ أعاله مف الحصوؿ عمى نسبة متساوية كنسبة كبيرة والمقدرة 

النوعية    في الميارات :  والتي تحددت فييا االستجابات حوؿ مفيـو الجودة فيما يمي% 40.90: بػ
والمكتسبات، المستوى الذي يفوؽ المتوسط سواء في كمية المعارؼ أو في عدد الناجحيف، أيضا إدارة 
الصؼ الدراسي بشكؿ جيد وفعاؿ، وأيضا أف يكوف األداء اإلداري لمصؼ الدراسي يشمؿ العمميات 

وكذلؾ مواقؼ  (العمميات المعرفية)اإلدارية األساسية فاألستاذ يركز عمى الجانب السموكي والمعرفي 
 والتػي % 18.18: التعمـ بما فييا الجانب التفاعمي داخؿ الصؼ الدراسي، أما النسبة المقدرة بػ

أوضحت أف الجودة في التربية تتمركز حوؿ تحقيؽ أكبر قدر مف النجاح والتميز أي الفعالية في إدارة 
ف لـ يمتحؽ  الصؼ والفعالية في تحقيؽ تعمـ صفي فعاؿ يمكف الطالب مف خدمة المجتمع حتى وا 

 .بالجامعة
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حسب رأيك ما هي أهم األساليب التي يمكن اعتمادها لتحقيق الجودة في إدارتك لصفك - 3س
 الدراسي؟

 النسبة التكرارات االستجابات
المنافسة الحرة والشريفة بيف الطمبة، اعتبار الطالب محور العممية 

التعميمية، أسموب التعمـ التعاوني ومشاركة الطالب في عممية 
 . التعميـ،تشجيع الطالب عمى إدارة نفسو بنفسو

09 40.90 % 

التعمـ والمشاركة، التعمـ بطريقة المشروع، إعطاء الفرصة لمطالب 
، أسموب الحوار (معمـ، طالب، زميؿ)ألف يأخذ أدوارا عديدة 

 .المتبادؿ

07 31.81 % 

أسموب اإلدارة الديمقراطية، أسموب اإلدارة الذي يتميز بالميف تارة 
وبالشدة تارة أخرى، أسموب اإلدارة الذي يرتكز عمى ضبط النظاـ 

 .وتحقيؽ االنضباط بشكؿ فعاؿ

06 27.27 % 

 % 100 22 المجموع

  -22جدول رقم - 
 مف االستجابات تحدد % 40.90 تبيف القراءة اإلحصائية لبيانات الجدوؿ أعاله أف نسبة 

أساليب تحقيؽ الجودة في إدارة الصؼ بالتعميـ الثانوي في التعمـ التنافسي، التعمـ التعاوني، الوضعيات 
 والتي تشير % 31.81المشكمة، أسموب إدارة الصؼ باعتماد المشروع، كذلؾ تمي النسبة المقدرة بػ 

عطاء الفرصة لمطالب ألف يكوف طالبا، أستاذا، زميال،  إلى اعتماد التعمـ بالمشاركة، أسموب المحاورة وا 
 وىي النسبة األقؿ والتي أوضحت أف أساليب إدارة الصؼ بشكؿ % 27.27: وتأتي النسبة المقدرة بػ

اإلدارة الديمقراطية، المزج بيف أسموب الصرامة والميف، وضبط النظاـ الصفي بشكؿ فعاؿ، : جيد ىي
والعرض اإلحصائي السابؽ يؤكد تعدد األساليب في إدارة الصؼ لمسير نحو الجودة، وعمى الرغـ مف 

االختالؼ في ىذه األساليػب إال أف اإلجراءات المتخػذة وفقػا ليذه األساليب تحقؽ الجودة إذا تمت 
 .ممارستيا بشكؿ فعاؿ، وىذا ما يدعـ ويعزز البحث في ىذا الموضوع
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 كيف يمكنك تحقيق االنضباط وضبط النظام لصفك الدراسي؟- 4س
 النسبة التكرارات االستجابات

الصرامة في المعاممة والحث عمى القياـ بالواجبات وتحفيز الطالب عمى 
العمؿ لجيد، عدـ اإلساءة لمطالب وتجنب العنؼ بكؿ أشكالو، معالجة 

 .السموؾ السيء وتشجيع السموؾ الحسف

07 31.81 % 

تكميؼ الطمبة بنشاطات صفية فردية لمحد مف الفوضى والعمؿ العشوائي، 
تشجيع العمؿ الجماعي والتعاوني والتنافسي، حرية الحركة والتعبير لدى 

 . الطالب بما يخدـ طبيعة النشاط الصفي، اعتماد النقد البناء

10 45.45 % 

، عدـ التساىؿ والتسامح، فرض الذات، مع شيء مف  العقاب الصاـر
 .التبادؿ في األفكار

01 4.54 % 

تدرج التوجيو واالستمرارية فيو، أف تكوف مثاال باحتراـ ما تفرضو عمى 
 .طمبتؾ، الصبر واالبتسامة وعدـ التراجع في المواقؼ المسيئة لألستاذ

04 18.18 % 

 % 100 22 المجموع

  -23جدول رقم                                         - 
تعطي القراءة اإلحصائية لبيانات الجدوؿ أعاله مجموعة مف اإلجراءات العممية التي يمكف 

ممارستيا عمميا في ضبط النظاـ الصفي وتحقيؽ االنضباط، وذلؾ مف خالؿ النسب الموضحة، حيث 
 وىي نسبة قريبة مف المتوسط والتي أوضحت أف أىـ ىذه % 45.45: تظير أكبر نسبة والمقدرة بػ

اإلجراءات تشمؿ مواقؼ التعمـ الفردي والتعمـ الجماعي في المواقؼ التعممية المناسبة، وأيضا التعمـ 
التنافسي والتعاوني، مع المحافظة عمى حرية الطالب في التعبير بما يخدـ النشاط الصفي ويعزز 

 مف استجابات األساتذة والتي تحدد أىـ إجراءات ضبط النظاـ % 31.81التعمـ، تمييا النسبة المقدرة بػ 
الصفي في الصرامة في المعاممة، التحفيز عمى الجدية في العمؿ، عدـ اإلساءة لمطالب واجتناب 

طفاء السموؾ المسي ، كما تشير النسبة ءالعنؼ، التركيز عمى الجانب السموكي بتعزيز المرغوب فيو وا 
 إلى أف إجراءات االنضباط الصفي تنحصر في التوجيو المستمر % 18.18الموالية المقدرة بػ 

والمتدرج، أف يكوف األستاذ نموذجا ومثاال لالحتراـ، يفرض نفسو دوف منازع، اجتناب األوامر واعتماد 
 وىي % 4.54التوجيو والمتابعة، الصبر في المواقؼ المسيئة، وفي األخير تأتي النسبة المقدرة بػ  

النسبة التي تعتمد عمى العقاب الصاـر وعدـ التساىؿ مع الطالب أيا كاف الموقؼ، إضافة إلى ىذا 
فرض ذات األستاذ عمى أنو ىو سيد الموقؼ مع المحافظة عمى شيء مف التبادؿ في األفكار المفيدة 

 .لمنشاط الصفي فقط
 :ويمكف تحميمنا ىذا مف توضيح نقطتيف ىما

االختالؼ في اإلجراءات المتخذة لضبط النظاـ الصفي وتحقيؽ االنضباط واالختالؼ في درجة - 
 .الممارسة

ىناؾ نماذج مختمفة مف األساتذة تختمؼ باختالؼ اإلجراءات المطبقة داخؿ حجرة الدراسة لضبط - 
النظاـ الصفي وىذا ما يساعد في وضع مؤشرات دقيقة تخدـ األستاذ مف جية وتخدـ أىداؼ الدراسة 

 .مف جية أخرى
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 هل يبدي طمبتك مشاكل سموكية أثناء إدارتك لصفك الدراسي؟ نعم          ال- 5س
 إذا كان الجواب بنعم، ما هي أهم هذه المشاكل؟

 النسبة التكرارات االستجابات
 % 100 22 نعـ

 % 00 00 ال

 % 100 22 المجموع
  -24جدول رقم - 

تبيف القراءة اإلحصائية لبيانات الجدوؿ أعاله أف جميع األساتذة يتفقوف عمى إبداء الطمبة 
 ، والجدوؿ % 100لبعض المشاكؿ السموكية أثناء إدارة األستاذ لصفو الدراسي وىذا بنسبة مقدرة بػ 

 .أدناه يبيف أىـ ىذه المشكالت حسب استجابات األساتذة
 ما هي أهم هذه المشاكل؟- 

 النسبة التكرارات االستجابات
التياوف في إنجاز الواجبات، عدـ المشاركة في النشاط الصفي، 

عدـ االىتماـ باألسئمة الصفية التي يتـ طرحيا أثناء عممية التقويـ 
 .التشخيصي

06 27.27 % 

قمة االنتباه، عدـ التركيز، سموكات طفيمية غير مرغوب فييا، الرد 
 .عمى األستاذ بكؿ جرأة، الفوضى عند انشغاؿ األستاذ بطالب ما

10 45.45 % 

مشكالت سموكية كانتقاؿ بعض الطمبة بيف الصفوؼ، االعتداء 
المفظي عمى األستاذ وبيف الطمبة أنفسيـ، مشكالت معرفية كعدـ 
االستيعاب وعدـ الفيـ خاصة لدى طمبة الباكالوريا، قمة االىتماـ 

 .بالعمؿ التعاوني والتنافسي 

06 27.27 % 

 % 100 22 المجموع

  -25جدول رقم - 
 تركز عمى أف أىـ المشكالت % 45.45حيث تشير بيانات الجدوؿ إحصائيا إلى أف نسبة 

تمس العمميات العقمية المعرفية كعدـ االنتباه، عدـ التركيز وأيضا الجانب السموكي الداؿ عمى غياب 
الوعي المعرفي الكافي لدى الطالب أثناء الحصة الصفية مثؿ السموكات الطفيمية، الرد عمى األستاذ 

 والتي % 27.27بكؿ جرأة، الفوضى أثناء انشغاؿ األستاذ بالشرح، تمييا النسبة المتساويػة المقػدرة بػ 
مجاؿ معرفي ومجاؿ سموكي، المجاؿ السموكي يشمؿ : تحصر المشكالت الصفية في مجاليف أيضا

تنقؿ الطمبة بيف الصفوؼ دوف مبرر، االعتداء المفظي عمى األستاذ، عدـ المشاركة في النشاط الصفي 
واالنشغاؿ باألدوات والوسائؿ التعميمية المتاحة أماـ الطالب، والمجاؿ المعرفي مف خالؿ عدـ الفيـ 

 .واالستيعاب رغـ تكرار الشرح
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وقمة االىتماـ باألنشطة الصفية محؿ التعمـ التعاوني، انعداـ المعارؼ القبمية التي يتـ 
، وكؿ ىذه المشكالت مف شأنيا أف تحد مف تحقيؽ (تشخيصي)اعتمادىا أثناء عممية التقويـ األولي 

الجودة في إدارة الصؼ بالنسبة لألستاذ، لذا يجب التعامؿ معيا لضماف السير الحسف لمعمؿ التعميمي 
 .التعممي

ما هي اإلجراءات التي تتخذها لمتحكم وضبط السموكات غير المرغوب فيها في صفك - 6س
 الدراسي؟

 النسبة التكرارات االستجابات
الحـز والجدية في التعامؿ، ردع السموؾ غير المرغوب فيو بطريقة 
ذكية، عدـ إحراج الطالب أماـ زمالئو، إخراج الطالب مف الصؼ 

 .دوف إىانتو

04 18.18 % 

 % 13.63 03 .استدعاء الولي

 % 36.36 08 .إبالغ مستشار التربية، توجيو الطالب لإلدارة

عدـ االكتراث بو ومتابعة العمؿ بطريقة عادية، إىماؿ السموكات 
غير المرغوب فييا ما لـ تكف معرقمة لمنشاط الصفي، المحافظة 
عمى ىيبة األستاذ ووقاره رغـ كؿ السموكات، امتصاص غضب 
الطالب وتحويؿ ىذا الغضب إلى طاقة يمكف االستفادة منيا، 

محاكاة الطالب عمى أنو فرد يحتاج لالستماع بيدؼ مساعدتو عمى 
 حؿ مشكالتو

07 31.81 % 

 % 100 22 المجموع

  -26جدول رقم - 
أف  % 36.36تعطي القراءة اإلحصائية لبيانات الجدوؿ أعاله أف النسبة األكبر والمقدرة بػ 

إبالغ مستشار التربية : أىـ اإلجراءات المتخذة لضبط والتحكـ في السموكات غير المرغوب فييا تشمؿ
 أف اإلجراءات الفعالة في ضبط سموؾ % 31.81وتوجيو الطالب لإلدارة، تمييا النسبة المقدرة بػ 

الطالب غير المرغوب فييا تظير مف خالؿ عدـ االكتراث بالطالب ومتابعة الميمة التعميمية بشكؿ 
عادي، إىماؿ السموكات غير المرغوب فييا بيدؼ إطفائيا تمقائيا دوف حدوث مشكالت تعرقؿ السير 
الحسف لمنشاط الصفي، المحافظة عمى ىيبة األستاذ ووقاره ميما كاف الموقؼ االستفزازي مف طرؼ 

الطالب، محاكاة الطالب وامتصاص غضبو بتحويؿ سموكو غير المرغوب فيو إلى طاقة يمكف 
 ، حيث تشير نسبة %18.18 و 13.63االستفادة منيا، تأتي بعدىا النسب المتقاربة تتراوح بيف 

  إلى اتخػاذ إجػراءات عممية تجسد مؤشر الحـز والجدية في التعامؿ، ردع السموؾ غير 18.18%
المرغوب فيو مباشرة وبطريقة ال تمس الجانب الشعوري لمطالب أو إخراج الطالب مف الصؼ دوف 

  تشير إلى أف اإلجراء الفعاؿ في حالة تمادي الطالب % 13.63إىانتو، أما النسبة األخيرة والمقدرة بػ 
بإظيار سموكات غير مرغوب فييا ىو استدعاء الولي، وعميو تعطي القراءة اإلحصائية لمجدوؿ جميع 
دارة سموؾ الطالب داخؿ الصؼ الدراسي  .اإلجراءات العممية القابمة لمممارسة والتي مف شانيا ضبط وا 
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 ما هي أهم المعيقات التي تعرقل أداءك لتحقيق الجودة في إدارتك لصفك الدراسي؟- 7س
 النسبة التكرارات االستجابات

كثافة الصفوؼ بالطمبة، ضعؼ التحصيؿ لكثير مف الطمبة في 
 .سنوات ما قبؿ الثانوي

11 50 % 

التغيير المتكرر في البرامج الدراسية، قمة الوسائؿ والتجييزات، قمة 
 .اليياكؿ مقارنة بعدد الطمبة

08 36.36 % 

انعداـ التكويف الخاص باألساتذة مف أجؿ تحقيؽ الفعالية في إدارة 
 .الصؼ

02 9.09 % 

طبيعة الطالب الذي لـ يعد يتميز بالنوعية، اإلصالحات التربوية 
التي ال تأخذ بعيف االعتبار ىوية الطالب ومدى استيعابو لممادة 

 .العممية

01 4.54 % 

 % 100 22 المجموع

  -27جدول رقم - 
تظير القراءة اإلحصائية لبيانات الجدوؿ أعاله أف ىناؾ معيقات تعرقؿ أداء األستاذ في إدارتو 
لمصؼ الدراسي، والتي تحوؿ دوف السير بالميمة اإلدارية لمصؼ الدراسي نحو الجودة، والتي تتحدد 

 % 50أكبر نسبة مقدرة بػ : في المحاور التالية حسب النسب المئوية الموضحة في الجدوؿ كاآلتي
وىي النسبة المعادلة لممتوسط والتي تؤكد عمى أف أىـ المعيقات يمكف توضيحيا في كثافة الصفوؼ، 

، تمييا (الفيزياء، والرياضيات خاصة)ضعؼ التحصيؿ العممي لمطالب لمسنوات ما قبؿ التعميـ الثانوي 
 والتي توضح أف معيقات تحقيؽ الفعالية في إدارة الصؼ تتضح في % 36.36النسبة المقدرة بػ 

التغيير المتكرر في االستراتيجيات التعميمية، وبالتالي التغيير غير المدروس في البرامج الدراسية التي 
ال تتوافؽ مع الوسائؿ والتجييزات، وأيضا قمة اليياكؿ مقارنة بالعدد الكثيؼ لمطمبة، وتأتي في األخير 

 والتي ركزت عمى طبيعة الطالب الذي ال يتميز بالنوعية في % 9.09النسب المتقاربة والمقدرة بػ 
المجاؿ المعرفي، إضافة إلى اإلصالحات التربوية التي ال تأخذ بعيف االعتبار نوعية الطالب وىويتو 
في المجتمع المحمي التي ال تتناسب تماما مع متطمبات تفعيؿ العممية التربوية عموما، والنسبة األقؿ 

 تشير إلى الجانب الميػـ الػذي يػؤكد عمى انعداـ التكويف الخاص باألساتذة في % 4.54والمقدرة بػ 
مجاؿ إدارة الصؼ مف أجؿ تحقيؽ الفعالية تماشيا مع أي إصالح في المنظومة التربوية وضبط 
جوانب تفعيؿ إدارة الصؼ بالتعميـ الثانوي عمى شكؿ برامج قابمة ألف يستفيد منيا األستاذ بالتعميـ 

 .الثانوي
 :االستنتاج العام من الدراسة االستطالعية

أفادتنا الدراسة االستطالعية في تحديد عينة البحث والتي ستنحصر عمى المواد العممية فقط الممثمة 
في أساتذة الرياضيات، أساتذة العموـ، الفيزياء التي تتوفر بيا المعمومات الخاصة بمجاالت الدراسة 

الحالية، وقد اتضح أنو سيتـ تطبيؽ الدراسة النيائية عمى بعض المؤسسات فقط، وىذا أيضا راجع إلى 
رفض المدراء المشرفيف عمى بعض مؤسسات التعميـ الثانوي بإجراء الدراسة االستطالعية بيا بحجة 
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 مؤسسات لمتعميـ الثانوي 06عرقمة السير الحسف لعممية التعميـ والتعمـ، وعمى ىذا تشتمؿ الدراسة عمى 
مف مؤسسات مقاطعة سطيؼ التي سيتـ توضيحيا في طريقة اختيار العينة فيما بعد، وتـ إلغاء باقي 
المؤسسات وأيضا إلغاء التعامؿ مع أساتذة المواد األدبية والمواد التقنية لصعوبة االتصاؿ االستطالعي 

 أستاذا 54معيـ، وبناءا عمى ىذه المعطيات أجمع أفراد عينة الدراسة االستطالعية التي تمثمت في 
 أستاذا باستخداـ المقابمة االستطالعية عمى أنيـ ميتموف 22باستخداـ االستمارة االستطالعية، و 

بتفعيؿ اإلدارة الصفية بصفوؼ التعميـ الثانوي متبعيف في ذلؾ إجراءات عممية مطبقة والتي تـ رصدىا 
 .في البيانات والمعمومات المحصؿ عمييا في العرض السابؽ

كما ساعدنا ذلؾ في بناء قوائـ التقدير الذاتي الخاصة بمجاالت اإلدارة الصفية الفعالة المنوطة 
بالدراسة، وبالتالي فإف الدراسة النيائية ستتـ عمى شكؿ دراسة استكشافية تمس أساتذة المواد العممية 

 .المتمثمة في الرياضيات، الفيزياء، العمـو الطبيعية
 :أداة جمع البيانات: رابعا

تعتبر مرحمة جمع البيانات مف أىـ مراحؿ الدراسة، والتي يتـ مف خالليا تقييـ البيانات، 
 .ويظير ذلؾ مف خالؿ استخداـ األدوات المناسبة

ولكوف ىذا البحث ييدؼ إلى تبياف درجة ممارسة اإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية 
الفعالة، في مؤسسات التعميـ الثانوي بمقاطعة سطيؼ في ضوء مفيـو الجودة ، وىذا المتغير يمكف 

 :قياسو مف خالؿ الدرجات، فقد ارتأينا استخداـ األداة التالية
 :والتي اشتممت عمى البدائؿ التالية بدرجاتيا كما يمي: قوائم التقدير الذاتي- 
، (02)، منخفضة (03)، متوسطة (04)، كبيرة (05)كبيرة جدا :  في حالة الصيغة االيجابية* 

 (.01)منخفضة جدا 
، منخفضة (04)، منخفضة (03)، متوسطة (02)، كبيرة (01)كبيرة جدا : في حالة الصيغة السمبية* 

 (.05)جدا 
تتضمف  :صياغة قوائم التقدير الذاتي الخاصة بقياس العمل اإلداري الصفي ألستاذ التعميم الثانوي

محتويات ىذه األداة وصفا إجرائيا ألىـ األداءات السموكية المفظية وغير المفظية ألستاذ التعميـ الثانوي، 
والتي تؤخذ كمؤشرات عممية لممياـ اإلدارية في مجاؿ إدارة الصؼ الدراسي في مؤسسات التعميـ 
إدارة )الثانوي، والتي ينبغي أف يقـو بيا أستاذ التعميـ الثانوي كإجراءات عممية موجية  إلدارتو الصفية 

، في إطار التفاعؿ الصفي الحاصؿ بيف األستاذ والطمبة، وىي أداة مستوحاة مف نماذج عديدة (الطمبة
نموذج الذي ييتـ بقياس التفاعؿ المفظي بمختمؼ جوانبو، و: نموذج فالندرزلقياس التفاعؿ الصفي، 

الذي بيتـ بقياس التفاعؿ غير المفظي بمختمؼ جوانبو أيضا، كما اعتمدنا عمى صحؼ التقويـ غاالوي 
المعتمدة في الرصد الذاتي لتقويـ أداء المعمـ في ميمتو - محمد صالح خطاب–الذاتي لمباحث 

اإلدارية لمصؼ الدراسي، وبغرض بناء ىذه القوائـ بطريقة عممية، قد استندنا إلى بعض بطاقات 
بطاقة قياس : المالحظة الخاصة بمالحظة األداءات السموكية في مجاالت الدراسة الحالية، ومف أىميا



 الفصل الخامس                                                                                                        اإلجراءات المنهجية للذراسة

231 

 

- عبد الرحماف صالح األزرؽ–الكفايات المينية الخاصة بالتفاعؿ الصفي واإلدارة الصفية لمدكتور
، والشكؿ النيائي ألداة جمع -رمزي فتحي ىاروف –وقوائـ الرصد الذاتي وبطاقات المالحظة لمدكتور 

 :البيانات يكوف كاآلتي
 : مجاالت لكؿ مجاؿ محاوره الخاصة4اشتممت قوائـ التقدير الذاتي عمى 

 محاور 4 بندا موزعة عمى 37 تكوف مف :لمعمميات اإلدارية األساسية اإلدارة الفعالة: المجال األول
 :كاآلتي

 . بنود10اشتمؿ عمى : التخطيط الصفي الفعاؿ: المحور األوؿ- 
 . بنود08اشتمؿ عمى : التوجيو الصفي الفعاؿ: المحور الثاني- 
 . بنود10اشتمؿ عمى : التقويـ الصفي الفعاؿ: المحور الثالث- 
.  بنود09اشتمؿ عمى : المتابعة الصفية الفعالة: المحور الرابع- 

 : بندا موزعة عمى محوريف كما يمي34 تكوف مف :لمواقف التعمم اإلدارة الفعالة: المجال الثاني
 . بندا15اشتمؿ عمى : اإلدارة الفعالة لمياـ مواقؼ التعمـ: المحور األوؿ- 
 . بندا19اشتمؿ عمى : اإلدارة الفعالة لسموؾ الطمبة التابع لمواقؼ التعمـ: المحور الثاني- 

 : بندا موزعة عمى محوريف كاآلتي24 تكوف مف :لممناخ الصفي  اإلدارة الفعالة: المجال الثالث
 . بندا12اشتمؿ عمى : اإلدارة الفعالة لممناخ المادي لمصؼ الدراسي: المحور األوؿ- 
 . بندا12اشتمؿ عمى : اإلدارة الفعالة لممناخ النفسي لمصؼ الدراسي: المحور الثاني- 

 : بندا موزعة عمى محوريف كاآلتي26 تكوف مف :لمتفاعل الصفي  اإلدارة الفعالة: المجال الرابع
 . بندا14اشتمؿ عمى : اإلدارة الفعالة لمعالقات الصفية أثناء التفاعؿ الصفي: المحور األوؿ- 
 . بندا12اشتمؿ عمى : المحافظة الفعالة عمى االنتباه أثناء التفاعؿ الصفي: المحور الثاني- 

 :  حساب السمات السيكومترية
عمى اعتبار أف أي أداة لجمع البيانات ال يمكف أف تكوف عمى فائدة عممية، إال إذا تـ حساب 

خصائصيا السيكومترية أي الصدؽ والثبات، وقد قمنا بيذه العممية مف خالؿ تطبيؽ قوائـ التقدير 
عادة التطبيؽ 35الذاتي عمى عينة أولية مكونة مف   أستاذا، ولحساب الثبات استخدمنا التطبيؽ وا 

واعتمدنا حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف التطبيقيف، وأيضا اعتمدنا عمى حساب معامؿ االتساؽ 
باستخداـ معادلة ألفاكرونباخ، وذلؾ ألف البدائؿ المعتمدة في أداة جمع البيانات أكثر  (الثبات)الداخمي 

 :  وذلؾ كما يمي02مف 
عادة التطبيؽ وحساب معامؿ ارتباط بيرسوف: الثبات-أ الذي معادلتو : باالعتماد عمى طريقة التطبيؽ وا 

 :كماؿ يمي
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 =ر
 

 .عدد أفراد العينة= ف
 .درجات التطبيؽ األوؿ= س
 .  (التطبيؽ الثاني)درجات إعادة التطبيؽ = ص

 (3)(66: ، ص2006صالح الدين محمود عالم، )
 :وحصمنا عمى البيانات المبينة في الجدوؿ أدناه

 
 معامؿ ثبات كؿ مجاؿ معامؿ ثبات كؿ محور المحاور المجاؿ
 
01 

  0.80 التخطيط الصفي الفعاؿ
  0.78 التوجيو الصفي الفعاؿ
 0.85 0.88 التقويـ الصفي الفعاؿ

  0.94 المتابعة الصفية الفعالة
 0.92 0.89 اإلدارة الفعالة لمياـ مواقؼ التعمـ 02

  0.96 اإلدارة الفعالة لسموؾ الطمبة التابع لمواقؼ التعمـ
 0.90 0.90 اإلدارة الفعالة لممناخ المادي لمصؼ الدراسي 03

  0.91 اإلدارة الفعالة لممناخ النفسي لمصؼ الدراسي
 0.87 0.79 اإلدارة الفعالة لعالقات الصفية أثناء التفاعؿ الصفي 04

  0.96 المحافظة الفعالة عمى االنتباه أثناء التفاعؿ الصفي 
 0.88 ثبات األداة الكمي
 . يوضح حساب الثبات بطريقة معامؿ ارتباط بيرسوف -28جدول رقم - 

 إذف المقياس ذو نسبة ثبات كمية عالية، وبمختمؼ مجاالتو األربعة و محاوره العشرة، لذا فيو 
 .صالح ألغراض الدراسة الحالية

 : باستخداـ معادلة ألفاكرونباخ وىي كاآلتي: حساب االتساق الداخمي ألداة جمع البيانات
 

     ά(           = 1)                 -  
 .مجموع تبايف كؿ بند=  ب2مج ع

 .تبايف الدرجات الكمية لالختبار=  ؾ2ع
 . عدد البنود =ּמ

  

 (مج ص)(مج س) – (صxس)        ن مج 

 

مج س)ن ]
2

(مج س -)(
2

مج ص)ن ][
2

(مج ص)–( 
2

] 

 ּמ
 1-ּמ

  ب2مج ع

 ؾ 2ع
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 وانطالقا مف أف ىذه المعادلة ال يتـ حسابيا إال بحساب التباينات، وقد تـ اعتماد معادلة 
 :التبايف التالية

 
   = 2ع 
 .عدد أفراد العينة= ּמ

 :وبعد تطبيؽ المعادالت حصمنا عمى البيانات التالية
 
 النتيجة (معامل ألفاكرونباخ) ά  ؾ2ع  ب2مج ع المجاؿ

 ثابت 0.79 70.90 16.08 1
 ثابت 0.82 72.88 15.01 2

 ثابت 0.84 70.66 14.10 3

 ثابت 0.83 73.05 15.16 4

ά  0.82 ثابت 
 .يوضح حساب االتساؽ الداخمي ألداة جمع البيانات:  -29جدول رقم - 

 بما أف معامؿ االتساؽ الداخمي لجميع المحاور عالي فإف أداة القياس ثابتة، وذلؾ بمتوسط 
 .0.82= ثبات 

 :باالعتماد عمى: الصدق-ب 
  ىو الجذر التربيعي لمعامؿ الثبات ألداة الدراسة يساوي          :(الداخمي)الصدق الذاتي - 1
V0.88 = 0.93وىي أيضا قيمة عالية   . 
لقد تـ االعتماد عمى ىذا النوع مف الصدؽ لدعـ الصدؽ الداخمي ألداة جمع : صدق المحكمين- 2

 محكميف، وبعد المصادقة عمى إمكانية تطبيقيا تـ اعتمادىا كأداة نيائية 08البيانات، بعرضيا عمى 
 .لجمع البيانات في الدراسة النيائية، وذلؾ وفؽ التعديالت المشار إلييا حسب المحكميف

، وىـ يمثموف 08 وبعد عرض قوائـ التقدير الذاتي عمى مجموعة المحكميف الذيف بمغ عددىـ 
في مجمميـ أساتذة متخصصيف اىتموا بتقويـ العممية التعميمية، وتقويـ المعمـ عمى وجو الخصوص 
وتقييـ التعمـ الصفي وتوابعو، وىـ أساتذة ينتموف إلى قسـ عمـ النفس وعمـو التربية بجامعة سطيؼ 
وأساتذة متخصصيف في المغة العربية، وذلؾ لتأكيد استخداـ ىذه األداة كأداة لمقياس، وكذلؾ التعرؼ 
عمى مدى تمثيؿ المؤشرات لمبعد الذي تندرج تحتو لتعبر عنو عف طريؽ اختيارات أو بدائؿ،   وىي 

 :كما يمي
 .يقيس، ال يقيس، البديؿ- 

  

–  2مج س
 1-ּמ   

 2(مج س)   
 ּמ
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لحساب معامؿ االتفاؽ بيف المحكميف والتي معادلتيا  Lawshéالوشي   وقد استخدمنا طريقة 
 :كاآلتي
        CVRi =   

 
CVRi = قيمة صدؼ العبارة(i) 

ne =عدد المحكميف الذيف اتفقوا عمى أف العبارة أساسية وتقيس البعد الذي وضعت مف أجمو. 
N =عدد المحكميف الكمي 

وقد أظيرت النتائج باستخداـ ىذه المعادلة أف متوسط درجات صدؽ المحتوى حسب عبارات 
، وىذا يعني أف درجة مالءمة فقرات المقياس لقياس ما وضع مف 0.91= قوائـ التقدير الذاتي ككؿ 

 . أجمو عالية، وبالتالي يمكف تطبيقو
 :العينة وكيفية اختيارها:  خامسا

ما داـ مف الصعب عمى الباحث أف يتصؿ بعدد كبير مف المعنييف بالدراسة : العينة- 1 
 .استوجب ىذا المجوء إلى أسموب العينات

 واختيار العينة ىو مف أىـ اإلجراءات التي يقـو بيا الباحث، فال بد لو أف يختار عينة بحثو 
 .ممثمة لممجموعة ليعمـ فيما بعد عمى المجتمع الكمي

 (4)( 305: ، ص2005رجاء وحيد دويدري، )       
بما أف اليدؼ مف الدراسة ىو الكشؼ عف درجة ممارسة : حجم العينة وكيفية اختيارها- 2 

اإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة، ومناقشة ىذه الممارسة في ضوء مفيـو الجودة في 
إدارة الصؼ، فإف استخداـ أسموب العينات ىو الكفيؿ بتحقيؽ الكشؼ عف الدرجة الحقيقية لممارسة 

اإلجراءات الموجية لإلدارة الصفية الفعالة، حيث يتمثؿ مجتمع الدراسة في أساتذة المواد العممية 
الممثمة في الرياضيات، الفيزياء والعمـو الطبيعية، وىذا لتجاوب األساتذة مع معطيات الدراسة 

االستطالعية، وقـ تـ توضيح ذلؾ في تحميؿ بيانات ىذه األخيرة، وباالعتماد عمى اإلحصاءات 
المتوفرة فإف عدد األساتذة اإلجمالي لممواد التعميمية المذكورة وحسب المؤسسات التي شممتيا الدراسة 

 . أستاذا127قد بمغ  
 قائمة مف قوائـ التقدير الذاتي الخاصة 78 ولقد استطعنا التوزيع بطريقة مقصودة حوالي 

 قائمة فقط، 65بمجاالت الدراسة حسب المؤسسات المعتمدة في ذلؾ، غير أننا تمكنا مف استرجاع 
 :وىو العدد النيائي المعتمد في ىذه الدراسة، وكاف توزيع عدد األساتذة بعد جمع القوائـ كما يمي

  

ne-  N 

2 

N 

2 
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عدد األساتذة الذيف تفوؽ خبرتيـ  المؤسسة
  سنوات10

 عدد األساتذة المواد التعممية

 04 رياضيات 07 ثانوية مالؾ بف نبي
 04 فيزياء 07 
 03 عمـو طبيعية 05 

 04 رياضيات 06 ثانوية مميكة قايد
 03 فيزياء 05 
 03 عمـو طبيعية 06 

 04 رياضيات 10 ثانوية محمد قرواني 
 04 فيزياء 09 
 03 عمـو طبيعية 08 

 03 رياضيات 05 ثانوية أحمد زىراوي
 03 فيزياء 04 
 04 عمـو طبيعية 03 

 04 رياضيات 06 ثانوية فاطمة الزىراء
 03 فيزياء 03 
 04 عمـو طبيعية 05 

 04 رياضيات 06 ثانوية المعتز لديف اهلل
 04 فيزياء 06 
 04 عمـو طبيعية 05 

 65  106 المجموع
 .يوضح حجـ العينة وكيفية اختيارىا: – 30جدول رقم - 

 :، ويمكف تحديد نسبتيا كما يمي(عينة حصصية)عينة مقصودة: وبالتالي فإف طبيعة العينة ىي
100  106 
 65س  

 % 61.32=  س

 

 :أدوات تحميل البيانات:  سادسا
 اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى استخداـ التحميؿ الوصفي باستعماؿ األوساط المرجحة واألوزاف 

المئوية واالنحرافات المعيارية لجميع بنود أداة جمع البيانات، لتحديد درجة ممارسة اإلجراءات العممية 
الموجية لإلدارة الصفية الفعالة كتقدير كمي، بينما تـ االعتماد عمى الوصؼ والتفسير والتحميؿ 

البيداغوجي لمنتائج المحصؿ عمييا كتقدير كيفي في ضوء مفيـو الجودة بصفة عامة ومفيـو الجودة 
 .في إدارة الصؼ بصفة خاصة وعالقة ىذا المفيـو بمفيوـ الفعالية
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 :مراجع الفصل
دليؿ البحث في المنجية وكتابة الرسائؿ الجامعية، المؤؤسة الوطنية لمكتاب، : عمار بخوش- 1

 1990،  2الجزائر، ط
 .2002طرائؽ البحث العممي، دار الكتاب الحديث، الكويت، : مراد صالح، فوزية ىادي- 2
االختبارات والمقاييس التربوية والنفسية، دار الفكر لمنشر والتوزيع، : صالح الديف محمود عالـ- 3
 2006، األردف، 2ط
البحث العممي أساسياتو النظرية وممارستو العممية، دار الفكر المعاصر، : رجاء وحيد دويدري- 4

 .2005، 3بيروت، لبناف، ط
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تحميل ومناقشة النتائج في ضوء الفرضيات : الفصل السادس
 
 

تمييد 

األدوات اإلحصائية المستعممة في تحميل البيانات : أوال

عرض النتائج في ضوء الفرضيات : ثانيا

مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات : ثالثا

االستنتاج العام : رابعا

االقتراحات  : خامسا

مراجع الفصل 
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: تمهيد

بعد عممية التطبيؽ والتي اشتممت عمى توزيع قوائـ التقدير الذاتي عمى أفراد العينة والحصوؿ 
عمى االستجابات، قمنا بتفريغ البيانات في جداوؿ إحصائية بغرض معالجتيا ومناقشتيا عمى ضوء 

الفرضيات الخاصة بمجاالت ىذه الدراسة، وبعد توزيع القوائـ عمى أساتذة التخصصات المعنية 
بالدراسة مف أساتذة الرياضيات والفيزياء والعمـو الطبيعية بصفوؼ التعميـ الثانوي التابعة لممؤسسات 
التي اعتمدت كإطار مكاني ليذه الدراسة لتوفر الظاىرة بيا، حيث تـ التوزيع بطريقة مقصودة عمى 

 أستاذا موزعة عمى 65عدد مف األساتذة وبعد جمع البيانات وتبويبيا تمثؿ حجـ العينة في 
.   التخصصات السالفة الذكر، وقد تـ توضيح ذلؾ في جدوؿ حجـ العينة
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: األدوات اإلحصائية المستعممة في تحميل البيانات: أوال
يساعد عمى معرفة مدى تماثؿ أو اعتداؿ صفات أو سموكات أفراد : الوسط المرجح- 1

ذا كاف الوسط المرجح  العينة، فإذا كاف الوسط المرجح مرتفعا دّؿ ذلؾ عمى أف القيـ كبيرة أو مرتفعة وا 
منخفضا دّؿ ذلؾ عمى أف القيـ قميمة أو منخفضة، ويفيد أيضا حساب الوسط المرجح في مقارنة 

مجموعتيف بمقارنة الوسط المرجح لكؿ مجموعة عندما نجري نفس االختبار، كما يستخدـ لمداللة عمى 
مدى أو درجة وجود صفة ما أو سموؾ ما لدى عدد مف األفراد، والوسط المرجح عبارة عف مجموع 

:  التكرارات لألفراد عمى عدد األفراد ويحسب بالقانوف التالي
 

=   الوسط المرجح لمبند 
 

  
 

=   الوسط المرجح لممجاؿ 
 

 
 

 =  الوزف المئوي
 

 (1)(90ص ، ١٩٩٧ والريماوي، سامي)                                                                               
: وقد تـ تقدير األوساط المرجحة واألوزاف المئوية كما يمي

( %)األوزاف المئوية الوسط المرجح البدائؿ 
  [100، 84]     [5،  4.2] كبيرة جدا 

 [      84 ،68]   4.2 [،3.4] كبيرة 

   68  [ ،52]   3.4 [،2.6] متوسطة 

 [      52 ،36]   2.6 [،1.8] منخفضة 

 [      36 ،20]   1.8   [    ،1 ] منخفضة جدا 

يوضح تقدير األوساط المرجحة واألوزان المئوية حسب بدائل أداة  :  31جدول رقم 
. جمع البيانات                                            

 
 

 

 

 

 

مجموع التكرارات التي حصؿ عمييا البند 
             عدد المستجيبيف 

مجموع التكرارات التي حصؿ عمييا المجاؿ 
 عدد المستجيبيف  x       عدد الفقرات

  x100الوسط المرجح 
 القيمة القصوى 
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يعد االنحراؼ المعياري أكثر مقاييس التشتت استخداما، حيث يعتمد : االنحراف المعياري- 2
في حسابو عمى إيجاد انحراؼ كؿ درجة مف درجات توزيع معيف عف متوسط التوزيع، واالنحراؼ 

المعياري يعد معيارا لتحديد االنحرافات أو الفروؽ بيف المتوسطات وكؿ درجة مف درجات التوزيع، فيو 
: يعد مقياسا إحصائيا تزداد قيمتو بزيادة تشتت الدرجات، ويتـ حسابو وفؽ القانوف التالي

 

=     ع 
(2)(62: ، ص2005صالح الدين محمود عالم، )

 

 

: عرض النتائج في ضوء الفرضيات: ثانيا
والتي مفادىا ىناؾ ممارسة كبيرة لإلجراءات العممية الموجية : عرض نتائج الفرضية العامة

. لإلدارة الصفية الفعالة في ضوء مفيـو الجودة بصفوؼ التعميـ الثانوي لمقاطعة سطيؼ
رتبة 

المجاؿ 
الوسط المحاور 

المرجح  
الوزف 
المئوي 

(% )
الوسط 
المرجح 
لممجاؿ 

الوزف المئوي 
 (%)لممجاؿ 

 65.4 3.27 65.8 3.29اإلدارة الفعالة لمعالقات الصفية أثناء التفاعؿ الصفي  01
 65.2 3.26المحافظة الفعالة عمى االنتباه أثناء التفاعؿ الصفي  

   48.6 2.43التخطيط الصفي الفعاؿ  02
 2.35 61.8 3.09التوجيو الصفي الفعاؿ  47

  42 2.10التقويـ الصفي الفعاؿ 
  36.2 1.81المتابعة الصفية الفعالة 

 47 2.35 47.6 2.38اإلدارة الفعالة لمياـ مواقؼ التعمـ  02
  46.6 2.33اإلدارة الفعالة لسموؾ الطمبة التابع لمواقؼ التعمـ 

 43 2.15 44.2 2.21اإلدارة الفعالة لممناخ المادي لمصؼ الدراسي  04
  41.8 2.09اإلدارة الفعالة لممناخ النفسي لمصؼ الدراسي 

 49.8 2.49  الوسط المرجح العاـ لجميع المحاور  

 . يوضح عرض نتائج الفرضية العامة-32جدول رقم - 
 وبوزف مئوي قدره 2.49يتضح مف الجدوؿ أعاله أف الوسط المرجح العاـ لممجاالت ككؿ بمغ 

التابعيف لمؤسسات التعميـ الثانوي لمقاطعة سطيؼ - عينة الدراسة–،  وىذا يعني أف األساتذة  49.8%
مجاؿ الدراسة، ليـ ممارسة منخفضة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة في ضوء 

مفيـو الجودة، واتضح أيضا أف أغمب المجاالت حصمت عمى قيمة قريبة مف ىذه القيمة، ما عدى 
اإلدارة الفعالػة : "التفاوت الممحوظ في المجاؿ الرابع الذي حصؿ عمى الرتبة األولى والذي مفاده

، %64.4 بوزف مئوي  قدره 3.27، فقد حصػؿ ىػذا المجاؿ عمى وسط مرجح قيمتو "لمتفاعػؿ الصفػي
ما يدؿ عمى الممارسة المتوسطة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الفعالة لمتفاعؿ الصفي مع 

المحافظة الفعالة عمى االنتباه أثناء التفاعؿ الصفي، وحصؿ المجاؿ األوؿ والثاني عمى نفس الرتبة 

(مج س)      
2

 
   مج س

2
 –  

                      ن 
 1-               ن 
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: بػ الخاصاف عمى الترتيب  ، % 47بوزف مئوي قدره  2.35وىي الرتبة الثانية بوسط مرجح عاـ قدره 
ليحظى المجاؿ الثالث " اإلدارة الفعالة لمواقؼ التعمـ"، "اإلدارة الفعالة لمعمميات اإلدارية األساسية"

 ما يعادؿ الوزف المئوي 2.15الخاص باإلدارة الفعالة لممناخ الصفي بالرتبة الرابعة بوسط مرجح قدره 
 واألوزاف المئوية واالنحرافات المعيارية إلجابات األوساط المرجحة ، كذلؾ استخرجنا%43المقدر بػ 
عف كؿ بند مف بنود المجاالت األربعة كؿ عمى حده، بناءا عمى التقديرات - عينة الدراسة–األساتذة 

التي أدلى بيا األساتذة، وستتناوؿ الدراسة عرض القراءة اإلحصائية والبيداغوجية بشيء مف التفصيؿ 
.    حسب كؿ مجاؿ
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:  والتي مفادىا-:1-عرض نتائج الفرضية رقم - 1
ىناؾ ممارسة كبيرة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة في مجاؿ العمميات اإلدارية - 

. األساسية لمصؼ الدراسي في ضوء مفيـو الجودة بصفوؼ التعميـ الثانوي لمقاطعة سطيؼ
الدرجة الكمية  4ـ 3ـ 2ـ 1ـاألفراد الدرجة الكمية  4ـ  3ـ  2ـ  1ـاألفراد 

01 26 21 22 19 88 34 22 29 17 16 84 
02 22 15 15 11 63 35 23 24 21 18 86 
03 26 31 21 14 92 36 25 29 24 17 95 
04 27 25 15 15 82 37 28 29 22 17 96 
05 26 24 17 16 83 38 16 27 20 15 78 
06 27 18 23 18 86 39 24 28 22 16 90 
07 25 23 16 13 77 40 21 28 21 14 84 
08 25 18 23 22 88 41 18 22 14 12 66 
09 25 17 23 22 87 42 29 30 27 15 101 
10 24 19 16 14 73 43 16 21 20 13 70 
11 16 19 21 23 79 44 28 20 24 16 88 
12 25 21 30 26 102 45 27 27 17 14 85 
13 29 21 27 22 99 46 20 30 25 18 93 
14 27 20 28 23 98 47 19 25 16 12 72 
15 25 18 30 23 96 48 28 31 15 17 91 
16 21 21 24 15 81 49 23 29 22 20 94 
17 25 26 18 14 83 50 21 32 21 16 90 
18 27 27 20 15 89 51 20 23 15 15 73 
19 14 16 13 09 52 52 19 20 15 13 67 
20 18 27 16 09 70 53 19 23 14 13 69 
21 21 25 15 17 78 54 30 31 21 13 95 
22 20 28 14 16 78 55 21 19 23 16 79 
23 26 25 15 16 82 56 26 27 26 14 93 
24 24 27 24 15 90 57 24 31 21 14 90 
25 26 26 22 14 88 58 24 24 23 14 85 
26 27 29 23 14 93 59 30 33 28 14 105 
27 23 25 16 13 77 60 21 28 21 14 84 
28 21 31 24 13 89 61 30 32 38 26 126 
29 25 26 17 14 82 62 30 31 33 24 118 
30 30 32 23 22 107 63 19 24 21 17 81 
31 26 30 21 21 98 64 22 29 22 19 92 
32 24 19 17 15 75 65 24 22 28 22 96 
33 27 17 16 16 76       

 .1يوضح عرض نتائج الفرضية رقـ - 33جدول رقم - 
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يوضح األوساط المرجحة واألوزان المئوية واالنحرافات المعيارية لبنود : 34: جدول رقم
: الفرضية األولى المرتبة ترتيبا تنازليا

      المجاؿ 
المحور 

الوسط اإلدارة الفعالة لمعمميات اإلدارية األساسية 
المرجح 

االنحراؼ 
المعياري 

الوزف المئوي 
(% )

درجة 
الممارسة 

    التخطيط الصفي الفعال ترتيب البنود 
متوسطة  67.6 0.97 3.38 أصوغ عنوان الدرس بشكل واضح  01      01
أضع خطة للدرس تتضمن الكفاءات المراد  02      02

 تحقٌقها  

 متوسطة 62.6 0.89 3.13

 متوسطة 55.2 0.93 2.76 أصوغ مقدمة ذات العالقة بعنوان الدرس  03      03

 متوسطة 52 0.8 2.6 أجزئ الدرس على شكل عناصر قابلة للعرض  04      04

ال أنتقً الوضعٌات التعلٌمٌة التً ال تتوافق مع  05      05

 عناصر الدرس 

منخفضة  47.2 0.87 2.36

ال أترك عناصر الدرس دون تحدٌد أنشطة  06      06

 صفٌة مدعمة لها 

 منخفضة 45.8 0.70 2.29

أحدد الوسائل التعلٌمٌة األكثر فعالٌة فً تقدٌم  07      07

 الدرس 

 منخفضة 44 0.85 2.20

أهتم بتخطٌط األسالٌب التعلٌمٌة المالئمة  08      08

 لألنشطة الصفٌة أثناء عملٌة التعلم 

 منخفضة 41.2 0.81 2.06

األنشطة )أضع خطة سنوٌة شاملة من حٌث  09      09

الصفٌة، الوسائل التعلٌمٌة، الكفاءات 

 (المستهدفة

 منخفضة 36.6 0.76 1.83

أصمم أنشطة إثرائٌة ختامٌة لكل محور من  10      10

محاور المادة التعلٌمٌة 

  منخفضة 36 0.74 1.8

    التوجيو الصفي الفعال  
أستعمل إٌماءات موجهة تساعد الطالب على  11      11

التجاوب بسهولة أثناء الحصة 

كبيرة  79.6 0.81 3.98

أوجه نظرات إلى الطلبة تتفق مع سلوكً  12      12

اللفظً أثناء الشرح 

متوسطة   67.8 0.95 3.39

أنتقل بٌن الصفوف بطرٌقة موجهة لجذب انتباه  13      13

الطلبة بصورة متكافئة 

 متوسطة 66.4 0.83 3.32

ال أهتم بتوجٌه تركٌز جمٌع الطلبة نحو موضع  14      14

جلوسً داخل الصف الدراسً 

 متوسطة 61.2 0.88 3.06

ال أستخدم إٌماءات موجهة دالة على االستهزاء  15      15

بإجابات الطلبة 

متوسطة  60.2 0.92 3.01

 أظهر مالمح التوتر و الغضب بشكل موجه  16      16

نحو الطلبة عند الضرورة 

متوسطة  58 0.87 2.9

أنسق بٌن شكلً الخارجً وإٌماءاتً بشكل  17      17

 (االبتسامة)موجه إلثارة اهتمام الطلبة 

متوسطة  52 0.94 2.6

أتجنب الحركات الموجهة التً ال تتناسب مع  18      18

النشاط الصفً الممارس 

منخفضة  47.6 0.97 2.38

    التقويم الصفي الفعال  
 أبدأ الحصة الصفٌة بتقوٌم تشخٌصً لما كان  19      19

فً الحصة الماضٌة 

متوسطة  56.6 0.92 2.83

أشخص المعارف المسبقة باستخدام أسئلة  20      20

تقٌٌمٌة للمدخالت المعرفٌة السابقة للطلبة 

منخفضة  47.2 0.85 2.36
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أستخدم قوائم الرصد والمالحظة كوسائل لتقٌٌم  21      21

الطلبة 

منخفضة  46.6 0.81 2.33

أعطً واجبات منزلٌة أقٌم من خاللها مدى تقدم  22      22

الطلبة 

منخفضة  42.6 0.72 2.13

منخفضة  42 0.75 2.10أستخدم النقد اإلٌجابً الذي ٌشجع أعمال الطلبة  23      23
أعتمد أسلوب التغذٌة الراجعة من خالل إعالم  24      24

الطلبة بنقاط قوتهم ونقاط ضعفهم 

منخفضة  40.6 0.72 2.03

ال أضٌع الفرصة فً مساهمة الطلبة لتقٌٌم  25      25

النشاط الصفً 

منخفضة  39.2 0.94 1.96

منخفضة  38.6 0.80 1.93ال أترك أي نشاط صفً دون تقوٌم مستمر  26      26
منخفضة   38.2 0.83 1.91أدرب الطلبة على ممارسة التقوٌم الذاتً  27      27
منخفضة   36.4 0.77 1.82أتأكد من فهم الطلبة فً نهاٌة الحصة الصفٌة   28      28
    المتابعة الصفية الفعالة  

أتابع بشكل دوري تقدم الطلبة فً أداء األنشطة  29      29

الصفٌة 

منخفضة  49.4 0.73 2.47

أتابع معارف الطلبة بنقد المعارف المألوفة  30      30

لمتابعة المعارف الحدٌثة 

منخفضة  40.8 0.69 2.04

أتابع باستمرار تقدم الطلبة أثناء قٌامهم بعملٌة  31      31

التقوٌم الذاتً 

منخفضة  40.2 0.81 2.01

أمكن الطلبة من المشاركة فً الدرس بمتابعة  32      32

أفكارهم 

منخفضة  37.8 0.82 1.89

منخفضة  37 0.75  1.85أتابع الطلبة لالستفسار عما ال ٌفهمونه   33      33
ال أتجاهل اإلجابات الجماعٌة والفوضوٌة  34      34

بمتابعة استجابات الطلبة 

منخفضة   36.6 0.74      1.83

ال أتجاهل روح المبادأة وحرٌة التعبٌر بمتابعة  35     35

المشاركة الفعالة للطلبة  

منخفضة   36 0.57 1.8

أمكن الطلبة من اقتراح النشاط الصفً  36     36

بتعلٌمات متابعة 

منخفضة جدا  29.4 0.64 1.47

أساعد الطلبة فً بناء الدرس من خالل متابعة  37     37

تدخالتهم بشكل منظم 

منخفضة جدا  28 0.62 1.4

 

يظير مف نتائج الجدوؿ   :-1-القراءة اإلحصائية والبيداغوجية لنتائج الفرضية رقم 
كأعمى  (3.98)أعاله أف ىذا المجاؿ قد حاز عمى أوساط مرجحة وأوزاف مئوية تراوحت بيف القيمة 

، حيث حصؿ البند رقـ % 28كأدنى قيمة بوزف مئوي قدره  (1.4)و  %79.6قيمة وبوزف مئوي قدره 
عمى " أستعمؿ إيماءات موجية تساعد الطالب عمى التجاوب بسيولة أثناء الحصة: "والذي مفاده" 11"

أعمى وسط مرجح، أي ممارسة كبيرة وىذا ضمف محور التوجيو الصفي، وفي المقابؿ حصؿ البند رقػـ 
أساعد الطمبة في بناء الدرس مف خالؿ متابعة تدخالتيـ : "عمػى أدنى وسط مرجح والذي مفاده" 37"

، مما يظير ممارسة كبيرة لإلجراءات العممية الموجية لعممية التوجيو الصفي عمى حساب "بشكؿ منظـ
. باقي المحاور والتي ىي التخطيط الصفي والتقويـ الصفي والمتابعة الصفية
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    :-1-القراءة اإلحصائية والبيداغوجية لمحاور الفرضية رقم 
أوضحت النتائج أعاله أف قيمة الوسط المرجح : التخطيط الصفي الفعال: المحور األول

( 1.8) و% 67.6كأعمى قيمة بوزف مئوي قدره  (3.38)والوزف المئوي لبنود ىذا المحور تراوحت بيف 
بوزف  (3.38)عمى أعمى وسط مرجح " 1" حيث حصؿ البند رقـ% 36كأدنى قيمة بوزف مئوي قدره 

أي أف ىناؾ ممارسة متوسطة " أصوغ عنواف الدرس بشكؿ واضح: " والذي مفاده% 67.6مئوي قدره 
بوزف مئوي  (1.8)عمى أدنى قيمة لموسط المرجح " 10"ليذا اإلجراء، وفي المقابؿ حصؿ البند رقـ 

أصمـ أنشطة إثرائية ختامية لكؿ محور مف محاور المادة : "مف نفس المحور والذي مفاده % 36قدره 
، ىذه القيمة الدالة عمى الممارسة المنخفضة ليذا اإلجراء العممي الموجو لعممية التخطيط "التعميمية

، 2.76)، (% 62.6، 3.13): الصفي الفعاؿ، وبيف القيمتيف الدنيا والعميا ترتبت القيـ األخرى كما يمي
55.2 %) ،(2.6، 52%) ،(2.36 ،47.2%) ،(2.29 ،45.8%) ،(2.2 ،44%) ،(2.06 ،41.2 

، وىي قيـ األوساط المرجحة واألوزاف المئوية لبنود محور التخطيط الصفي (% 36.6، 1.83)و (%
مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجة ممارستيا، ومف خالؿ القراءة اإلحصائية ليذه النتائج نتوصؿ إلى أف 

ىناؾ ممارسة منخفضة ومتوسطة ليذه اإلجراءات، وعميو يمكف القوؿ أف ىناؾ ممارسة منخفضة 
. ومتوسطة عمى العمـو لإلجراءات العممية الموجية لعممية التخطيط الصفي الفعاؿ

أوضحت النتائج أعاله أف قيمة الوسط المرجح : التوجيو الصفي الفعال: المحور الثاني
 %79.6كأعمى قيمة بوزف مئوي قدره  (3.98)والوزف المئوي لبنود ىذا المحور تراوحت بيف القيمتيف 

عمى أعمى وسط مرجح " 11"، حيث حصؿ البند رقـ %47.6كأدنى قيمة بوزف مئوي قدره  (2.38)و
أستعمؿ إيماءات موجية تساعد الطالب عمى : "والذي مفاده، %79.6بوزف مئوي قدره  (3.98)

ما يدؿ بيداغوجيا عمى ممارسة كبيرة ليذا اإلجراء، وفي المقابؿ حصؿ " التجاوب بسيولة أثناء الحصة
أتجنب : " والذي مفاده، %47.6بوزف مئوي قدره  (2.38)عمى أدنى وسط مرجح " 18"البند رقـ 

، ىذه القيمة الدالة بيداغوجيا عمى "الحركات الموجية التي ال تتناسب مع النشاط الصفي الممارس
الممارسة المنخفضة ليذا اإلجراء العممي الموجو لعممية التوجيو الصفي الفعاؿ، وبيف القيمتيف الدنيا 

، (% 66.4، 3.32)، (% 67.8، 3.39): والعميا لبنود ىذا المحور ترتبت القيـ األخرى كما يمي
، وىي قيـ األوساط (% 52، 2.6)، (% 58، 2.9)، (% 60.2، 3.01)، (% 61.2، 3.06)

المرجحة واألوزاف المئوية لبنود محور التوجيو الصفي مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجة ممارستيا، ومف 
خالؿ القراءة اإلحصائية ليذه النتائج نتوصؿ إلى قراءة بيداغوجية مفادىا أف ىناؾ ممارسة متوسطة 

. إلى منخفضة في بعض اإلجراءات العممية الموجية لعممية التوجيو الصفي الفعاؿ
توضح المعطيات اإلحصائية المبينة في الجدوؿ : التقويم الصفي الفعال: المحور الثالث

كأعمى قيمة بوزف  (2.83)أعاله أف قيمة الوسط المرجح والوزف المئوي لبنود ىذا المحور تراوحت بيف 
" 19" حيث حصؿ البند رقـ ،% 36.4كأدنى قيمة بوزف مئوي قدره  (1.82)و ، % 56.6مئوي قدره 
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 أبدأ الحصة : "والذي مفاده، % 56.6بوزف مئوي قدره  (2.83)عمى أعمى قيمة لموسط المرجح 

، مما يدؿ بيداغوجيا عمى الممارسة المتوسطة  "الصفٌة بتقوٌم تشخٌصً لما كان فً الحصة الماضٌة
عمى " 28"ليذا اإلجراء العممي الموجو لعممية التقويـ الصفي الفعاؿ، وفي المقابؿ حصؿ البند رقـ 

أتأكد مف فيـ الطمبة في : "والذي مفاده، % 36.4بوزف مئوي قدره  (1.82)أدنى قيمة لموسط المرجح 
، ىذه القيمة الدالة بيداغوجيا عمى الممارسة المنخفضة ليذا اإلجراء العممي "نياية الحصة الصفية

الموجو لعممية التقويـ الصفي الفعاؿ، وبيف القيمتيف الدنيا والعميا لموسط المرجح والوزف المئوي لبنود 
 42.6، 2.13)، (% 46.6،   2.33)، (% 47.2، 2.36)ىذا المحور ترتبت القيـ األخرى كما يمي 

%) ، (2.10 ،42 %) ،(2.03 ،40.6 %) ،(1.96 ،39.2 %) ،(1.93 ،38.6 %) ، (1.91 ،
، وىي قيـ الوسط المرجح والوزف المئوي لبنود محور التقويـ الصفي مرتبة ترتيبا تنازليا، (% 38.2

وفي ضوء ىذه المعطيات اإلحصائية نتوصؿ إلى القراءة البيداغوجية التي مفادىا أف ىناؾ ممارسة 
. متوسطة  ومنخفضة لإلجراءات العممية الموجية لعممية التقويـ الصفي الفعاؿ

تمكف القراءة اإلحصائية لمعطيات الجدوؿ أعاله : المتابعة الصفية الفعالة: المحور الرابع
كأعمى قيمة  (2.47)مف القوؿ أف قيمة الوسط المرجح والوزف المئوي لبنود ىذا المحور تراوحت بيف 

" 29"، حيث حصؿ البند رقـ % 28كأدنى قيمة بوزف مئوي قدره  (1.4) ، و% 49.4بوزف مئوي قدره 
أتابع بشكؿ دوري : "والذي مفاده، % 49.4بوزف مئوي قدره  (2.47)عمى أعمى قيمة لموسط المرجح 

مما يدؿ بيداغوجيا عمى الممارسة المنخفضة ليذا اإلجراء " تقدـ الطمبة في أداء األنشطة الصفية
أساعد : "الذي مفاده" 37"العممي الموجو لعممية المتابعة الصفية الفعالة، وفي المقابؿ حصؿ البند  رقـ 

( 1.4)عمى أدنى قيمة لموسط المرجح " الطمبة في بناء الدرس مف خالؿ متابعة تدخالتيـ بشكؿ منظـ
والداؿ بيداغوجيا عمى الممارسة المنخفضة جدا ليذا اإلجراء العممي الموجو ، % 28بوزف مئوي قدره 

لعممية المتابعة الصفية الفعالة، وبيف القيمتيف الدنيا والعميا لموسط المرجح والوزف المئوي لبنود ىذا 
، (% 37.8، 1.89)، (% 40.2، 2.01)، (% 40.8، 2.04)المحور ترتبت القيـ األخرى كما يمي 

وىي قيـ الوسط المرجح  (% 29.4، 1.47)، (% 36، 1.8)، (% 36.6، 1.83)، (% 37، 1.85)
والوزف المئوي لبنود محور المتابعة الصفية مرتبة ترتيبا تنازليا، وفي ضوء القراءة اإلحصائية ليذه 

المعطيات نتمكف بيداغوجيا مف القراءة التي مفادىا أف ىناؾ ممارسة منخفضة ومنخفضة جدا 
. لإلجراءات العممية الموجية لعممية المتابعة الصفية الفعالة

ما  (2.35)بما أف قيمة الوسط المرجح العاـ لممجاؿ بمغت القيمة : الخالصة اإلحصائية
 فإنو ىناؾ ممارسة منخفضة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة %47يعادؿ الوزف المئوي المقدر بػ 

. الفعالة لمعمميات اإلدارية األساسية
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حسب القراءة اإلحصائية السابقة يمكف القوؿ بيداغوجيا أنو ىناؾ : الخالصة البيداغوجية
العممية الموجية لإلدارة الفعالة لمعمميات اإلدارية األساسية في ضوء ممارسة منخفضة لإلجراءات 

. غير محققة- 1-مفيـو الجودة بصفوؼ التعميـ الثانوي لمقاطعة سطيؼ، وبالتالي فإف الفرضية رقـ 
:  والتي مفادىا-:2-عرض نتائج الفرضية رقم - 2

ىناؾ ممارسة كبيرة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة في مجاؿ اإلدارة الفعالة - 
. لمواقؼ التعمـ الصفي في ضوء مفيـو الجودة  بصفوؼ التعميـ الثانوي لمقاطعة سطيؼ

الدرجة الكمية  2ـ 1ـاألفراد الدرجة الكمية  2ـ 1ـاألفراد الدرجة الكمية  2ـ  1ـاألفراد 
01 46 38 84 23 42 39 81 45 38 30 68 
02 47 39 86 24 41 35 76 46 56 43 99 
03 44 33 77 25 48 30 78 47 33 38 71 
04 43 39 82 26 50 30 80 48 53 28 81 
05 45 38 83 27 41 33 74 49 51 43 94 
06 39 37 76 28 57 38 95 50 46 38 84 
07 44 37 81 29 44 36 80 51 33 29 62 
08 42 40 82 30 54 45 99 52 38 29 67 
09 47 37 84 31 48 45 93 53 41 35 76 
10 43 34 77 32 41 36 77 54 51 35 86 
11 41 37 78 33 46 30 76 55 40 37 77 
12 50 45 95 34 44 28 72 56 49 40 89 
13 57 41 98 35 48 34 82 57 41 31 72 
14 39 40 79 36 41 31 72 58 40 35 75 
15 60 41 101 37 42 42 84 59 55 45 100 
16 51 28 79 38 48 44 92 60 38 36 74 
17 45 37 82 39 47 31 78 61 55 41 96 
18 48 36 84 40 50 33 83 62 53 45 98 
19 24 19 43 41 35 24 59 63 34 33 67 
20 33 30 63 42 49 33 82 64 38 37 75 
21 51 34 85 43 34 28 62 65 35 32 56 
22 52 32 84 44 51 44 95     

 .2يوضح عرض نتائج الفرضية رقـ :  -35جدول رقم - 
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يوضح األوساط المرجحة واألوزان المئوية واالنحرافات المعيارية لبنود : 36: جدول رقم
: الفرضية الثانية المرتبة ترتيبا تنازليا

      المجاؿ 
المحور 

الوسط اإلدارة الفعالة لمواقؼ التعمـ  
المرجح 

االنحراؼ 
المعياري 

الوزف المئوي 
(% )

درجة 
الممارسة 

    اإلدارة الفعالة لميام مواقف التعمم  ترتيب البنود 
أقدم للطلبة شرحا كامال موضحا لمهام التعلم  01    01

الفردي  

كبيرة  75 0.86 3.75

أوضح للطلبة أهمٌة النشاط الفردي الذي  02    02

أكلفهم به 

متوسطة  67.8 0.79 3.39

أتحرك بٌن الطلبة باستمرار أثناء أدائهم لمهمة  04    03

 موقف التعلم الفردي
متوسطة  55 0.82 2.75

أساعد الطلبة عند الحاجة فً تأدٌة مهام  05    04

 الموقف التعلمً الفردي
متوسطة  54.6 0.74 2.73

ال أضع مجموعات التعلم التعاونً بطرٌقة  12    05

مرتبة تقلل من مشاركة جمٌع أعضاء 

 المجموعة

متوسطة  52.2 0.87 2.61

ال أعتمد طرٌقة التعلم التعاونً إال بعد تحدٌد  07    06

 الحجم المالئم للمجموعة
متوسطة  52 0.68 2.6

أصمم أنشطة صفٌة مالئمة لمهمة التعلم  08    07

 التعاونً فً الموقف التعلمً
منخفضة  48 0.70 2.4

أوفر للطلبة مناخا إٌجابٌا لزٌادة نسبة  13    08

 المتطوعٌن فً اإلجابة أثناء مواقف التعلم
منخفضة  47.2 0.78 2.36

منخفضة  47.2 0.69 2.36 أوضح للطلبة طبٌعة التعلم التعاونً 06    09
أزود الطلبة بتعلٌمات إجرائٌة ألوضح  03    10

 خطوات تنفٌذ التعلم الفردي
منخفضة  39 0.96 1.95

أعطً للطلبة الوقت الكافً للتفكٌر فً األسئلة  09    11

 المطروحة
منخفضة  38.4 0.78 1.92

أستخدم استراتٌجٌات المساءلة الفردٌة أثناء  10    12

 تأدٌة أنشطة التعلم التعاونً
منخفضة  37.4 0.71 1.87

ال أركز على أسلوب واحد فً استثارة دافعٌة  14    13

 الطلبة أثناء مواقف التعلم
منخفضة   36.6 0.75 1.83

أستخدم أسلوب التغذٌة الراجعة أثناء عملٌة  15    14

الشرح ألتأكد من مدى تعلم الطلبة وتقدمهم 

 أثناء مواقف التعلم

منخفضة   36.2 0.75 1.81

أستخدم أسالٌب مختلفة باختالف مواقف التعلم  11    15

لضمان فرص متساوٌة لمشاركة الطلبة فً 

 الموقف التعلمً

منخفضة   36 0.68 1.8

    دارة الفعالة لسموك الطمبة التابع لمواقف التعمماإل 
أدرك أننً المسؤول المباشر عن التعامل مع  16    16

 المشكالت السلوكٌة الصفٌة التً ٌسببها الطلبة
كبيرة  74.4 0.96 3.72

ال أوفر للطلبة فرص التدرٌب على السلوك  19    17
المقبول 

متوسطة  60 0.86 03

أقدم وصفا واضحا أدقق فٌه مطالب السلوك  20    18
المقبول لاللتزام به 

متوسطة  56.8 0.71 2.84

ال أحتكر األسئلة الصفٌة على الطلبة المتفوقٌن  23    19

قدر اإلمكان لضبط استجابات الطلبة 

متوسطة  52.6 0.82 2.63



 الفصل السادس                                                                                        تحليل ومناقشة النتائج في ضوء الفرضيات

250 

 

متوسطة  52.5 0.74 2.61ال أمٌز بٌن الطلبة فً تعزٌز السلوك المقبول   24    20
ال أمٌز بٌن الطلبة فً االقتراب جسدٌا أثناء  25    21

األنشطة الصفٌة 

متوسطة  52.5 0.70 2.61

 أتعامل مع المشكلة الصفٌة دون التدقٌق فً  17    22

 فهم تفاصٌلها
متوسطة  52 1.10 2.6

منخفضة  48.8 0.70 2.44 أركز على نقاط القوة لدى الطلبة ألشجعها 26    23
ال أظهر انفعاالتً عند وقوع أي مشكلة  30    24

 للمحافظة على هدوئً
منخفضة  48.8 0.85 2.44

ال أمٌز بٌن الطلبة فً تزوٌدهم بالتغذٌة  27    25

 الراجعة المناسبة عن أدائهم
منخفضة  47 0.57 2.35

ال أتعامل مع المشكالت الصفٌة غٌر الطارئة  31    26

 بسرعة حفاظا على وقت التعلم
منخفضة  44 0.74 2.2

أوفر للطلبة مدى متباٌنا من المهارات  21    27

التعلٌمٌة أراعً فٌه الفروق فً القدرات 

 والمٌوالت

منخفضة  41.8 0.80 2.09

أقدم للطلبة نموذجا ٌتعلمون من خالله السلوك  18    28

 المقبول
منخفضة  40.8 0.90 2.04

ال أعارض تدخل أطراف أخرى فً معالجة  32    29

 المشكالت السلوكٌة الصفٌة
منخفضة  40 0.88 2.00

أوزع الطلبة فً الصف بشكل ٌخدم كل نشاط  28    30

 صفً لسهولة التحكم فً سلوكهم
منخفضة  38.4 0.86 1.92

أتأكد من إشباع الطلبة لحاجاتهم بشكل ال  29    31

 ٌتعارض مع عملٌة التعلم
منخفضة  38 0.97 1.90

أقدم مساعدة إضافٌة للطلبة ضعاف التحصٌل  22    32

 تفادٌا للمظاهر السلوكٌة غٌر المقبولة
منخفضة  37.2 0.79 1.86

أزود الطلبة المتفوقٌن بنشاطات تعلمٌة - 33 33    33

إضافٌة تتناسب مع قدراتهم تفادٌا للمظاهر 

السلوكٌة غٌر المرغوبة 

منخفضة   36.2 0.71 1.81

أظهر تفهما للطرق غٌر المألوفة التً - 34 34    34

ٌظهرها الطلبة المتفوقٌن فً حل المشكالت 

الصفٌة 

منخفضة جدا  29.4 0.66 1.47

 

توضح القراءة اإلحصائية   :-2-القراءة اإلحصائية والبيداغوجية لنتائج الفرضية رقم
لنتائج الجدوؿ أعاله أف المجاؿ الخاص باإلدارة الفعالة لمواقؼ التعمـ الصفي قد حاز عمى أوساط 

كأدنى  (1.47) و%75كأعمى قيمة بوزف مئوي قدره  (3.75)مرجحة وأوزاف مئوية تراوحت بيف القيمة 
( 3.75)عمى أعمى قيمة لموسط المرجح " 1" ، حيث حصؿ البند رقـ %29.4قيمة بوزف مئوي قدره 

ممػا "  أقدم للطلبة شرحا كامال موضحا لمهام التعلم الفردي : "، والذي مفاده%75بوزف مئوي قدره 
يػدؿ بيداغوجيا عمى الممارسة الكبيرة ليذا اإلجراء العممي الموجو لإلدارة الفعالة لمواقؼ التعمـ الصفي، 

 %29.4بوزف مئوي قدره  (1.47)عمى أدنى قيمة لموسط المرجح " 34"وفي المقابؿ حصؿ البند رقـ 
أظير تفيما لمطرؽ غير المألوفة التي يظيرىا الطمبة المتفوقيف في حؿ المشكالت : "والذي مفاده

مما يدؿ بيداغوجيا عمى الممارسة المنخفضة جدا ليذا اإلجراء العممي الموجو لإلدارة الفعالة " الصفية
. لسموؾ الطمبة التابع لمواقؼ التعمـ
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    :-2-القراءة اإلحصائية والبيداغوجية لمحاور الفرضية رقم 
تبيف المعطيات اإلحصائية لمجدوؿ : اإلدارة الفعالة لميام مواقف التعمم: المحور األول

أعاله أف ىذا المحور الخاص بإدارة مياـ مواقؼ التعمـ قد حاز عمى أوساط مرجحة وأوزاف مئوية 
كأدنى قيمة بوزف مئوي قدره  (1.8) ، و %75كأعمى قيمة بوزف مئوي قدره  (3.75)تراوحت بيف 

، %75بوزف مئوي قدره  (3.75)عمى أعمى قيمة لموسط المرجح " 1" ، حيث حصؿ البند رقـ 36%
مما يدؿ بيداغوجيا عمى "  أقدم للطلبة شرحا كامال موضحا لمهام التعلم الفردي : "والذي مفاده

الممارسة الكبيرة ليذا اإلجراء العممي الموجو لإلدارة الفعالة لمواقؼ التعمـ الصفي، وفي المقابؿ حصؿ 
أستخدـ : "  والذي مفاده،%36بوزف مئوي قدره  (1.8)عمى أدنى قيمة لموسط المرجح " 11"البند رقـ 

، "أساليب مختمفة باختالؼ مواقؼ التعمـ لضماف فرص متساوية لمشاركة الطمبة في الموقؼ التعممي 
وىذا ما يدؿ بيداغوجيا عمى الممارسة المنخفضة ليذا اإلجراء العممي الموجو لإلدارة الفعالة لمياـ 
مواقؼ التعمـ الصفي، وبيف القيمتيف الدنيا والعميا لموسط المرجح واألوزاف المئوية لبنود ىذا المحور 

، 2.61)، (% 54.6، 2.73)، (% 55،   2.75)، (% 67.8، 3.39): ترتبت القيـ األخرى كما يمي
52.2 %) ،(2.6 ،52 %) ،(2.4 ،48 %) ،(2.36 ،47.2 %) ،(1.95 ،39 %) ،(1.92 ،38.4 

وىي قيـ الوسط المرجح والوزف  (% 36.2، 1.81)، (% 36.6، 1.83)، (% 37.4، 1.87)،(%
المئوي لبنود ىذا المحور مرتبة ترتيبا تنازليا، وفي ضوء ىذه المعطيات اإلحصائية تمكنا مف القراءة 
البيداغوجية التي مفادىا ىناؾ ممارسة متوسطة ومنخفضة بالنسبة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة 

. الفعالة لمياـ مواقؼ التعمـ الصفي
توضح : اإلدارة الفعالة لسموك الطمبة التابع لمواقف التعمم الصفي: المحور الثاني

البيانات اإلحصائية لمعطيات الجدوؿ أعاله، أف المحور الخاص باإلدارة الفعالة لسموؾ الطمبة التابع 
كأعمى قيمة  (3.72)لمواقؼ التعمـ الصفي قد حاز عمى أوساط مرجحة وأوزاف مئوية تراوحت بيف 

، حيث حصؿ البند رقـ % 29.4كأدنى قيمة بوزف مئوي قدره  (1.47) و،% 74.4بوزف مئوي قدره 
أدرؾ أنني : " والذي مفاده، % 74.4بوزف مئوي قدره  (3.72)عمى أعمى قيمة لموسط المرجح " 16"

، ىذا ما يعطينا "المسؤوؿ المباشر عف التعامؿ مع المشكالت السموكية الصفية التي يسببيا الطمبة
قراءة بيداغوجية مفادىا أف ىناؾ ممارسة كبيرة ليذا اإلجراء العممي الموجو لإلدارة الفعالة لسموؾ 

عمى أدنى قيمة لموسػط المرجح " 34"الطمبة التابع لمواقؼ التعمـ الصفي، وفي المقابؿ حصؿ البند رقـ 
أظير تفيما لمطرؽ غير المألوفة التي يظيرىا :" والذي مفاده، % 29.4بػوزف مئػوي قدره  (1.47)

، مما يدؿ بيداغوجيا عمى الممارسة المنخفضة جدا ليذا "الطمبة المتفوقيف في حؿ المشكالت الصفية
وبيف القيمتيف الدنيا . اإلجراء العممي الموجو لإلدارة الفعالة لسموؾ الطمبة التابع لمواقؼ التعمـ الصفي

، (%60، 3):والعميا لموسط المرجح واألوزاف المئوية لبنود ىذا المحور ترتبت القيـ األخرى كما يمي
(2.84 ،56.8 %)،(2.63 ،52.6 %) ،(2.61 ،52.2 %) ،(2.6 ،52 %) ،(2.44 ،48.8 %) ،
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(2.35 ،47 %) ،(2.2 ،44 %) ،(2.09 ،41.8 %)،(2.04 ،40.8%) ،(2 ،40 %) ،(1.92 ،
وىي قيـ الوسط المرجح والوزف  (% 36.2، 1.81)، (% 37.2، 1.86)، (38%، 1.9)، (% 38.4

وفي ضوء ىذه المعطيات اإلحصائية تمكنا مف القراءة . المئوي لبنود ىذا المحور مرتبة ترتيبا تنازليا
البيداغوجية التي مفادىا ىناؾ ممارسة متوسطة ومنخفضة بالنسبة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة 

. الفعالة لسموؾ الطمبة التابع لمواقؼ التعمـ الصفي
ما يعادؿ الوزف المئوي  (2.35)بما أف الوسط المرجح العاـ لممجاؿ بمغ القيمة : الخالصة اإلحصائية

.  فإنو ىناؾ ممارسة منخفضة لإلجراءات العممية الموجية لمواقؼ التعمـ الصفي%47المقدر بػ 
حسب القراءة اإلحصائية السابقة يمكف القوؿ بيداغوجيا أنو ىناؾ : الخالصة البيداغوجية
العممية الموجية لإلدارة الفعالة لمواقؼ التعمـ الصفي في ضوء مفيـو ممارسة منخفضة لإلجراءات 

 .غير محققة- 2-الجودة بصفوؼ التعميـ الثانوي لمقاطعة سطيؼ، وبالتالي فإف الفرضية رقـ 
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 : والتي مفادىا-:3-عرض نتائج الفرضية رقم - 3
المناخ الصفي في ىناؾ ممارسة كبيرة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة في مجاؿ - 

. بصفوؼ التعميـ الثانوي لمقاطعة سطيؼضوء مفيـو الجودة 
الدرجة الكمية  2ـ 1ـاألفراد الدرجة الكمية  2ـ 1ـاألفراد الدرجة الكمية  2ـ  1ـاألفراد 

01 29 30 59 23 27 23 50 45 30 24 54 
02 25 18 43 24 19 28 47 46 33 36 69 
03 27 25 52 25 30 27 57 47 22 23 45 
04 25 33 58 26 29 34 63 48 29 28 57 
05 34 25 59 27 25 27 52 49 32 30 62 
06 29 23 52 28 30 33 63 50 26 23 49 
07 28 26 54 29 26 19 45 51 22 22 44 
08 25 32 57 30 35 34 69 52 22 19 41 
09 26 29 55 31 27 32 59 53 22 23 45 
10 29 30 59 32 25 29 54 54 34 30 64 
11 30 18 48 33 23 27 50 55 25 30 55 
12 30 30 60 34 28 24 52 56 30 29 59 
13 31 30 61 35 26 23 49 57 23 22 45 
14 23 26 49 36 30 22 52 58 21 25 46 
15 30 28 58 37 22 28 50 59 26 36 62 
16 23 25 48 38 36 32 68 60 28 22 50 
17 26 25 51 39 32 27 59 61 31 32 63 
18 26 25 51 40 28 30 58 62 36 34 70 
19 16 19 35 41 20 20 40 63 16 27 43 
20 25 19 44 42 27 31 58 64 20 26 46 
21 27 29 56 43 16 14 30 65 13 17 30 
22 24 30 54 44 35 29 64     

 .3 يوضح عرض نتائج الفرضية رقـ -37جدول رقم 
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يوضح األوساط المرجحة واألوزان المئوية واالنحرافات المعيارية لبنود الفرضية : 38جدول رقم
: الثالثة المرتبة ترتيبا تنازليا

      المجاؿ 
المحور 

الوسط اإلدارة الفعالة لممناخ الصفي 
المرجح 

االنحراؼ 
المعياري 

الوزف المئوي 
(% )

درجة 
الممارسة 

   اإلدارة الفعالة لممناخ المادي لمصف الدراسي ترتيب البنود 
ال أترك غرفة الصف دون ترتٌب بمشاركة  01    01

الطلبة 

كبيرة  75.6 1.10 3.78

ال أدع مجاال لمصادر التشوٌش والفوضى فً  02    02

الغرفة الصفٌة 

متوسطة  64.2 1.05 3.21

 أترك الوسائل التعلٌمٌة التً أستخدمها باستمرار  07    03

فً مكان مناسب 

متوسطة  59.6 0.97 2.98

أتأكد باستمرار من مالءمة درجة حرارة الغرفة  10    04

الصفٌة للتعلم 

متوسطة  54.4 1.08 2.72

ال أهتم بطرٌقة توزع الطلبة على المقاعد لضمان  04    05

الرؤٌة الجٌدة ألن األمر ٌخصهم 

متوسطة  52.4 0.91 2.62

أتٌح الفرصة للطلبة للجلوس بطرٌقة تأخذ  06    06

 باالعتبار توزع عالقاتهم الصفٌة
منخفضة  36.6 0.80 1.83

ال أحافظ على مكان واحد فً الجلوس حتى أحافظ  08    07

 على البٌئة المادٌة للصف الدراسً
منخفضة   36.4 0.83 1.82

ال أعطً فرصة الجلوس فً األمام للطلبة  05    08

المتفوقٌن فقط بتبدٌل أماكن جلوس الطلبة 

 باستمرار

منخفضة   36.2 0.67 1.81

أوزع الطلبة بشكل ٌتناسب مع مساحة الغرفة  11    09

الصفٌة 

منخفضة   36 0.70 1.8

منخفضة جدا  29.4 0.64 1.47أتأكد من اإلضاءة الجٌدة للتعلم فً الغرفة الصفٌة  09    10
أراعً راحة الطلبة فً الجلوس للمشاركة  12    11

 اإلٌجابٌة فً النشاطات الصفٌة
منخفضة جدا  29.4 0.58 1.47

أرتب مقاعد الطلبة بطرٌقة تتالءم مع مهام التعلم  03    12

الصفً 

منخفضة جدا  27.6 0.54 1.38

    دارة الفعالة لممناخ النفسي لمصف الدراسياإل 
أقدم للطلبة أنشطة صفٌة تنشط التعاون اإلٌجابً  14    13

بٌنهم 

متوسطة  65.2 0.88 3.26

متوسطة  56.6 0.92 2.83فً وجه الطلبة  (االبتسامة)أحافظ على بشاشتً  18    14
 أستعمل األلفاظ والعبارات المهٌنة للطلبة الذٌن  19    15

ٌثٌرون انفعالً أثناء التعامل معهم 

متوسطة  53.2 0.88 2.66

متوسطة  52 0.91 2.6أعبر قوال فقط عن احترامً لجمٌع الطلبة  20    16
أعطً الفرصة للطلبة فً اتخاذ القرارات المتعلقة  23    17

بهم 

منخفضة  50 1.03 2.50

ال أهًء مناخا تعلمٌا ٌركز على التنافس فقط فً  13    18

مواقف التعلم  

منخفضة  43.6 1.03 2.18

أستخدم طرقا لتقٌٌم درجة رضا الطلبة عن  16    19

عالقتهم بً 

منخفضة   37.2 0.70 1.86

أوفر للطلبة قنوات اتصال فعالة تربط بٌنً وبٌنهم  24    20

 بمشاركة أولٌاء األمور
منخفضة   36.6 0.66 1.83
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منخفضة جدا  29.8 0.58 1.49أشارك الطلبة بشًء من خصوصٌاتهم   17      21
أنظم منافسات صفٌة بٌن الطلبة لتعزٌز الصلة  22     22

بٌنهم 

منخفضة جدا  28.8 0.57 1.44

أشجع الطلبة على تنظٌف الصف فً إطار  21     23

جماعً 

منخفضة جدا  28.6 0.55 1.43

أتفادى التركٌز على األنشطة الصفٌة التً تقلل  15     24

 من مستوى االنسجام بٌن الطلبة داخل الصف
منخفضة جدا  27.6 0.49 1.38

 

تمكف المعطيات اإلحصائية  :-3-القراءة اإلحصائية والبيداغوجية لنتائج الفرضية رقم
المبينة في الجدوؿ أعاله مف القوؿ أف ىذا المجاؿ الخاص باإلدارة الفعالة لممناخ الصفي قد حاز عمى 

( 1.38)، و% 75.6كأعمى قيمة بوزف مئوي قدره  (3.78)أوساط مرجحة وأوزاف مئوية تراوحت بيف 
عمى أعمى قيمة لموسط المرجح " 1"، حيث حصؿ البند رقـ % 27.6كأدنى قيمة بوزف مئوي قدره 

،  "ال أترك غرفة الصف دون ترتٌب بمشاركة الطلبة:"  الذي مفاده،% 75.6بوزف مئوي  (3.78)
وىذا يدؿ بيداغوجيا عمى الممارسة الكبيرة ليذا اإلجػراء العممػي الموجو لإلدارة الفعالة لمبيئة المادية 

عمى أدنى قيمة لموسط المرجح " 15"ورقـ " 3"لمصؼ الدراسي، وفي المقابؿ حصؿ البنديف رقـ 
أرتب مقاعد الطمبة " :" 3"والذي مفادىما عمى الترتيب البند رقـ ، % 27.6بوزف مئوي قدره  (1.38)

، ىذا البند التابع لمحور إدارة البيئة المادية لمصؼ الدراسي، "بطريقة تتالءـ مع مياـ التعمـ الصفي
أتفادى التركيز عمى األنشطة الصفية التي تقمؿ مف مستوى االنسجاـ  : "الذي مفاده" 15"والبند رقـ 

، وىذا البند تابع لمحور إدارة المناخ النفسي لمصؼ الدراسي، ومف ىذه "بيف الطمبة داخؿ الصؼ 
المعطيات اإلحصائية نستطيع القوؿ بيداغوجيا أف ىناؾ ممارسة منخفضة جدا ليذيف اإلجرائيف 

.      العممييف الموجييف لإلدارة الفعالة لممناخ الصفي
    :-3-القراءة اإلحصائية والبيداغوجية لمحاور الفرضية رقم 

توضح النتائج اإلحصائية : اإلدارة الفعالة لممناخ المادي لمصف الدراسي: المحور األول
المبينة في الجدوؿ أعاله أف ىذا المحور الخاص بإدارة المناخ المادي لمصؼ الدراسي قد حاز عمى 

( 1.38) و،% 75.6كأعمى قيمة بوزف مئوي قدره  (3.78)أوساط مرجحة وأوزاف مئوية تراوحت بيف 
ال أترك غرفة الصف :" الذي مفاده" 1"، حيث تحصؿ البند رقـ % 27.6كأدنى قيمة بوزف مئوي قدره 

، % 75.6بوزف مئوي قدره  (3.78)عمى أعمى قيمة لموسط المرجح  "دون ترتٌب بمشاركة الطلبة
ىناؾ ممارسة كبيرة ليذا اإلجراء العممي الموجو لإلدارة :" والذي يعطينا القراءة البيداغوجية التي مفادىا

عمى أدنى قيمة لموسط المرجح " 3"، وفي المقابؿ حصؿ البند رقـ "الفعالة لمبيئة المادية لمصؼ الدراسي
أرتب مقاعد الطمبة بطريقة تتالءـ مع مياـ التعمـ : "الذي مفاده، % 27.6بوزف مئوي قدره  (1.38)

وىذا يدؿ بيداغوجيا عمى الممارسة المنخفضة جدا ليذا اإلجراء العممي الموجو لإلدارة الفعالة " الصفي
لممناخ المادي لمصؼ الدراسي، وبيف القيمتيف الدنيا والعميا لموسط المرجح والوزف المئوي لبنود ىذا 

، (% 54.4، 2.72)، (% 59.6، 2.98)، (% 64.2، 3.21): المحور ترتبػت القيػـ األخػرى كما يمي
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(2.62 ،52.4 %) ،(1.83 ،36.6 %) ،(1.82 ،36.4 %) ،(1.81 ،36.2 %) ،(1.8       ،
وىي قيـ الوسط المرجح الوزف المئوي لبنود ىذا المحور مرتبة ترتيبا  (% 29.4، 1.47)، (% 36

تنازليا، وفي ضوء ىذه المعطيات اإلحصائية نتمكف مف القراءة البيداغوجية التي مفادىا ىناؾ ممارسة 
متوسطة إلى منخفضة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الفعالة لممناخ المادي لمصؼ الدراسي، عمى 

الرغـ مف وجود قيـ تدؿ عمى الممارسة المنخفضة جدا لإلجراءات العممية الموجية إلدارة المناخ 
" 9"المادي لمصؼ الدراسي، يتضح ذلؾ مف خالؿ قيمة الوسط المرجح والوزف المئوي  لمبنديف رقـ 

،  " أتأكد من مالءمة درجة حرارة الغرفة للتعلم": "9"عمى التوالي والذي مفادىما البند رقـ " 12"ورقـ 
".      أراعي راحة الطمبة في الجموس لممشاركة اإليجابية في النشاطات الصفية": "12البند رقـ 

تمكف النتائج اإلحصائية : اإلدارة الفعالة لممناخ النفسي لمصف الدراسي: المحور الثاني
المبينة في الجدوؿ أعاله مف أف ىذا المحور الخاص بإدارة المناخ النفسي لمصؼ الدراسي قد حاز 

 و % 65.2كأعمى قيمة بوزف مئوي قدره  (3.26)عمى أوساط مرجحة وأوزاف مئوية تراوحت بيف 
عمى أعمى قيمة لموسط " 14"، حيث حصؿ البند رقـ % 27.6كأدنى قيمة بوزف مئوي قدره  (1.38)

 أقدم للطلبة أنشطة صفٌة تنشط التعاون : "والذي مفاده، % 65.2بوزف مئوي قدره  (3.26)المرجح 

، وىذا يدؿ بيداغوجيا عمى الممارسة المتوسطة ليذا اإلجراء العممي الموجو لإلدارة  "اإلٌجابً بٌنهم
عمى أدنى قيمة لموسط " 15"الفعالة لممناخ النفسي لمصؼ الدراسي، وفي المقابؿ حصؿ البند رقـ 

أتفادى التركيز عمى األنشطة الصفية  : " ، والذي مفاده% 27.6بوزف مئوي قدره  (1.38)المرجح 
، وىذا يدؿ بيداغوجيا عمى الممارسة "التي تقمؿ مف مستوى االنسجاـ بيف الطمبة داخؿ الصؼ 

المنخفضة جدا ليذا اإلجراء العممي الموجو لإلدارة الفعالة لممناخ النفسي لمصؼ الدراسي، وبيف 
: القيمتيف الدنيا والعميا لموسط المرجح والوزف المئوي لبنود ىذا المحور ترتبت القيػـ األخػرى كما يمي

(2.83 ،56.6 %)  ،(2.66 ،53.2 %)  ،(2.6 ،52 %)  ،(2.50 ،50 %)  ،(2.18 ،43.6 
%) ،(1.86 ،37.2 %)  ،(1.83 ،36.6 %) ،(1.49 ،29.8 %)  ،(1.44 ،28.8 %)   ،
، ىذه المعطيات اإلحصائية تعطي قراءة بيداغوجية تدؿ عمى التفاوت في درجة (% 28.4، 1.42)

ممارسة اإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الفعالة لممناخ النفسي لمصؼ الدراسي، والتي تراوحت بيف 
الممارسة المتوسطة والمنخفضة في أغمب اإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الفعالة لممناخ النفسي 
لمصؼ الدراسي، باإلضافة إلى القيـ الدالة عمى الممارسة المنخفضة جدا لبعض اإلجراءات العممية 
الموجية لإلدارة الفعالة لممناخ النفسي لمصؼ الدراسي، يظير ذلؾ في قيـ الوسط المرجح والوزف 

أشارك الطلبة بشًء " ده الذي مفا" 17" لمبند رقـ  29.8 %بوزف مئوي قدره  (1.49): المئوي كالتالي

أنظم منافسات " الذي مفاده " 22" لمبند رقـ  28.8 %بوزف مئوي قدره (1.44)، "من خصوصٌاتهم 

الذي " 21" لمبند رقـ  28.40 %بوزف مئوي قدره (1.42)،  "صفٌة بٌن الطلبة لتعزٌز الصلة بٌنهم
.  كما ىو مبيف في الجدوؿ أعاله" أشجع الطلبة على تنظٌف الصف فً إطار جماعً"مفاده 
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ما  (2.15)بما أف قيمة الوسط المرجح العاـ لممجاؿ بمغت القيمة : الخالصة اإلحصائية     
 فإنو ىناؾ ممارسة منخفضة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة % 43يعادؿ الوزف المئوي المقدر بػ 

. الفعالة لممناخ الصفي
حسب القراءة اإلحصائية السابقة يمكف القوؿ بيداغوجيا أنو ىناؾ : الخالصة البيداغوجية
العممية الموجية لإلدارة الفعالة لممناخ الصفي في ضوء مفيـو الجودة ممارسة منخفضة لإلجراءات 

. غير محققة- 3-بصفوؼ التعميـ الثانوي لمقاطعة سطيؼ، وبالتالي فإف الفرضية رقـ 
:  والتي مفادىا-:4-عرض نتائج الفرضية رقم - 4

في ىناؾ ممارسة كبيرة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة في مجاؿ التفاعؿ الصفي - 
. بصفوؼ التعميـ الثانوي لمقاطعة سطيؼضوء مفيـو الجودة 

الدرجة الكمية  2ـ 1ـاألفراد الدرجة الكمية  2ـ 1ـاألفراد الدرجة الكمية  2ـ  1ـاألفراد 
01 46 29 75 23 49 33 82 45 49 48 97 
02 39 39 78 24 55 52 107 46 36 39 75 
03 46 38 84 25 52 50 102 47 44 35 79 
04 47 39 86 26 49 41 90 48 40 40 80 
05 52 45 97 27 55 43 98 49 48 36 84 
06 46 35 81 28 54 42 96 50 43 40 83 
07 47 37 84 29 48 42 90 51 46 33 79 
08 61 49 110 30 49 41 90 52 47 47 94 
09 53 38 91 31 53 40 93 53 45 43 88 
10 44 38 82 32 55 47 102 54 45 34 79 
11 46 29 75 33 29 26 55 55 46 40 86 
12 53 45 98 34 25 25 50 56 52 40 92 
13 49 38 87 35 31 22 53 57 45 42 87 
14 56 42 98 36 33 29 62 58 49 29 78 
15 56 42 98 37 53 44 97 59 50 43 93 
16 64 45 109 38 37 41 78 60 51 44 95 
17 52 52 104 39 55 46 101 61 35 31 66 
18 55 46 101 40 48 44 92 62 33 30 63 
19 24 32 56 41 60 52 112 63 40 38 788 
20 51 43 94 42 36 40 76 64 42 36 78 
21 40 30 70 43 47 41 88 65 43 39 82 
22 49 34 83 44 32 39 71     

 
 .4 يوضح عرض نتائج الفرضية رقـ  -39جدول رقم - 
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يوضح األوساط المرجحة واألوزان المئوية واالنحرافات المعيارية لبنود الفرضية : 40جدول رقم
: الرابعة مرتبة ترتيبا تنازليا

      المجاؿ 
المحور 

الوسط اإلدارة الفعالة لمتفاعؿ الصفي  
المرجح 

االنحراؼ 
المعياري 

الوزف المئوي 
(% )

درجة 
الممارسة 

   اإلدارة الفعالة لمعالقات الصفية أثناء لمتفاعل الصفي  ترتيب البنود 
كبيرة جدا  86 0.96 4.30أظهر ثقتً بالطلبة  01     01
ال ألعب دور المرسل فقط فً العالقات الصفٌة طوال  10     02

الوقت 

كبيرة  80.8 1.19 4.04

كبيرة  76.8 0.93 3.84ال أتعامل مع الطلبة إال بود  02    03
أستخدم وسائط اتصال تتناسب مع طبٌعة الرسائل  06    04

الصفٌة 

كبيرة  76.6 1.11 3.83

كبيرة  76.2 0.95 3.81أوظف لغة الجسد لدعم الرسائل الصفٌة اللفظٌة  07    05
كبيرة  72.6 0.99 3.63ال أقلل من احترام الطلبة أثناء تفاعلً معهم  03    06
كبيرة  72.2 1.12 3.61أوزع االتصال البصري بالتساوي بٌن الطلبة  12    07
كبيرة  71.6 1.14 3.58أستمع باهتمام لما ٌقوله الطلبة  08    08
متوسطة  67.2 1.11 3.36أنادي الطلبة بأسمائهم دون تمٌٌز  04    09
متوسطة  53.4 1.31 2.67ال أهتم بفعالٌة تطوٌر مهارات االتصال لدى الطلبة   13    10
متوسطة  52.4 1.40 2.62 أستخدم نبرة صوت واحدة أثناء الشرح  11    11
منخفضة  48.2 1.21 2.41ال أنتقل باستمرار دون مبرر أثناء الشرح  09    12
أستخدم السرعة التً تتناسب مع سرعة الطلبة فً  14    13

 االستقبال أثناء نقل المعلومات
منخفضة  46 1.14 2.30

منخفضة  44 1.14 2.20أنوع فً وسائط التفاعل الصفً مع الطلبة  05    14
   المحافظة الفعالة عمى االنتباه الصفي أثناء التفاعل الصفي 

ال أدخل الصف إال بهٌئة واثقة تدل على االتزان للفت  16    15

االنتباه 

كبيرة  81.4 0.89 4.07

كبيرة  80.8 0.94 4.04ال أصل متأخرا إلى الصف الدراسً  15    16
ال أتحرك فً الغرفة الصفٌة بطرٌقة تشتت انتباه  20    17

الطلبة 

كبيرة  78.4 0.81 3.92

أبدأ الحصة الصفٌة بهمة ونشاط ممتع ٌساعد على  19    18

 جذب انتباه الطلبة بسرعة
كبيرة  76.2 0.96 3.81

أستخدم االتصال البصري كوسٌلة للمحافظة على  23    19

انتباه الطلبة 

كبيرة  75 01 3.75

ال أوزع األسئلة الصفٌة موضع مواقف التعلم على  24    20

الطلبة بشكل ٌشتت االنتباه 

كبيرة  74.4 1.13 3.72

ال أنسى إلقاء التحٌة على الطلبة قبل بداٌة الحصة  17    21

الصفٌة 

كبيرة  74 1.11 3.70

أستخدم عبارات لفظٌة واضحة للفت انتباه الطلبة  22    22

للنقاط المهمة أثناء الشرح 

كبيرة  72.8 1.09 3.64

ال أهتم بأسلوب المساءلة الفردٌة للتحقق من انتباه  21    23

الطلبة 

متوسطة  52.2 1.33 2.61

أبدل وسائل االتصال التً تمكن الطلبة من استغالل  25    24

المستقبالت الحسٌة الالزمة لالنتباه 

منخفضة  41.8 0.91 2.09

منخفضة  40 0.88 2.00أنتهج فترات الصمت كوسٌلة لجذب انتباه الطلبة  26    25
منخفضة  37.4 0.96 1.87أنجح فً تهٌئة الطلبة للحصة بأسرع وقت ممكن  18    26
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توضح المعطيات اإلحصائية   :-4-القراءة اإلحصائية والبيداغوجية لنتائج الفرضية رقم
المبينة في الجدوؿ أعاله أف ىذا المجاؿ الخاص باإلدارة الفعالة لمتفاعؿ الصفي قد حاز عمى أوساط 

كأدنى قيمة  (1.87) و% 86كأعمى قيمة بوزف مئوي قدره  (4.30)مرجحة وأوزاف مئوية تراوحت بيف 
بوزف مئوي  (4.30)عمى أعمى وسط مرجح " 1"، حيث حصؿ البند رقـ % 37.4بوزف مئوي قدره 

، وىذا ما يعطينا القراءة البيداغوجية التي مفادىا أف "أظير ثقتي بالطمبة': "والذي مفاده، % 86قدره 
ىناؾ ممارسة كبيرة  جدا ليذا اإلجراء العممي الموجو لإلدارة الفعالة لمعالقات الصفية أثناء التفاعؿ 

بوزف مئوي قدره  (1.87)عمى أدنى قيمة لموسط المرجح " 18"الصفي، وفي المقابؿ حصؿ البند رقـ 
، وىذا ما يدؿ بيداغوجيا "أنجح في تييئة الطمبة لمحصة بأسرع وقت ممكف: " والذي مفاده،% 37.4

.  عمى الممارسة المنخفضة ليذا اإلجراء المعمي الفعاؿ الموجو لممحافظة الفعالة عمى االنتباه الصفي
    :-4-القراءة اإلحصائية والبيداغوجية لمحاور الفرضية رقم 

تمكف النتائج : اإلدارة الفعالة لمعالقات الصفية أثناء التفاعل الصفي: المحور األول
اإلحصائية المبينة في الجدوؿ أعاله مف القوؿ أف ىذا المحور الخاص باإلدارة الفعالة لمعالقات 

كأعمى  (4.30)الصفية أثناء التفاعؿ الصفي قد حاز عمى أوساط مرجحة وأوزاف مئوية تراوحت بيف 
 ، حيث حصؿ البند رقـ % 44كأدنى قيمة بوزف مئوي قدره  (2.20) ، و% 86قيمة بوزف مئوي قدره 

أظير ثقتي : " ، والذي مفاده% 86بوزف مئوي قدره  (4.30)عمى أعمى قيمة لموسط المرجح " 1"
، وىذا ما يمكف مف القراءة البيداغوجية التي مفادىا أف ىناؾ ممارسة كبيرة جدا ليذا اإلجراء "بالطمبة

" 5"العممي الموجو لإلدارة الفعالة لمعالقات الصفية أثناء التفاعؿ الصفي، وفي المقابؿ حصؿ البند رقـ 
أنوع في وسائط : " والذي مفاده% 44بوزف مئوي قدره  (2.20)عمى أدنى قيمة لموسط المرجح 

، وىذا ما يؤكد بيداغوجيا عمى الممارسة المنخفضة ليذا اإلجراء العممي الموجو "االتصاؿ الصفي
لإلدارة الفعالة لمعالقات الصفية أثناء التفاعؿ الصفي، وبيف القيمتيف الدنيا والعميا لموسط المرجح 

 76.8، 3.84)،(% 80.8، 4.04): والوزف المئوي لبنود ىذا المحور ترتبت القيـ األخرى كما يمي
%)،(3.83 ،76.6 %)،(3.81 ،76.2 %)،(3.63 ،72.6 %) ،(3.61 ،72.2 %) ،(3.58 ،

71.6 %) ،(3.36 ،67.2 %) ،(2.67 ،53.4 %) ،(2.62 ،52.4 %) ،(2.41 ،48.2 %) ،
وىي قيـ الوسط المرجح والوزف المئوي لبنود ىذا المحور مرتبة ترتيبا تنازليا، ىذه  (% 46، 2.30)

المعطيات اإلحصائية الدالة بيداغوجيا عمى الممارسة الكبيرة في الغالب لإلجراءات العممية الموجية 
لإلدارة الفعالة لمعالقات الصفية أثناء التفاعؿ الصفي، ىذا يظير مف خالؿ القيـ الموضحة في الجدوؿ 

" 2"، البند رقـ % 80.8ووزف مئوي يقدر بػ  (4.04)بوسط مرجح قدره " 10"البند رقـ : لمبنود التالية
( 3.83)بوسط مرجح قدره " 6"، البند رقـ % 76.8ووزف مئوي يقدر بػ  (3.84)بوسط مرجح قدره 
، % 76.2ووزف مئوي يقدر بػ  (3.81)بوسط مرجح قدره " 7"، البند رقـ % 76.6ووزف مئوي يقدر بػ 

بوسط مرجح " 12"، البند رقـ % 72.6ووزف مئوي يقدر بػ  (3.63)بوسط مرجح قدره " 3"البند رقـ 
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ووزف مئوي يقدر  (3.58)بوسط مرجح قدره " 8"، البند رقـ % 72.2ووزف مئوي يقدر بػ  (3.61)قدره 
. كما ىو موضح في الجدوؿ أعاله، %71.6بػ 

وتظير الممارسة المتوسطة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الفعالة لمعالقات الصفية أثناء 
 67.2ووزف مئوي يقدر بػ  (3.36)بوسط مرجح قدره " 4"البند رقـ : التفاعؿ الصفي في البنود التالية

بوسط " 11"، والبند رقـ % 53.4ووزف مئوي يقدر بػ  (2.67)بوسط مرجح قدره " 13" ، والبند رقـ %
. %52.4ووزف مئوي يقدر بػ  (2.62)مرجح قدره 

كما توضح النتائج اإلحصائية البيداغوجية أف ىناؾ ممارسة منخفضة لبعض اإلجراءات 
البند : العممية الموجية لإلدارة الفعالة لمعالقات الصفية أثناء التفاعؿ الصفي الموضحة في البنود التالية

بوسط مرجح قدره " 14"، والبند رقـ %48.2ووزف مئوي يقدر بػ  (2.41)بوسط مرجح قدره " 9"رقـ 
: ، وكؿ ىذه القراءة اإلحصائية تمكف مف القراءة البيداغوجية التالية% 46ووزف مئوي يقدر بػ  (2.30)

ىناؾ ممارسة متفاوتة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الفعالة لمعالقات الصفية أثناء التفاعؿ 
الصفي، والتي تراوحت بيف الممارسة الكبيرة إلى المتوسطة فالمنخفضة، وبالتالي ليس ىناؾ ثبات في 

. ممارسة ىذه اإلجراءات
توضح المعطيات : المحافظة الفعالة عمى االنتباه أثناء التفاعل الصفي: المحور الثاني

اإلحصائية المبينة في الجدوؿ أعاله، أف ىذا المحور الخاص بالمحافظة الفعالة عمى االنتباه أثناء 
كأعمى قيمة بوزف  (4.07)التفاعؿ الصفي قد حاز عمى أوساط مرجحة وأوزاف مئوية تراوحت بيف 

" 16"، حيث حصؿ البند رقـ % 37.4كأدنى قيمة بوزف مئوي قدره  (1.87)، و % 81.4مئوي قدره 
أدخؿ الصؼ بييئة : "والذي مفاده، % 81.4بوزف مئوي قدره  (4.07)عمى أعمى قيمة لموسط المرجح 

، وىذا ما يؤكد بيداغوجيا الممارسة الكبيرة لإلجراء العممي الموجو لممحافظة "واثقة ومتزنة ممفتة لالنتباه
عمى أدنى قيمة لموسط " 18"الفعالة عمى االنتباه أثناء التفاعؿ الصفي، وفي المقابؿ حصؿ البند رقـ 

أنجح في تييئة الطمبة لمحصة بأسرع وقت : "والذي مفاده، % 37.4بوزف مئوي قدره  (1.87)المرجح 
، مما يدؿ بيداغوجيا عمى الممارسة المنخفضة ليذا اإلجراء العممي الموجو لممحافظة الفعالة "ممكف

عمى االنتباه أثناء التفاعؿ الصفي، وبيف القيمتيف الدنيا والعميا لموسط المرجح والوزف المئوي لبنود ىذا 
، (% 76.2، 3.81)، (% 78.4، 3.92)، (% 80.8، 4.04): المحور ترتبت القيـ األخرى كما يمي

(3.75 ،75 %) ،(3.72 ،74.4 %) ،(3.70 ،74 %) ،(3.64 ،72.8 %) ،(2.61 ،52.2 %) ،
وىي قيـ الوسط المرجح والوزف المئوي لبنود ىذا المحور  (% 40، 2.00) ، (% 41.8، 2.09)

أنو ىناؾ ممارسة : مرتبة ترتيبا تنازليا، وىذه المعطيات اإلحصائية تمكف مف القراءة البيداغوجية التالية
كبيرة لإلجراءات العمميػة الموجيػة لممحافظػة الفعالة عمى االنتباه أثناء التفاعؿ الصفي، وىذا بالنسبة 

، البند رقـ "24"، البند رقـ "23"، البند رقـ "19"، البند رقـ "20"، البند رقـ "15"البند رقـ : لمبنود التالية
، ىذا حسب األوساط المرجحة واألوزاف المئوية المرافقة لكؿ بند كما ىو مبيف في "22"والبند رقـ " 17"

الجدوؿ أعاله، كما أوضحت النتائج أف ىناؾ ممارسة متوسطة لإلجراء العممي الموجو لممحافظة 
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أوظؼ استراتيجيات : "الذي مفاده" 21"الفعالة عمى االنتباه أثناء التفاعؿ الصفي ، وىذا بالنسبة لمبند 
، % 52.2بوزف مئوي يقدر بػ  (2.61)بوسط مرجح قدره " المساءلة الفردية لمتحقؽ مف انتباه الطالب

كما أوضحت النتائج أف ىناؾ ممارسة منخفضة لبعض اإلجراءات العممية الموجية لممحافظة الفعالة 
بوسط مرجح قدره " 25"البند رقـ : عمى االنتباه أثناء التفاعؿ الصفي والتي تظير في البنود التالية

بوزف مئوي يقدر           (2.00)بوسط مرجح قدره " 26"والبند رقـ ، % 41.8ووزف مئوي يقدر بػ  (2.09)
. % 40بػ 

تؤكد أف الممارسة تراوحت بيف - 4-وىذه القراءة اإلحصائية المجممة لمعطيات الفرضية رقـ 
الممارسة الكبيرة والمتوسطة والمنخفضة لإلجراءات العممية الموجية لممحافظة الفعالة عمى االنتباه 

أثناء التفاعؿ الصفي عمى الرغـ مف أنيا كانت في الغالب ممارسة كبيرة حسب ما أوضحتو البيانات 
. اإلحصائية المذكورة سابقا والموضحة في الجدوؿ أعاله

ما       (3.27)بما أف قيمة الوسط المرجح العاـ لممجاؿ بمغت القيمة : الخالصة اإلحصائية
 فإنو ىناؾ ممارسة متوسطة لإلجراءات العممية الموجية % 65.4يعادؿ الوزف المئوي المقدر بػ 

. لمتفاعؿ الصفي
حسب القراءة اإلحصائية السابقة يمكف القوؿ بيداغوجيا أنو ىناؾ : الخالصة البيداغوجية
العممية الموجية لإلدارة الفعالة لمتفاعؿ الصفي في ضوء مفيـو الجودة ممارسة متوسطة لإلجراءات 

. غير محققة- 4-بصفوؼ التعميـ الثانوي لمقاطعة سطيؼ، وبالتالي فإف الفرضية رقـ 
: مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات: ثالثا

: والتي مفادىا: مناقشة نتائج الفرضية العامة
ىناؾ ممارسة كبيرة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة في ضوء مفيـو - 

. الجودة بصفوؼ التعميـ الثانوي لمقاطعة سطيؼ
فقد تبيف مف خالؿ المعالجة اإلحصائية لمفرضيات الجزئية المتفرعة مف ىذه الفرضية، 
وذلؾ بحساب األوساط المرجحة واألوزاف المئوية واالنحرافات المعيارية لبنود مجاالت الدراسة 
األربعة، أنو ىناؾ ممارسة منخفضة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة في 

. ضوء مفيـو الجودة بصفوؼ التعميـ الثانوي لمقاطعة سطيؼ
وتأكدت النتيجة التي مفادىا أف الفرضية العامة غير محققة، مف خالؿ البحث عف 

الداللة اإلحصائية لألوساط المرجحة واألوزاف المئوية الخاصة بالفرضيات األربعة، والتي اتضح 
في ضوئيا عدـ تحقؽ الفرضيات األربعة مجاؿ الدراسة، وبالتالي عدـ تحقؽ الفرضية العامة 

. الخاصة بالدراسة الحالية، وسيتـ مناقشة ىذه النتيجة حسب العرض العاـ التالي
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: مناقشة نتائج الفرضية األولى- 1 
ىناؾ ممارسة كبيرة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة في مجاؿ العمميات اإلدارية - 

. األساسية لمصؼ الدراسي في ضوء مفيـو الجودة بصفوؼ التعميـ الثانوي لمقاطعة سطيؼ
محاور، األوؿ يشمؿ عممية التخطيط الصفي الفعاؿ، - 4- يتكوف ىذا المجاؿ مف أربعة 

والثاني يشمؿ عممية التوجيو الصفي الفعاؿ، والثالث يشمؿ عممية التقويـ الصفي الفعاؿ، والرابع يشمؿ 
 بندا موزعة وفقا لممحاور السابقة الذكر 37عممية المتابعة الصفية الفعالة، واحتوى ىذا المجاؿ عمى 

: والتي يمكف توضيحيا كما يمي
(. 10)إلى غاية البند  (1) بنود مف البند 10اشتمؿ عمى : المحور األوؿ -
 (18)إلى غاية البند  (11) بنود مف البند 08اشتمؿ عمى : المحور الثاني -

 (28)إلى غاية البند  (19) بنود مف البند 10اشتمؿ عمى : المحور الثالث -

( 37)إلى غاية البند  (29) بنود مف البند 09اشتمؿ عمى : المحور الرابع    -  
حيث أظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي الموضحة في القراءة اإلحصائية السابقة لبيانات 

، أف الوسط المرجح والوزف المئوي العاـ لممارسة أساتذة التعميـ الثانوي  -34- الجدوؿ رقـ 
لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة بصفوؼ التعميـ الثانوي لمقاطعة سطيؼ بمغ 

، حيث أوضحت النتائج أف الوسط المرجح والوزف المئوي الخاص بالمحور األوؿ (% 47، 2.35)
مما يدؿ عمى الممارسة المنخفضة  (% 48.8، 2.43)المتمثؿ في التخطيط الصفي الفعاؿ أخذ القيمة 

لإلجراءات العممية الموجية لمتخطيط الصفي الفعاؿ، والوسط المرجح والوزف المئوي الخاص بالمحور 
، الدالة بيداغوجيا عمى الممارسة (% 61.8، 3.09)الثاني المتمثؿ في التوجيو الصفي أخذ قيمة 

المتوسطة لإلجراءات العممية الموجية لعممية التوجيو الصفي الفعاؿ، والوسط المرجح والوزف المئوي 
الدالة  ( %42،   2.10)الخاص بالمحور الثالث المتمثؿ في التقويـ الصفي الفعاؿ، أخذ القيمة 

بيداغوجيا عمى الممارسة المنخفضة لإلجراءات العممية الموجية لممتابعة الصفية الفعالة، وىذه النتائج 
أكدت أف ىناؾ ممارسة منخفضة في العمـو لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة في 

مجاؿ العمميات اإلدارية األساسية لمصؼ الدراسي بصفوؼ التعمـ الثانوي لمقاطعة سطيؼ، وتتأكد ىذه 
النتيجة مف خالؿ حساب الوسط المرجح والوزف المئوي الكمي لجميع بنود المجاؿ الخاص بالفرضية 

، وىذه النتائج سيتـ مناقشتيا في العرض الخاص بمناقشة (% 47، 2.35)األولى والذي بمغت قيمتو 
-.  1-محاور الفرضية رقـ 

:  -1-مناقشة النتائج المتعمقة بمحاور الفرضية رقم 
 بنود، ويالحظ مف 10يتكوف ىذا المحور مف : التخطيط الصفي الفعال: المحور األول

القراءة اإلحصائية المبينة سابقا، أف بنود ىذا المحور قد حصمت عمى أوساط مرجحة وأوزاف مئوية 
منخفضة عمى العمـو في معظميا، كما حصمت بعض البنود عمى أوساط مرجحة وأوزاف مئوية 
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متوسطة، مما يؤكد عمى الممارسة المتوسطة والمنخفضة لإلجراءات العممية الموجية لمتخطيط الصفي 
والداؿ  (% 67.6، 3.38)عمى أعمى وسط مرجح ووزف مئوي " 1"الفعاؿ، حيث حصؿ البند رقـ 

أصوغ عنواف الدرس بشكؿ : "بيداغوجيا عمى الممارسة المتوسطة ليذا اإلجراء العممي الذي مفاده
 ويرجع ذلؾ إلى قمة اىتماـ األساتذة بيذا اإلجراء الذي يبدو إجراءا عاديا، فمنيـ  مف يصوغ ،"واضح

العنواف كتابيا عمى السبورة ويكوف واضحا، ومنيـ مف يعطي عنواف الدرس شفاىة، ومنيـ مف ال ييتـ 
بوضع عنواف الدرس أساسا، يكفي بالنسبة ليـ شرح المضموف دوف االىتماـ بصياغة واضحة لعنواف 

يفضموف ترؾ عنواف الدرس - عينة الدراسة الحالية-الدرس، وىذا يؤكد أف أساتذة التعميـ الثانوي 
مندرجا ضمف الشرح ربما بغرض الفيـ الواسع لموضوع الدرس، أو ربما ليتسنى لمطمبة صياغة عنواف 
الدرس مع األستاذ، كما أف باقي بنود ىذا المحور لـ تكف ممارستيا كبيرة بؿ حصمت معظـ بنود ىذا 
المحور عمى أوساط مرجحة وأوزاف مئوية منخفضة، وىذا ما يؤكد القراءة البيداغوجية التي تقوؿ أف 
ىناؾ ممارسة منخفضة عمى العمـو لمتخطيط الصفي الفعاؿ، عمى الرغـ مف أنو يعد معيارا ىاما مف 

، "9"، "8"، "7"، "6"، "5"، "4: "معايير تفعيؿ اإلدارة الصفية، ويمكف توضيح ذلؾ في البنود التالية
، أي أف غالبية البنود التي تعكس اإلجراءات العممية الخاصة بمحور التخطيط الصفي الفعاؿ، "10"

 –كميا تمارس بدرجة منخفضة، وىذا راجع إلى عدـ اىتماـ أساتذة التعميـ الثانوي لمقاطعة سطيؼ 
جراءاتو العممية، التي تساعد عمى تفعيؿ العمميات اإلدارية - مجاؿ الدراسة بيذا المحور الياـ وا 

. األساسية في مجاؿ اإلدارة الصفية
وقد يعزى ذلؾ إلى اعتبار مؤشرات ىذا المحور ىي تضييع لوقت التعمـ وال حاجة لمتخطيط 
الصفي، بؿ أف الحصة الصفية واألنشطة الصفية تمارس داخؿ حجرة الدراسة، وىي متوقفة عمى 

مكتسبات الطمبة وفاعميتيـ في المشاركة في األنشطة الصفية، وال حاجة لمتخطيط المسبؽ لكيفية إدارة 
الصؼ بشكؿ فعاؿ، وأيضا قد يرجع ذلؾ إلى انعداـ ثقافة الجودة وثقافة التفعيؿ في مجاالت اإلدارة 

الصفية، إذ ال حاجة لمتخطيط الفعاؿ في إدارة الصؼ بؿ األستاذ ىنا بحاجة إلى طالب يكتسب كؿ ما 
يمقى عميو، ومؤشرات التخطيط الصفي الفعاؿ ىي أمور اعتيادية ال حاجة ألف يخطط ليا، إذ أف 

عنواف الدرس، الكفاءات الموافقة لمدرس، األنشطة التابعة لعناصر الدرس، تصميـ أنشطة صفية إثرائية 
لمحاور الدرس، الوسائؿ المناسبة لمحاور الدرس، ذلؾ أمر يتأتى مع معطيات الحصة الصفية 

والنشاط الصفي، وال حاجة ألي تخطيط لذلؾ، خاصة وأف األستاذ يعتاد عمػى ىػذه اإلجراءات، فقػد 
كماؿ  يخطط كتابيا لذلؾ لكف عمميا ال يعتمد عمى عممية التخطيط الصفي، بؿ ييتـ بإنياء الحصة وا 

الدرس فقط، وفي األخير نقوؿ أنو ىناؾ ممارسة منخفضة لإلجراءات العممية الموجية لمتخطيط 
. الصفي الفعاؿ بصفوؼ التعميـ الثانوي لمقاطعة سطيؼ في ضوء مفيـو الجودة

 بنود، ويتضح مف 08يتكوف ىذا المحور مف : التوجيو الصفي الفعال: المحور الثاني
القراءة اإلحصائية المبينة سابقا، أف بنود ىذا المحور قد حصمت عمى أوساط مرجحة وأوزاف مئوية 
تراوحت بيف القيـ الكبيرة والمتوسطة، ما يؤكد الممارسة الكبيرة لبعض اإلجراءات العممية، وأيضا 
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وىو " 11"الممارسة المتوسطة لإلجراءت العممية الموجية لمتوجيو الصفي الفعاؿ، حيث حاز البند رقـ 
 أستعمل إٌماءات : "خاص بأحد اإلجراءات العممية الموجية لمتوجيو الصفي الفعاؿ، والذي مفاده

عمى أعمى وسط مرجح ووزف مئوي  "موجهة تساعد الطالب على التجاوب بسهولة أثناء الحصة
، أي أنو ىناؾ ممارسة كبيرة ليذا اإلجراء العممي في عممية التوجيو الصفي (% 79.6، 3.98)

الفعاؿ، ويرجع ذلؾ لتركيز األستاذ عمى التوجيو غير المفظي لمطالب الذي يكوف لو األثر الواضح عمى 
عممية التعمـ الصفي وفعاليتو، ألف اإليماءات في عممية التوجيو ودعـ التعمـ الصفي تكوف أكثر داللة 
وعمقا مف الداللة المفظية في عممية التوجيو الصفي الفعاؿ، ىذه األخيرة التي يمكف أف يكوف ليا األثر 
السمبي كأف يحس الطالب بعدـ كفاءتو مما يحرجو خاصة أثناء المشاركة في األنشطة الصفية، كما 
تفسر الممارسة المتوسطة لباقي اإلجراءات العممية الموجية لعممية التوجيو الصفي الفعاؿ في البنود 

أوجو نظرات إلى الطمبة "والتي مفادىا عمى الترتيب " 17"، "16"، "15"، "14"، "13"، "12: "التالية
أنتقؿ بيف الصفوؼ بطريقة موجية لجذب انتباه الطمبة بصورة  "، "تتفؽ مع سموكي المفظي أثناء الشرح

ال " ،  "ال أىتـ بتوجيو تركيز جميع الطمبة نحو موضع جموسي داخؿ الصؼ الدراسي "، "متكافئة
 أظير مالمح التوتر و الغضب "،  "أستخدـ إيماءات موجية دالة عمى االستيزاء بإجابات الطمبة

يماءاتي بشكؿ موجو إلثارة " ، "بشكؿ موجو نحو الطمبة عند الضرورة أنسؽ بيف شكمي الخارجي وا 
ليـ دور نسبي في عممية - عينة الدراسة -  بأف أساتذة التعميـ الثانوي "(االبتسامة)اىتماـ الطمبة 

التوجيو الصفي الفعاؿ، ىذا ما يدؿ عمى االتجاىات السمبية نحو فعالية اإلدارة الصفية، وربما يرتبط 
ذلؾ بانخفاض مستوى الطمبة وعدـ قدرتيـ عمى التجاوب الكافي مع توجييات األساتذة، كصدور 
بعض السموكيات غير المقبولة والخاطئة منيـ، باإلضافة إلى قمة القدرة عمى المشاركة واالندماج 
الفعاؿ في العمؿ الصفي، مما يعيؽ فرصة األستاذ في التوجيو الصفي الفعاؿ، باإلضافة إلى قمة 

السيطرة والتحكـ في السموؾ الصفي لمطمبة، بصيغ تساعد عمى التعمـ الصفي الفعاؿ، بما يتفؽ مع 
متطمبات اإلصالح التربوي الحديث الممثؿ في المقاربة بالكفاءات، ىذه األخيرة التي تتطمب مف 

األستاذ أف يسمؾ سموؾ المكّوف والموجو أكثر مف الممقف، أي التركيز عمى المكتسبات والمؤىالت 
المتاحة لدى الطالب بغرض توجيييا الوجية الصحيحة بما يتفؽ والتعمـ الصفي الفعاؿ مف جية، 

.  وفعالية اإلدارة الصفية مف جية أخرى
 بنود، ويتضح مف 10يتكوف ىذا المحور مف : التقويم الصفي الفعال: المحور الثالث

خالؿ القراءة اإلحصائية المبينة سابقا أف بنود ىذا المحور قد حصمت عمى أوساط مرجحة وأوزاف 
، حيث حاز (% 56.6، 2.83)مئوية منخفضة، فأعمى وسط مرجح ووزف مئوي أخذ القيمة الموافقة لػ 

عمى ىذه القيمة الدالة بيداغوجيا عمى الممارسة المتوسطة ليذا اإلجراء العممي الموجػو " 19"البند رقـ 
أبدأ الحصة الصفٌة بتقوٌم تشخٌصً لما كان فً الحصة : " لعمميػة التقويـ الصفػي الفعػاؿ والذي مفاده

ال ييتموف بالتقويـ األولي عمى أنو - عينة الدراسة - ، وتفسر ىذه النتيجة بأف األساتذة  "الماضٌة
عممية تشخيصية مستمرة، يتـ في ضوئيا الوقوؼ عمى مكتسبات الطمبة ومعارفيـ السابقة، لالنطالؽ 
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منيا لبداية موضوع جديد، عمى الرغـ مف أف ىذا اإلجراء لو أىمية بالغة في المقاربة الجديدة التي 
، إال أف ممارسة ىذه العممية تتـ بدرجة متوسطة، وقد يعزى (األولي)تنص عمى التقويـ التشخيصي 

ذلؾ أيضا إلى عدـ اعتماد األساتذة عمى عممية التقويـ األولي، بؿ يركزوف فقط عمى الموضوع المراد 
معالجتو والكفاءات المراد تحقيقيا أثناء القياـ باألنشطة الصفية، وعمى الطالب التجاوب مع ما يعطيو 
األستاذ مف خالؿ المشاركة الفعالة في إحداث عممية التعمـ، أي أف األستاذ يعمؿ عمى دمج الطالب 
تدريجيا في النشاط الصفي، مف خالؿ مكتسباتو القبمية ومعارفو المسبقة وال حاجة لتقييميا في بداية 

. الحصة
أما بالنسبة لمبنود األخرى في ىذا المحور والخاصة بعممية التقويـ الصفي الفعاؿ التي 

، فقد حصمت عمى "28"، "27"، "26"، "25"، "24"، "23"، "22"، "21"، "20"نرصدىا في البنود رقـ 
أوساط مرجحة وأوزاف مئوية منخفضة ما يدؿ عمى الممارسة المنخفضة لإلجراءات العممية الموجية 

، "أوجو أسئمة تقييمية لممدخالت المعرفية السابقة لمطمبة: "لعممية التقويـ الصفي الفعاؿ، التي نجد منيا
 أعطً واجبات منزلٌة أقٌم من خاللها "، "أستخدـ  قوائـ الرصد والمالحظة كوسائؿ تقييمية لمطمبة"

أدرب الطمبة عمى التقويـ "، "أستخدـ النقد اإليجابي الذي يشجع أعماؿ الطمبة"،  "مدى تقدم الطلبة
، وكؿ ىذه اإلجراءات العممية التي ضبطت " أتأكد من فهم الطلبة فً نهاٌة الحصة الصفٌة "، "الذاتي

في شكؿ مؤشرات لعممية التقويـ الصفي الفعاؿ في ىذه الدراسة، لـ تكف ليا األىمية الكبيرة في 
الممارسة العممية، حيث حظيت بأوساط مرجحة وأوزاف مئوية منخفضة، وقد يرجع ذلؾ إلى انعداـ 

أسموب التغذية الراجعة الفعالة في الصؼ الدراسي، التي يتـ مف خالليا تقييـ المردود التربوي لمطمبة، 
، باإلضافة إلى نقطة التقويـ كمؤشرات عممية يتـ في "االختبارات والفروض: "واألستاذ ىنا يكتفي فقط بػ

كما يمكف تفسير ىذه النتيجة بقمة فعالية المشاركة الطالبية في عممية التقويـ، . ضوئيا تقييـ الطالب
دراكيـ جوانب القوة والضعؼ لدييـ إذ يعتمدوف فقط عمى ما يكوف في الفرض أو االمتحاف، وىذا  وا 

غير كاؼ بالنسبة لعممية التقويـ الفعاؿ، إذ يجب أف يكوف ىناؾ تقويـ ذاتي حتى تكوف عممية التقويـ 
في عموميا فعالة، وىذا راجع إلى حاجة الطالب إلى تدريب كاؼ لتقييـ أنفسيـ، كما تفسر أيضا 

، ىذا ما يؤكد غياب -عينة الدراسة–بانعداـ الدراية الكافية بمعايير التقويـ الفعاؿ مف طرؼ األساتذة 
ثقافة الجودة والفعالية في عممية التقويـ في اإلدارة الصفية الفعالة، عمى الرغـ مف المبادئ التنظيمية 
والقواعد الصادرة مف السمطات التعميمية العميا، التي تنص عمى أف األستاذ يعمؿ عمى جعؿ الصؼ 
الدراسي فعاال مف جميع جوانبو ومجاالتو، بما في ذلؾ التقويـ الصفي، وىذا ما جاءت بو المقاربة 

التي تعتمد أساسا عمى التقويـ المستمر بأشكالو، بما يتوافؽ مع الكفاءات  (المقاربة بالكفاءات)الجديدة 
المراد تحقيقيا، ولكف ىذا ما ال يتفؽ عمميا مع ما توصمت إليو نتائج الدراسة المؤكدة لمغياب التاـ 
لمعمؿ بما تنص عميو اإلصالحات التربوية الحديثة، سواء  في مجاؿ التقويـ أو في مجاؿ اإلدارة 
الصفية بصفة عامة، وقد يرجع ذلؾ إلى انعداـ التكويف والتدريب الكافييف لألساتذة بالموازاة مع ما 

. يجرى مف إصالحات تربوية وال تكوف عممية التقويـ الصفي عممية عشوائية اعتباطية
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 بنود، حيث أظيرت 09يتكوف ىذا المحور مف : المتابعة الصفية الفعالة: المحور الرابع
القراءة اإلحصائية المبينة سابقا، أف بنود ىذا المحور قد حصمت عمى أوساط مرجحة وأوزاف مئوية 

، الدالة بيداغوجيا عمى (% 49.4، 2.47)منخفضة، وأعمى وسط مرجح ووزف مئوي أخذ القيمة 
عمى " 29"الممارسة المنخفضة لإلجراء العممي الموجو لممتابعة الصفية الفعالة، حيث حصؿ البند رقـ 

، ويرجع ذلؾ إلى "أتابع بشكؿ دوري تقدـ الطمبة في أداء األنشطة الصفية: "ىذه القيمة والذي مفاده
غياب الربط بيف عممية التقويـ والمتابعة الصفييف، ما داـ أف النتائج أكدت الممارسة المنخفضة 

لإلجراءات العممية الموجية لمتقويـ الصفي الفعاؿ، وكتحصيؿ حاصؿ ليذه النتيجة تكوف ىناؾ ممارسة 
منخفضة لإلجراءات العممية الموجية لممتابعة الصفية الفعالة، فالمتابعة الصفية عممية مكممة تقـو 

إلى -  عينة الدراسة–مبادئيا عمى أسس عممية التقويـ الصفي، فيي التي يسعى مف خالليا األساتذة 
توضيح أىداؼ المواقؼ التعميمية، وىذه العممية تتطمب صبرا مف األستاذ ودقة ويقظة دائمة لما 

يحصؿ في الصؼ الدراسي ألف الطالب متغير بتغير الموقؼ التعميمي، لذا ال يتسنى لألستاذ المتابعة 
المستمرة ألنو يكوف عاجزا أماـ تمبية جميع حاجات الطمبة، والوقوؼ عمى متابعتيا مما يؤثر عمى 
ممارستو في أداء ميمة المتابعة الصفية الفعالة، وقد يرجع ذلؾ أيضا إلى التناقض بيف ما يسعى 
األستاذ لتحقيقو وما يكتسبو الطالب مف مكتسبات ومعارؼ وكفاءات، وعدـ التفاعؿ بيف ىذيف 

العنصريف قد يخمؽ لدى األستاذ صعوبة في متابعة الطالب، لعدـ تمكنو مف إعطاء المردود التربوي 
المحتمؿ، كما أف االحتياجات السموكية والمعرفية األساسية لمطمبة مختمفة باختالؼ قدراتيـ، ونظرا 

. لكثافة الصفوؼ والحجـ الساعي المحدود ال يتسنى لألساتذة المتابعة الكاممة والمستمرة لجميع الطالب
أما بالنسبة لمبنود األخرى والتي اشتممت عمى مؤشرات المتابعة الصفية الفعالة، فقد أكدت 

، "32"، "31"، "30"النتائج اإلحصائية الممارسة المنخفضة أيضا، والتي كانت ممثمة في البنود رقـ 
 أتابع معارف الطلبة بنقد المعارف المألوفة لمتابعة : "، المتمثمة في"37"، "36"، "35"، "34"، "33"

 أمكن الطلبة "،  " أتابع باستمرار تقدم الطلبة أثناء قٌامهم بعملٌة التقوٌم الذاتً"،  "المعارف الحدٌثة

،   "أتابع الطمبة في االستفسار عما ال يفيمونو باستمرار"،  "من المشاركة فً الدرس بمتابعة أفكارهم
ال أتجاهل روح المبادأة " ، " ال أتجاهل اإلجابات الجماعٌة والفوضوٌة بمتابعة استجابات الطلبة"

أساعد الطمبة عمى بناء الدرس مف : " باإلضافة إلى" وحرٌة التعبٌر بمتابعة المشاركة الفعالة للطلبة
، وكؿ ىذه اإلجراءات العممية التي مف الواجب القياـ بيا "خالؿ متابعة تدخالتيـ المتكررة بشكؿ منتظـ

، أوضحت النتائج أنيا تمارس بدرجة منخفضة، ويرجػع ذلؾ لسوء -عينة الدراسة-بالنسبة لألساتذة 
التخطيط أو لغياب عممية التخطيط الصفي الفعاؿ، ألف التخطيط الصفي تبنى في ضوئو كيفية متابعة 
الطالب سموكيا ومعرفيا، ما دامت المتابعة الصفية ىي اإلشراؼ عمى تنفيذ ما تـ التخطيط لو، وعمى 
ما حصؿ عميو األستاذ مف نتائج أثناء عممية التقويـ، كتحديد طبيعة النشاط الصفي مسبقا ووضع 
أىدافو حتى يستفيد الطالب فعميا مف عممية التعمـ، والوقوؼ عمى عممية التغذية الراجعة الفعالة، 

باإلضافة إلى عدـ قياـ األستاذ بتسجيؿ أداء الطالب بانتظاـ مف خالؿ المتابعة الشفوية والكتابية، التي 
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يستخدميا بيدؼ معرفة ما تعممو الطالب بالفعؿ وما مكتسباتو الجديدة، كما أف عدـ قدرة األستاذ عمى 
تنظيـ التفاعؿ الصفي بينو وبيف طالبو، وقمة تنظيـ الطمبة وتييئتيـ لمنشاط الصفي بشكؿ فعاؿ 
كتوزيعيـ في مجموعات، وتعريفيـ بأدوارىـ الفردية والجماعية، وعدـ متابعة تدخالتيـ بإعطائيـ 

الفرصة لممشاركة الفعالة بأفكارىـ كميا مؤشرات قوية دالة عمى انخفاض في درجة المتابعة الصفية 
الفعالة، إذ يكتفي األستاذ بالوقوؼ عمى رصد الوضع الحالي لعممية التعمـ الصفي لمطالب، وال حاجة 
لمتابعتو مف خالؿ النقد والمراجعة ما داـ حصؿ عمى قدر معيف مف المعرفة والكفاءات، وال ييـ إف 
كاف ىذا التحصيؿ يستجيب لمتطمبات التعمـ الصفي الفعاؿ واإلدارة الصفية الفعالة أو ال يستجيب 

. لذلؾ
: مناقشة نتائج الفرضية الثانية- 2 

ىناؾ ممارسة كبيرة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة في مجاؿ مواقؼ التعمـ - 
. الصفي في ضوء مفيـو الجودة لصفوؼ التعميـ الثانوي لمقاطعة سطيؼ

يتكوف ىذا المجاؿ مف محوريف األوؿ يشمؿ اإلدارة الفعالة لمياـ مواقؼ التعمـ والمحور الثاني 
 بندا موزعة 34يشمؿ اإلدارة الفعالة لسموؾ الطمبة التابع لمواقؼ التعمـ، ويحتوي ىذا المجاؿ عمى 

: عمى المحوريف السالفيف في الذكر كما يمي
". 15"إلى غاية البند رقـ " 1" بندا موزعة مف البند رقـ 15اشتمؿ عمى : المحور األول
". 34"إلى غاية البند رقـ " 16" بندا موزعة مف البند رقـ 19اشتمؿ عمى : المحور الثاني

وفي ضوء القراءة اإلحصائية لبيانات ىذا المجاؿ، يتضح أف قيمة الوسط المرجح والوزف 
، والدالة بيداغوجيا عمى الممارسة (% 47، 2.35)المئوي العاـ لبنود ىذا المجاؿ قد بمغت القيمة 

المنخفضة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الفعالة لمواقؼ التعمـ وكذا اإلدارة الفعالة لسموؾ الطمبة 
التابع لمواقؼ التعمـ، وىذه القراءة تظير مف خالؿ قيمة الوسط المرجح والوزف المئوي المحصؿ عميو 

الوسط المرجح والوزف المئوي : بالنسبة لكؿ محور مف محاور ىذا المجاؿ والتي يمكف تأكيدىا فيما يمي
، والدالة بيداغوجيا (% 47.6، 2.38)لممحور األوؿ الخاص باإلدارة الفعالة لمواقؼ التعمـ بمغ القيمة 

عمى الممارسة المنخفضة لإلجراءات العممية الخاصة بيذا المحور، والوسط المرجح والوزف المئوي 
 46.6، 2.33)لممحور الثاني الخاص باإلدارة الفعالة لسموؾ الطمبة التابع لمواقؼ التعمـ بمغ القيمة 

، والدالة مف الناحية البيداغوجية عمى الممارسة المنخفضة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة (%
الفعالة لمسموؾ التابع لمواقؼ التعمـ،  وىذه النتائج سيتـ مناقشتيا في العرض الخاص بمناقشة محاور 

-.  2-الفرضية   رقـ 
-: 2-مناقشة النتائج المتعمقة بمحاور الفرضية رقم 

 بندا، ومف 15يتكوف ىذا المحور مف : اإلدارة الفعالة لميام مواقف التعمم: المحور األول
خالؿ القراءة اإلحصائية السابقة التي أظيرت أف أعمى وسط مرجح ووزف مئوي لبنود ىذا المحور أخذ 
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، ىذه القيمة الدالة بيداغوجيا عمى الممارسة الكبيرة ليذا اإلجراء العممي (% 75، 3.75)القيمة 
مف بنود " 1"الموجية لإلدارة الفعالة لمياـ مواقؼ التعمـ الصفي، ىذا اإلجراء الموضح في البند رقـ 

، ىذه النتيجة التي " أقدـ لمطمبة شرحا كامال موضحا لمياـ التعمـ الفردي : "ىذا المحور والذي مفاده
، ليـ ممارسة ىادفة أثناء قياـ العممية التعميمية التعممية والتي تظير -عينة الدراسة-تؤكد أف األساتذة 

عمى شكؿ توجييات صريحة تشمؿ مقومات ومبادئ التعمـ الفردي وفائدتو،  مف خالؿ فعالية األستاذ 
في اختيار طبيعة النشاط الصفي موضع التعمـ الفردي، والتحكـ في محتويات ميمة التعمـ الفردي، 
بتزويد الطمبة بشرح كاؼ عف الميمة كتحديد المدة الزمنية المخصصة لمنشاط موقؼ التعمـ الفردي، 

. حيث يحدد األستاذ لمطمبة لماذا يقوموف بيذه الميمة وما فائدتيا في عممية التعمـ الصفي الفعاؿ
أما بالنسبة لمبنود األخرى التي اشتممت عمى مؤشرات اإلدارة الفعالة لمياـ مواقؼ التعمـ، والتي 

، فقد أكدت النتائج اإلحصائية الممارسة المتوسطة "7"، "12"، "5"، "4"، "2"كانت ممثمة في البنود رقـ 
ليذه اإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الفعالة لمياـ مواقؼ التعمـ، حيث اشتممت عمى المؤشرات 

أتحرؾ بيف الطمبة باستمرار أثناء " ، "أوضح لمطمبة أىمية النشاط الفردي الذي أكمفيـ بو : " التالية
أساعد الطمبة عند الحاجة في تأدية مياـ الموقؼ التعممي " ، "أدائيـ لميمة موقؼ التعمـ الفردي 

ال أضع مجموعات التعمـ التعاوني بطريقة مرتبة تقمؿ مف مشاركة جميع أعضاء " ، "الفردي 
، وتفسر ىذه "ال أعتمد طريقة التعمـ التعاوني إال بعد تحديد الحجـ المالئـ لممجموعة " ، "المجموعة 

النتيجة أوال بأف مواقؼ التعمـ الفردي تتطمب تحديات عديدة مف األستاذ لالستجابة ليا والتعامؿ معيا 
، حيث يظيروف ممارسة كبيرة لإلجراء العممي المتعمؽ بتقديـ -عينة الدراسة-وىذا ما يفتقده األساتذة 

الشرح الكافي والواضح والكامؿ لمياـ التعمـ الفردي، بينما يظيروف ممارسة متوسطة لتوضيح أىمية 
النشاط الفردي لمطمبة، وقد يرجع أيضا لتقيد األستاذ بوقت النشاط الصفي الفردي، مما ال يسمح لو 

بالخوض طويال في التطرؽ إلى أىمية النشاط الصفي موضع التعمـ الفردي، حتى ال ينعكس ذلؾ سمبا 
عمى أىداؼ موقؼ التعمـ الفردي، حيث أف أىمية النشاط الصفي الفردي ستظير الحقا مف خالؿ 
مناقشة ما حققو الطمبة مف نتائج حوؿ تأديتيـ لمنشاط الصفي الفردي، أما بالنسبة لمتحرؾ المستمر 

لألستاذ أثناء تأدية الطمبة لمنشاط الصفي الفردي، ومساعدتو ليـ عند الحاجة، فقد أكدت النتائج أيضا 
الممارسة المتوسطة ليذيف اإلجرائيػف العممييػف الموجييف لإلدارة الفعالة لمياـ مواقؼ التعمـ، وترجع ىذه 

النتيجة إلى عامميف أساسييف أوليما يتعمؽ بصعوبات تواجو األستاذ في إدارة مواقؼ التعمـ الفردي، 
والثاني يتعمؽ بصعوبات تواجو الطمبة أثناء تأديتيـ لمياـ التعمـ الفردي، بالنسبة لمعامؿ األوؿ الخاص 
باألستاذ فيعزى ذلؾ إلى صعوبة األستاذ في اإللماـ بما يقـو بو جميع الطمبة، خاصة عند انشغالو مع 

أحد الطمبة، إذ مف الطبيعي أف يقـو األستاذ بالتجوؿ بيف الطمبة لتفقدىـ أثناء تأديتيـ لميمة التعمـ 
الفردي، لكنو قد يتوقؼ لمساعدة أحدىـ أو لمناقشة آخر باإلجابة عف انشغاالتو، وفي ىذه الحالة 

المعتادة الحدوث يصعب عمى األستاذ الحفاظ عمى وعيو بما يقـو بو باقي الطمبة، السبب الذي يؤدي 
إلى توقؼ باقي الطمبة عف إتماـ نشاطيـ الفردي، والخروج عف أدبيات القياـ بمياـ موقؼ التعمـ 
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الفردي، كظيور الفوضى وكثرة المناقشات الجماعية، مما يحّوؿ ميمة النشاط الفردي موقؼ التعمـ إلى 
تداخؿ في استجابات الطمبة، وسوء القيادة والتحكـ والضبط في ىذه االستجابات، وأيضا معاناة األستاذ 
مف تشتت انتباه الطمبة وفقدانيـ لالىتماـ بالميمة التعممية موضع التعمـ الفردي، ألف الطمبة يجدوف 

صعوبة في التركيز المستمر منفرديف، في ظؿ غياب المتابعة المباشرة والضبط المباشر لألستاذ، ومف 
جية أخرى يؤدي ىذا إلى تجزئة ميمة النشاط الفردي موقؼ التعمـ، حيث يتجزأ تركيز الطمبة بيف شرح 

األستاذ واستجابات الطمبة المذكورة والفوضوية، التي يرى الطالب أنيا تسيؿ عميو الفيـ، لكنيا في 
المقابؿ تفقد باقي الطمبة اىتماماتيـ وتركيزىـ بسرعة، خاصة إذا كاف النشاط الفردي صعبا، وأيضا 
تفسر ىذه النتيجة بتبايف سرعة الطمبة في إنجاز الميمة التعممية موقؼ التعمـ الفردي، فعادة ما يبدأ 
الطمبة في تنفيذ ميمة التعمـ الفردي في وقت واحد، لكف نادرا ما ينتيوف في الوقت نفسو، وىذا راجع 
إلى الفروؽ الفردية والتفاوت في القدرات العقمية ومستوى التركيز واالىتماـ والجدية في العمؿ الصفي 
التي تختمؼ  مف طالب آلخر، مما يزيد مف حيرة األستاذ في كيفية التعامؿ مع الطمبة الذيف يحتاجوف 
وقتا أطوؿ، أما التحدي األساسي الذي يجد فيو األستاذ صعوبة كبيرة ىو اختياره لمنشاط الصفي موقؼ 

التعمـ الفردي ألنو عادة ما تكوف مياـ التعمـ الفردي تتميز بالغموض وعدـ الوضوح، وفي بعض 
األحياف تكوف بعيدة عف موضوعات التعمـ المعروضة، ألف وضوح مياـ التعمـ الفردي تزيد مف انيماؾ 

. الطمبة أثناء تأديتيا، مما يخفؼ عمى األستاذ عبء المتابعة والتجواؿ لمساعدة الطمبة
عدـ : أما التفسير الثاني والمتعمؽ بالصعوبات التي تواجو الطمبة، فيمكف توضيحو فيما يمي

قدرة الطالب عمى االستمرار في التركيز في غياب رقابة األستاذ ومتابعتو، حيث يفقد الطالب ضبط 
ذاتو داخميا لالستمرار في االنيماؾ في الميمة ومقاومة المشتتات لما يسببو موقؼ التعمـ الفردي،  ما 
داـ أنو يتيح فرصا أكبر لمتفاعؿ االجتماعي مع األستاذ والزمالء، التي يحـر منيا الطالب في مواقؼ 
تعممية أخرى، أما التفسير اآلخر فيمكف حصره في صعوبة الطالب في الحصوؿ عمى مساعدة األستاذ 

لمناقشتو حوؿ ما ال يفيمو لغموض ميمة النشاط الفردي موقؼ التعمـ، إذ ال يجد الطالب الوقت 
المناسب والكيفية المالئمة لطمب المساعدة، وقد ال يحظى أصال بجمب انتباه األستػاذ لممساعدة 

 طالبا، مما يشعر الطالب باالرتباؾ 35 أو 30والمناقشة، ما داـ الصؼ الدراسي يحوي حوالي 
والتوتر، وقد يتخمى تماما عف إتماـ نشاطو، كما أف صعوبة األستاذ في التحكـ في معايير أداء ميمة 
التعمـ الفردي التي تستدعي عدـ التعاوف وانعداـ تبادؿ األفكار بيف الطمبة، والتي تعتبر غشا وبيذا 
يواجو الطالب صعوبة في االلتزاـ بيذه المعايير، فالطالب المجتيد الذي ينيي ميمتو الفردية، يرغب 
في التعاوف مع زمالئو، لموصوؿ إلى االنتياء مف النشاط الصفي، وال حاجة لمضيعة الوقت، مما ال 

يسمح لمطمبة البطيئيف والضعاؼ لالنقياد إلى ما توصؿ إليو المتفوقوف، وبالتالي ال يكوف ىناؾ تحسيف 
دارتيا غير فعالة خاصة في غياب المفيوـ  لمستواىـ، وىنا تصبح مياـ التعمـ الفردي غير ناجعة، وا 

-. عينة الدراسة–الواضح لمجودة بالنسبة لألساتذة 
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ال أضع مجموعات التعمـ  : "والمذاف اشتمال عمى ما يمي" 7"و " 12"أما بالنسبة لمبنديف 
 ال أعتمد طريقة التعمـ التعاوني "،  "التعاوني بطريقة مرتبة تقمؿ مف مشاركة جميع أعضاء المجموعة

، حيث أكدت النتائج أيضا الممارسة المتوسطة ليذيف  "إال بعد تحديد الحجـ المالئـ لممجموعة
، وترجع -عينة الدراسة-اإلجراءيف العممييف الموجييف لإلدارة الفعالة لمياـ مواقؼ التعمـ لدى األساتذة 

دارة سموؾ الطمبة  ىذه النتيجة إلى صعوبة ميمة األستاذ في إدارة مواقؼ التعمـ التعاوني بشكؿ عاـ، وا 
مع الحفاظ عمى مشاركة ومتابعة جميع أعضاء المجموعة، ألف ىذا النوع مف التعمـ يحتاج إلى 

اإلرساؿ الجيد مف طرؼ األستاذ واالستماع الجيد أيضا مف طرؼ الطمبة، ليكوف التعمـ أكثر فعالية 
وىذا ما يصعب تحقيقو لطبيعة المجموعات المشكمة، ألنو يصعب عمى األستاذ تكويف مجموعات تخدـ 
، كما أف تكتؿ الطمبة ضمف مجموعات  النشاط الصفي، وتخدـ الوقت المخصص لمنشاط الصفي الالـز

مف اختيارىـ يميؿ إلى تشكيؿ مجموعات متجانسة، إما مف ناحية الجنس فنجد مجموعات ذكورية 
تماما ومجموعات أنثوية تماما، أو قد يتكتؿ الطمبة في مجموعات حسب القدرة كتكتؿ المتفوقيف في 
مجموعة واحدة، أو تكتؿ األصدقاء في مجموعة واحدة، وكؿ ىذه األشكاؿ ال تخدـ عممية التعمـ 
الصفي الفعاؿ، كما تفسر الممارسة المتوسطة لإلجراء العممي الممثؿ في ترتيب مجموعات التعمـ 
التعاوني بطريقة تضمف مشاركة جميع أعضاء المجموعة، بعدـ تكافؤ فرصة مساىمة أعضاء 

المجموعة، بحيث يعتمد أعضاء المجموعة عمى عضو واحد أو عضويف لتحمؿ مسؤولية تنفيذ ميمة 
التعمـ التعاوني، مما يتسبب في التوزيع غير العادؿ لمجيد والمسؤولية بيف الطمبة، ألف األستاذ في ىذه 

الحالة ال يستطيع السيطرة عمى مناقشة الطمبة المتفوقيف، مما يحوؿ دوف وقوفو عمى مشاركة 
األعضاء األخرى في المجموعة، مما يؤثر عمى فعالية تحقيؽ أىداؼ التعمـ التعاوني، حيث ينعكس 

سمبا عمى مستوى اإلنجاز، إذ أف األستاذ يستيمؾ جزءا كبيرا  مف الوقت المتاح في تشكيؿ المجموعات 
أو في توزيع األدوار والتخطيط آللية تنفيذ ميمة التعمـ الجماعي التعاوني، ىذا ما يؤدي إلى افتقار 

. القدرة عمى التعاوف بيف الطمبة أو حتى عدـ رغبتيـ  في التعاوف
        أما بالنسبة لإلجراءات العممية األخرى الموجية لإلدارة الفعالة لمياـ مواقؼ التعمـ والمتمثمة في 

، ووفقا لمنتائج المحصؿ عمييا "11"، "15"، "14"، "10"، "9"، "3"، "6"، "13"، "8: "البنود التالية
 أصمـ أنشطة صفية ": والتي أكدت الممارسة المنخفضة ليذه اإلجراءات التي شممت المؤشرات التالية

أوفر لمطمبة مناخا إيجابيا لزيادة نسبة  "،  "مالئمة لميمة التعمـ التعاوني في الموقؼ التعممي
 أزود الطمبة "، "أوضح لمطمبة طبيعة التعمـ التعاوني"،  "المتطوعيف في اإلجابة أثناء مواقؼ التعمـ

 أعطي لمطمبة الوقت الكافي لمتفكير في "،  "بتعميمات إجرائية ألوضح خطوات تنفيذ التعمـ الفردي
 "،  "أستخدـ استراتيجيات المساءلة الفردية أثناء تأدية أنشطة التعمـ التعاوني"،  "األسئمة المطروحة

 أستخدـ أسموب التغذية  "،"أستخدـ استراتيجيات المساءلة الفردية أثناء تأدية أنشطة التعمـ التعاوني
 فبالنسبة لتصميـ "الراجعة أثناء عممية الشرح ألتأكد مف مدى تعمـ الطمبة وتقدميـ أثناء مواقؼ التعمـ

أنشطة صفية مالئمة لميمة التعمـ التعاوني في الموقؼ التعميمي، يمكف تفسير ىذه النتيجة بصعوبة 
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التخطيط الجيد والناجح بما يتناسب والعمؿ في شكؿ جماعات، أي أف النشاط الصفي المختار يجب 
أف يكوف ممما ومتضمنا ألىداؼ إجرائية يحددىا األستاذ، ليسيؿ عميو فيما بعد متابعة الطمبة أثناء 

تأديتيـ لميمة التعمـ التعاوني، وىذا ربما أمر صعب ألنو يتطمب مف األستاذ الجيد والوقت الكافييف، 
وكذلؾ فيما يخص توضيح طبيعة التعمـ التعاوني، وتفسر الممارسة المنخفضة ليذا اإلجراء باكتفاء 
األستاذ بتشكيؿ مجموعات التعمـ التعاوني، وتقديـ النشاط الصفي الذي يتـ في ضوئو التعاوف، ألف 
الخوض في شرح طبيعة التعمـ التعاوني سيأخذ مف األستاذ الكثير مف الوقت، مما يؤثر عمى وقت 

النشاط الصفي موضع التعمـ التعاوني، أما فيما يخص توفير المناخ اإليجابي أثناء مواقؼ التعمـ لزيادة 
المتطوعيف لإلجابة، واستخداـ المساءلة الفردية أثناء مواقؼ التعمـ التعاوني، واستخداـ أساليب مختمفة 
باختالؼ مواقؼ التعمـ لتوفير فرص متكافئة لمشاركة الطمبة، وتزويد الطمبة بتعميمات إجرائية يتـ مف 

خالليا توضيح خطوات تنفيذ التعمـ الفردي، واستخداـ أسموب التغذية الراجعة لمتابعة الطمبة أثناء 
تأديتيـ لمياـ التعمـ في المواقؼ التعممية المختمفة، فتفسر الممارسة المنخفضة ليذه اإلجراءات العممية 

، ال يجدوف الوقت الكافي وال -عينة الدراسة-الموجية لإلدارة الفعالة لمياـ مواقؼ التعمـ بأف األساتذة 
التجاوب الفعاؿ مف الطمبة أثناء مواقؼ التعمـ، كما أنو يصعب عمى األستاذ معالجة كؿ حالة عمى 
حدا خاصة فيما يخص المساءلة الفردية أثناء مواقؼ التعمـ التعاوني، ألف ىذا يحتاج إلى جيد كبير 
ووقت طويؿ، وفي ىذه الحالة ال يستطيع األستاذ تمبية جميع حاجات الطمبة سواء فيما يخص التعمـ 
التعاوني أو التعمـ الفردي، نظرا لتقيده بالوقت المخصص لمنشاط الصفي وأيضا كثافة المقرر الدراسي 

. الواجب إنياؤه في الوقت المحدد، واألستاذ في غنى عف تضييع الوقت عمى حساب إتماـ البرنامج
يتكوف ىذا المحور : اإلدارة الفعالة لسموك الطمبة التابع لمواقف التعمم: المحور الثاني

 بندا، ومف خالؿ القراءة اإلحصائية والبيداغوجية السابقة، أكدت النتائج الممارسة الكبيرة 19مف 
" 16"لإلجػراء العممػي الموجػو لإلدارة الفعالػة لسموؾ الطمبة التابع لمواقؼ التعمـ، حيث حصؿ البند رقـ 

أدرؾ : " ، والذي مفاده(%74.4، 3.72)عمى أعمى وسط مرجح ووزف مئوي والذي قدرت قيمتو بػ 
، وتفسر ىذه "أنني المسؤوؿ المباشر عف التعامؿ مع المشكالت السموكية الصفية التي يسببيا الطمبة 

النتيجة بأف األستاذ ىو الشخص الرئيسي الذي يممؾ ميارات العالقات الشخصية الفعالة، وىو الذي 
يتحكـ في نوعية العالقات والتفاعالت، التي ىي في الحقيقة مقياس لمجو العاـ في الصؼ الدراسي، 
ألف األستاذ الذي يقيـ عالقات إيجابية مع طالبو يستطيع التعامؿ وبشكؿ جيد مع مشاكؿ الطمبة 

السموكية، إضافة إلى ىذا يعتبر األستاذ سيد الموقؼ الحادث، ألنو يتحكـ في الصؼ ومحتوياتو بما 
. فييا المواقؼ السموكية لمطمبة

كما أظيرت النتائج الممارسة المتوسطة لبعض اإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الفعالة 
في البنود رقـ - عينة الدراسة-لمسموؾ التابع لمواقؼ التعمـ، حيث تمثمت ىذه الممارسة لدى األساتذة 

 ال أوفر لمطمبة فرص ": ، والتي شممت المؤشرات التالية"17"، "25"، "24"، "23"، "20"، "19"
 "،  " أقدـ وصفا واضحا أدقؽ فيو مطالب السموؾ المقبوؿ لاللتزاـ بو"،  "التدريب عمى السموؾ المقبوؿ
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 ال أميز بيف "، "ال أحتكر األسئمة الصفية عمى الطمبة المتفوقيف قدر اإلمكاف لضبط استجابات الطمبة
،  " ال أميز بيف الطمبة في االقتراب جسديا أثناء األنشطة الصفية"، "الطمبة في تعزيز السموؾ المقبوؿ 

، وتفسر النتيجة الدالة عمى الممارسة  " أتعامؿ مع المشكمة الصفية دوف التدقيؽ في فيـ تفاصيميا"
المتوسطة ليذه اإلجراءات العممية الخاصة باإلدارة الفعالة لسموؾ الطمبة التابع لمواقؼ التعمـ، بأف 

موجية كميا نحو ضبط الصؼ الدراسي والتحكـ في محتوياتو، بما في - عينة الدراسة-جيود األساتذة 
ذلؾ السموؾ غير المرغوب فيو وال ييتموف بتوفير الفرصة لمطالب ليتدرب عمى السموؾ المرغوب 

والمقبوؿ، مف خالؿ توفير شرحا واضحا ودقيقا لألنماط السموكية المطموبة، عمى الرغـ مف أف األستاذ 
يركز جيوده لموقاية مف ظيور السموؾ غير المقبوؿ في غرفة الصؼ، إذف يظير جميا توظيؼ 

عادة بناء - عينة الدراسة-األساتذة  إلجراءات عالجية تصحيحية إليقاؼ السموؾ غير المرغوب فيو، وا 
مقدارا كبيرا مف الوقت وىـ يتعامموف - عينة الدراسة-السموؾ المطموب لدى الطالب، إذ يفقد األساتذة 

- عينة الدراسة-مع سموكيات صفية غير مقبولة، ومف ىنا يتضح األثر السمبي لعدـ تركيز األساتذة 
تاحة الفرصة لتعمـ السموؾ  عمى الوصؼ الواضح والكافي والدقيؽ عمى السموؾ المقبوؿ، مع توفير وا 

. المطموب االلتزاـ بو
 ال أحتكر األسئمة الصفية عمى الطمبة المتفوقيف قدر "أما فيما يخص المؤشرات األخرى 

، فترجع الممارسة المتوسطة ليذا اإلجراء العممي بقمة ميارة األسئمة  "اإلمكاف لضبط استجابات الطمبة
، سواء بسبب كثافة الفصوؿ أو بسبب قمة التحكـ في ردود أفعاؿ -عينة الدراسة-الصفية لدى األساتذة 

الطمبة أثناء طرح األسئمة، فيـ متعودوف عمى التعامؿ مع السؤاؿ المطروح بشكؿ فوضوي، ىذا ما 
يؤكد أف ميارة صياغة األسئمة الصفية ال تقتصر عمى حسف الصياغة والوضوح فقط، وىذا ما ييتـ بو 

األساتذة عادة، بػؿ ال بػد مػف التنويع والتوزيع الجيد لألسئمة الصفية، بما يتناسب مع المستويات 
الفكرية، وأيضا التوجيو الصحيح لألسئمة الصفية مف الميارات األساسية لتنفيذ مياـ التعمـ أثناء 

ألساليب توجيو األسئمة، مما يؤدي - عينة الدراسة-المواقؼ التعميمية، ىذا ما يؤكد افتقار األساتذة 
إلى إجابات ليست عمى الوجو المطموب، وال يحقؽ أىداؼ التعمـ الصفي الفعاؿ مف جية وأىداؼ 

. اإلدارة الصفية الفعالة مف جية أخرى
تعزيز السموؾ المقبوؿ لدى جميع الطمبة دوف تمييز، : وبالنسبة لممؤشراف المذاف يركزاف عمى

واالقتراب جسديا مف جميع الطمبة ودوف تمييز، فتعزى الممارسة المتوسطة ليذيف اإلجراءيف العممييف 
عمى توظيؼ أساليب - عينة الدراسة -الموجييف لإلدارة الفعالة لسموؾ الطمبة بعدـ قدرة األساتذة 

التعزيز العادؿ لمطمبة أثناء قياميـ بالسموؾ المقبوؿ، باإلضافة إلى االقتراب مف الطمبة أثناء الشرح أو 
أثناء المساعدة لتأدية مياـ التعمـ في المواقؼ التعممية المختمفة الفردية أو التعاونية، غير أف األساتذة 

خاضعوف إلى التمييز بيف الطمبة في أداء ىذه اإلجراءات، ألنيـ ال ييتموف بتوفير - عينة الدراسة-
الفرصة لمطمبة المنعزليف والمرفوضيف، إلشباع حاجاتيـ التعميمية كالحاجة لالنتماء والشعور بالكفاءة 

عمى استخداـ وتوظيؼ أنشطة - عينة الدراسة-مثؿ أقرانيـ الممتازيف، وىذا بسبب عدـ قدرة األساتذة 



 الفصل السادس                                                                                        تحليل ومناقشة النتائج في ضوء الفرضيات

273 

 

تحقؽ االنسجاـ والتجانس بيف الطمبة، كما أف مف العادة يالحظ عمى األساتذة أنيـ يقيموف عالقات 
إيجابية مع الطمبة القادة والمتفوقيف والمتميزيف، مما يقمؿ مف فرص التعامؿ مع باقي الطمبة، كما أف 

يعمدوف دائما إلى تنشيط الحصة الصفية وال يتأتى ذلؾ إال مف خالؿ - عينة الدراسة-األساتذة 
المتابعة المستمرة، والتعامؿ المكثؼ والمباشر مع الطمبة األكثر اندماجا مع المواقؼ التعممية، لتوفير 
بيئة مالئمة لعممية التعمـ، وعدـ التمييز ىنا أمر أشبو ما يكوف مستحيال، لما يتطمبو مف وقت وجيد 

مف طرؼ األستاذ وىو في غنى عف ذلؾ، وكؿ ىذه التحديات تحوؿ دوف الممارسة الفعالة ليذه 
. اإلجراءات

، "18"، "21"، "31"، "27"، "30"، "26"أما بالنسبة لممؤشرات المتبقية والمتمثمة في البنود رقـ 
، فترجع الممارسة المنخفضة لإلجراءات العممية الموافقة ليذه البنود، "33"، "22"، "29"، "28"، "32"

 ال أظير "،  " أركز عمى نقاط القوة لدى الطمبة ألشجعيا": والتي يمكف رصدىا في المؤشرات التالية
 ال أميز بيف الطمبة في تزويدىـ بالتغذية "،  "انفعاالتي عند وقوع أي مشكمة لممحافظة عمى ىدوئي

 ال أتعامؿ مع المشكالت الصفية غير الطارئة بسرعة حفاظا عمى "،  "الراجعة المناسبة عف أدائيـ
أوفر لمطمبة مدى متباينا مف الميارات التعميمية أراعي فيو الفروؽ في القدرات " ،  "وقت التعمـ
 يمكف تفسير الممارسة المنخفضة ."أقدـ لمطمبة نموذجا يتعمموف مف خاللو السموؾ المقبوؿ" ،"والميوالت

بعدـ - عينة الدراسة-ليذه اإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الفعالة لسموؾ الطمبة عند األساتذة 
اتساقيـ الذاتي، إذ أف الحالة المزاجية لألستاذ تتغير بتغير الموقؼ التعميمي التابع لمواقؼ التعمـ، فما 

بالؾ عند إثارة توتره وقمقو بالمشكالت السموكية المتكررة، والتي مف المستحيؿ أف يخمو أي صؼ 
دراسي منيا، مما يعكر صفو مزاج األستاذ ويشعره باإلحباط، وأماـ ىذه الضغوطات يعجز األستاذ عف 
ضبط انفعاالتو والمحافظة عمى ىدوئو، حيث أف انعداـ االتساؽ الداخمي في ذات األستاذ يجعمو غير 
قادر عمى إعطاء نموذج يتعمـ مف خاللو الطمبة السموؾ المقبوؿ، وىذا مرىوف بسموؾ األستاذ في حد 

ذاتو ألف عدـ التزامو بالقاعدة السموكية يزيد مف تمرد طمبتو عميو، فمف غير المنطقي أف يطالب 
األستاذ بااللتزاـ واليدوء وضبط النفس عند ظيور مشكمة بيف أحد الطمبة وزمالئو، وىو ذاتو ال 

. يستطيع ضبط انفعاالتو والمحافظة عمى ىدوئو في حالة ظيور مشكمة سموكية صفية
وىنا يظير التفسير المنطقي لمممارسة المنخفضة لممؤشر الخاص بتقديـ نموذج يتعمـ مف 
خاللو الطمبة السموؾ المقبوؿ، ما دامت ىناؾ ممارسة منخفضة لإلجراء الخاص بضبط انفعاالت 
األستاذ والمحافظة عمى ىدوئو أثناء حدوث المشكالت السموكية الصفية، وىذا أيضا ينعكس عمى 

تأجيؿ التعامؿ مع المشكالت غير الطارئة لممحافظة : اإلجراء العممي الموضح في المؤشر الذي مفاده
ال تتغير ردود أفعاليـ في التعامؿ مع السموكات - عينة الدراسة-عمى وقت التعمـ، إذ أف األساتذة 

غير المقبولة فكميـ يتأثروف بالمواقؼ السموكية المخالفة لمنظاـ الصفي المقبوؿ، والتي تؤثر عمى 
الجانب الشخصي لألستاذ، والتي ربما تقمؿ مف احترامو وتحط مف مكانتو، وفي ىذه الحالة ال يستطيع 
األستاذ تحييد أثر حالتو المزاجية عمى أدائو، ولو كاف ذلؾ عمى حساب وقت التعمـ، ألف األستاذ في 
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بالعدؿ  (الطمبة)كثير مف الحاالت ال يمكنو أف يكوف قاضيا أو حاكما عادال يطبؽ القانوف عمى رعاياه 
والمساواة، مع مراعاة الفروؽ الفردية بينيـ ودوف تمييز، والقاعدة ىنا ىي أف ردة فعؿ األستاذ في 

التعامؿ مع سموؾ الطمبة غير المقبوؿ متغير بتغير خصائص الطالب المخالؼ، الذي يؤثر بدوره في 
الحكـ عمى السموؾ، حيث يعامؿ الطالب المخالؼ المجتيد بطريقة متميزة عف الطالب المخالؼ 

. الضعيؼ
 ال أعارض ": أما بالنسبة لمممارسة المنخفضة لإلجراءات العممية المتعمقة بالمؤشرات التالية

أتأكد مف إشباع الطمبة لحاجاتيـ " ،  "تدخؿ أطراؼ أخرى في معالجة المشكالت السموكية الصفية
 أوزع الطمبة في الصؼ بشكؿ يخدـ كؿ نشاط صفي لسيولة "،  "بشكؿ ال يتعارض مع عممية التعمـ

أقدـ مساعدة إضافية لمطمبة ضعاؼ التحصيؿ تفاديا لممظاىر السموكية غير "،  "التحكـ في سموكيـ
 أزود الطمبة المتفوقيف بنشاطات تعممية إضافية تتناسب مع قدراتيـ تفاديا لممظاىر السموكية "،"المقبولة

 فيمكف تفسير النتيجة الدالة عمى انخفاض درجة ممارسة ىذه اإلجراءات العممية . "غير المرغوبة
- عينة الدراسة-بعدـ رغبة األساتذة : الموجية لإلدارة الفعالة لسموؾ الطمبة التابع لمواقؼ التعمـ أوال

في تدخؿ أطراؼ أخرى في معالجة المشكالت السموكية الصفية، وذلؾ لرغبتيـ بعدـ خروج المشكمة 
عف الصؼ الدراسي فيي مشكمة داخمية ويجب التعامؿ معيا إلطفائيا في حدود حدوثيا، وال حاجة 

لتوسيع حدودىا، وقد ترجع بعواقب تؤثر عمى الطمبة مف جية وعمى األستاذ مف جية أخرى، ربما ىذا 
فيـ يروف أف تدخؿ أطراؼ أخرى في حؿ المشكالت - عينة الدراسة-يرجع إلى طريقة تفكير األساتذة 

الصفية، مف شأنو أف يؤثر عمى العالقات العامة والشخصية بيف األستاذ وطمبتو، وبدال مف أف يعززىا 
يحد منيا ويقضي عمى الجو والمناخ الصفي اإليجابي، غير أف وجية النظر ىذه قد ال تتماشى 

وبعض المواقؼ التعممية التي تشيد مشكالت سموكية صفية، والتي يجد األستاذ نفسو عاجزا عف حميا 
خاصة إذا كانت مصادر ىذه المشكالت تتعمؽ بأمور خارج الصؼ الدراسي، ففي كثير مف األحياف 
يقع الطالب في مشاكؿ مع اآلخريف سواء كانوا أعضاء لمعممية التعميمية بكؿ معطياتيا، أو يمكف أف 
يكوف لمطالب مشكمة أسرية، وكؿ ىذا يؤثر عمى سموكو داخؿ حجرة الدراسة، وفي ىذه الحالة ال يمكف 
ذا كانت تستدعي تدخؿ  لألستاذ تجاىؿ مصدر المشكمة، حتى يتسنى لو التعامؿ معيا بشكؿ جيد، وا 

. أطراؼ أخرى فال حرج في ذلؾ
أتأكد مف إشباع الطمبة لحاجاتيـ بشكؿ يتعارض مع عممية "أما بالنسبة لممؤشر الخاص بػ 

، فتفسر الممارسة المنخفضة ليذا اإلجراء بأف األستاذ ال يمعب دور المراقب لتصرفات الطمبة "التعمـ
وسموكاتيـ، والتي يحكميا التنوع الضخـ في الدوافع والحاجات، ألف سموؾ الطمبة في الصؼ الدراسي 
شباع حاجة،  وظيفي وىادؼ وكؿ سموؾ يقوـ بو الطالب ويظيره، يسعى مف خاللو إلى تحقيؽ ىدؼ وا 

ذا لـ  والحاجة ىنا تعبر عف ذلؾ النقص الذي يتسبب في شعور الطالب بالتوتر وعدـ التوازف، وا 
يالحظ األستاذ ذلؾ حتما سيؤثر ىذا األمر عمى عممية التعمـ مف جية وعمى إدارة الصؼ الفعالة مف 

. جية أخرى
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أوزع : " وأما الممارسة المنخفضة لإلجراءيف العممييف المذيف نرصدىما في المؤشريف التالييف
أقدـ مساعدة إضافية "، "الطمبة في الصؼ بشكؿ يخدـ كؿ نشاط صفي لسيولة التحكـ في سموكيـ 

وكؿ مف ىذيف المؤشريف ىدفيما ىو " لمطمبة ضعاؼ التحصيؿ تفاديا لممظاىر السموكية غير المقبولة
التحكـ في السموكات غير المقبولة وتفادييا، ونفسر ذلؾ بأف الطالب بحاجة أكبر ألف يتعمـ السموؾ 
المقبوؿ الالـز إظياره أو القياـ بو إلشباع الحاجة وليس التحكـ فيو، ألف شعور الطالب كما ذكرنا 
سابقا بعدـ إشباع حاجاتو يولد لديو دافعا لسموؾ غير مقبوؿ، ألف أحدا لـ يعممو السموؾ المقبوؿ 

المطموب، وقد تنتج السموكات غير المقبولة نتيجة لتجاىؿ األستاذ لدوره في تحديد حاجات الطمبة، 
حيث أف الطمبة ضعاؼ التحصيؿ ىـ بحاجة دائمة إلشباع حاجة قمة الفيـ والمعرفة وعدـ االستيعاب 

لدييـ، مما يشعرىـ بعدـ التوازف ويتولد لدييـ دافع سموؾ غير مقبوؿ، فعدـ الوقوؼ عمى إشباع 
حاجات الطمبة ضعاؼ التحصيؿ في مجاؿ المعرفة وسد فجوة عدـ االستيعاب لدييـ، يخمؽ لألستاذ 

مصدرا ال يستياف بو في ظيور السموكات غير المقبولة، خاصة أثناء تأدية األنشطة الصفية سواء في 
. المواقؼ التعممية الفردية أو التعاونية

وفيما يخص توزيع الطمبة في الصؼ بشكؿ يخدـ عممية التعمـ، فينا األمر يحتمؿ عدة 
تحديات مف بينيا البيئة المادية لمصؼ الدراسي، باإلضافة إلى طبيعة الطالب، ألف الطالب في ىذه 

يشعر بنوع مف االستقاللية، وال يريد أف يتحكـ أحد في طريقة جموسو أو مكاف " المراىقة"المرحمة 
ف كاف ذلؾ عمى حساب عممية التعمـ لديو أو حتى عمى حساب اإلدارة الصفية الفعالة  جموسو حتى وا 

لألستػاذ، فقػد نجػد مثال طالب مجتيد يفضؿ الجموس لوحده في آخر الصؼ، وىػذا المظيػر مف 
مظاىر السموؾ يؤثر طبعا في عممية التعمـ، وقد يرفض طالب آخر مثال انتماءه لمجموعة يكونيا 
األستاذ بغرض التعمـ التعاوني مثال، ألف الطالب ال يرتاح في العمؿ مع تمؾ المجموعة، وىنا عمى 
األستاذ أف يقؼ موقفا حياديا، وعمى ىذا لف تكوف لو ممارسة كبيرة لإلجراء العممي المتعمؽ بتوزيع 
الطمبة في الصؼ الدراسي بشكؿ يخدـ عممية التعمـ، وفي المقابؿ يصبح ىذا عامال ىاما في تعزيز 
ظيور السموكات غير المقبولة لدى الطمبة، ألف األستاذ لـ يحافظ عمى توضيح حدوده بشكؿ مسبؽ 

. وجيد وليس لديو اإلصرار الكافي عمى ضرورة تقيد الطمبة بيذه الحدود
: مناقشة نتائج الفرضية الثالثة- 3

ىناؾ ممارسة كبيرة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة في مجاؿ المناخ الصفي في - 
. ضوء مفيـو الجودة بصفوؼ التعميـ الثانوي لمقاطعة سطيؼ

يتكوف ىذا المجاؿ مف محوريف األوؿ يشمؿ اإلدارة الفعالة لممناخ المادي لمصؼ الدراسي، 
 بندا موزعة 24والثاني يشمؿ اإلدارة الفعالة لممناخ النفسي لمصؼ الدراسي، ويحتوي ىذا المجاؿ عمى 

:  عمى المحوريف السابقيف في الذكر كما يمي
". 12"إلى غاية البند رقـ " 1" بندا موزعة مف البند رقـ 12 اشتمؿ عمى :المحور األول
". 24"إلى غاية البند رقـ " 13" بندا موزعة مف البند رقـ 12 اشتمؿ عمى :المحور الثاني
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وفي ضوء القراءة اإلحصائية لبيانات ىذا المجاؿ يتضح أف الوسط المرجح والوزف المئوي 
، والدالة بيداغوجيا عمى الممارسة المنخفضة (% 44.2، 2.21)لبنود المحور األوؿ قد أخذ القيمة 

لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الفعالة لممناخ المادي لمصؼ الدراسي، والوسط المرجح والوزف 
، والدالة بيداغوجيا عمى الممارسة (% 41.8، 2.09)المئوي لبنود المحور الثاني قد أخذ القيمة 

المنخفضة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الفعالة لممناخ النفسي لمصؼ الدراسي، وىذه النتائج 
أكدت في العمـو أف ىناؾ ممارسة منخفضة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الفعالة لممناخ الصفي 
بصفوؼ التعميـ الثانوي لمقاطعة سطيؼ، وتتأكد ىذه النتيجة مف خالؿ حساب الوسط المرجح والوزف 

، (% 43، 2.15)المئوي الكمي لجميع بنود ىذا المجاؿ الخاص بالفرضية الثالثة والذي أخذ القيمة 
-. 3-وىذه النتائج سيتـ مناقشتيا في العرض الخاص بمناقشة محاور الفرضية رقـ 

-: 3-مناقشة النتائج المتعمقة بمحاور الفرضية رقم 
 12يتكوف ىذا المحور مف : اإلدارة الفعالة لممناخ المادي لمصف الدراسي: المحور األول

بندا، وفي ضوء القراءة اإلحصائية والبيداغوجية المبينة سابقا، أكدت النتائج الممارسة الكبيرة لإلجراء 
العممي الخاص بالمؤشر األوؿ الموجو لإلدارة الفعالة لممناخ المادي لمصؼ الدراسي، والذي يظير في 

ال  : "، والػذي مفاده(% 75.6، 3.78)البند األوؿ، حيث حصؿ عمى أعمى وسط مرجح ووزف مئوي 
، وتفسر ىذه النتيجة بطبيعة العالقات المكونة بيف  "أترؾ غرفة الصؼ دوف ترتيب بمشاركة الطمبة

الطمبة واألستاذ، ومدى إيجابيتيا فمشاركة الطمبة في ترتيب غرفة الصؼ يولد لدييـ اإلحساس 
بالمسؤولية، ويزيد مف دافعية اإلنجاز الدراسي لدييـ، أي أف ليـ فرصة في اتخاذ قرارات تتعمؽ بشيء 

يخصيـ أال وىو شكؿ الغرفة الصفية، ألف دافعية الطالب تزداد كمما شعر بأنو عضو فاعؿ في 
الجماعة، وىذا ما يظير االنتماء االجتماعي الذي يمنحو األستاذ لمطمبة مف خالؿ تنظيـ البيئة 

الفيزيقية لحجرة الدراسة، ألنو مف العوامؿ الرئيسية التي تؤثر بشكؿ واضح في التعمـ الصفي الفعاؿ 
عينة -مف جية، وتسيؿ عمى األستاذ إدارة صفو بشكؿ فعاؿ أيضا، وىذا ما يعكس إدراؾ األساتذة 

ليذا اإلجراء العممي الفعاؿ الموجو لإلدارة الفعالة لممناخ المادي لمصؼ الدراسي، والداؿ - الدراسة 
عمى حسف التنظيـ، بحيث يتـ استغالؿ كؿ جزء وركف مف أركاف الغرفة الصفية، وتوزيع األثاث 

والتجييزات والوسائؿ بما يتناسب مع طبيعة األنشطة الصفية، التي مف شأنيا أف تسيؿ حركة األستاذ 
. وحركة الطمبة

 كما أكدت النتائج الممارسة المتوسطة لبعض اإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الفعالة 
حيث " 10"، "4"، "7"، "2"لممناخ المادي لمصؼ الدراسي، وتظير ىذه النتيجة عمى مستوى البنود رقـ 

ال أدع مجاال لمصادر التشويش والفوضى في الغرفة  : "تفسر الممارسة المتوسطة لممؤشر الذي مفاده
، بأف ىناؾ بعض المصادر المادية التي يصعب عمى األستاذ تغييرىا، والتي مف شأنيا أف " الصفية

تكوف مصدرا لمتشويش والفوضى في الغرفة الصفية، فمثال يعاني بعض الطمبة مف عدـ التجانس بيف 
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البنية الجسمية والكرسي، ففي كثير مف األحياف يكوف الكرسي صغير الحجـ مقارنة بجسـ الطالب، 
وكذلؾ الطاوالت التي تكوف بمقاعد ممتصقة ال تسمح لمطالب بالجموس بشكؿ مريح مما يؤدي إلى 

. التشويش والفوضى
 أترؾ الوسائؿ التعميمية التي أستخدميا باستمرار في مكاف ":  وبالنسبة لممؤشر الذي مفاده

، فالممارسة المتوسطة ليذا اإلجراء العممي الموجو لإلدارة الفعالة لممناخ المادي ترجع إلى  "مناسب
طبيعة الوسائؿ المستخدمة، إذا كانت ممثمة في الكتاب والسبورة والطباشير فيذه الوسائؿ ليا مكانيا 

مجاؿ "المخصص، بينما إذا كاف النشاط الصفي يحتاج إلى وسائؿ أخرى خاصة في المواد العممية 
، فمف الضروري وضع الوسائؿ الالزمة في مكاف يتناسب مع سرعة الحصوؿ عمييا عند "الدراسة

مما يدؿ عمى التجاىؿ - عينة الدراسة-الحاجة، غير أف الممارسة متوسطة ليذا اإلجراء لدى األساتذة 
عطائيا األولوية  في المناخ المادي لمغرفة الصفية،  في بعض األحياف لترتيب الوسائؿ التعميمية، وا 
بسبب كثرة ىذه الوسائؿ أو ربما بسبب حجميا أيضا كالوسائؿ التي تستخدـ في الرياضيات والفيزياء 

والعموـ كميا وسائؿ ىامة وذات حجـ نوعا ما كبير، فقد ال يجد األستاذ المكاف الكافي لترتيبيا 
ووضعيا بحيث تكوف في متناولو عند الحاجة، وىنا األمر ال يمقى عمى عاتؽ األستاذ فقط، بؿ عمى 
ىيكمة المؤسسة التعميمية التي مف الضروري أف تكوف مجيزة بكؿ ما ىو ضروري لخدمة عممية التعمـ 

. الصفي الفعاؿ، وأيضا مساعدة األستاذ عمى اإلدارة الفعالة لمصؼ الدراسي
مف مالءمة درجة حرارة الغرفة  أتأكد : "وتفسر الممارسة المتوسطة لكؿ مف المؤشريف التالييف

 ألف األمر يخصيـلضماف الرؤية الجيدة ال أىتـ بطريقة توزع الطمبة عمى المقاعد  " و  "لمتعمـالصفية 
ليـ اىتماـ قميؿ فيما يخص درجة حرارة الغرفة الصفية، حيث يجدوف - عينة الدراسة-، بأف األساتذة "

أف ىذا اإلجراء أمر طبيعي وال حاجة لضبطو، وتييئة ىذه األجواء يجب أف تكوف مف مسؤولية 
المؤسسة وليس األستاذ، ألف تييئة جميع األجواء تحتاج مف األستاذ جيدا ووقتا، أو ربما ىذا يعكس 

عمى ىذا اإلجراء العممي الموجو لإلدارة الفعالة لممناخ المادي، - عينة الدراسة-عدـ حرص األساتذة 
والذي يرجع إلى أف المؤسسة مجيزة وفقا لذلؾ أي أف الفصوؿ الدراسية مضبوطة مف حيث درجة 

عمى المدفأة - عينة الدراسة-الحرارة صيفا وشتاءا، إذ ربما تحوي الصفوؼ الدراسية بالمؤسسات 
. شتاءا، وعمى المكيؼ صيفا مما يقمؿ مف اىتماـ األساتذة بيذا اإلجراء

وبالنسبة لتوزيع الطمبة بطريقة تسمح بالرؤية الجيدة فتعزى الممارسة المتوسطة ليذا اإلجراء، 
ليس ليـ دور فعاؿ في التكفؿ بالطمبة ضعاؼ البصر ومحدودي الرؤية، - عينة الدراسة-بأف األساتذة 

ويرجعوف ذلؾ إلى الطالب في حد ذاتو، إذ عميو طمب الجموس في مكاف يسمح لو بالرؤية الجيدة، وال 
داعي ألف يؤدي األستاذ ىذه الميمة، غير أف األستاذ في ىذه الحالة قد ييمؿ مسؤوليتو ودوره في 
. اكتشاؼ الطمبة الذيف تؤثر لدييـ الرؤية في عممية التعمـ، وال يستطيعوف لفت انتباه األستاذ لذلؾ

وتؤكد النتائج الممارسة المنخفضة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الفعالة لممناخ المادي 
 أتيح الفرصة ": والممثمة في المؤشرات التالية" 11، "5"، "8"، "6"لمصؼ الدراسي الموافقة لمبنود رقـ 
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 ال أحافظ عمى مكاف واحد في "،  "لمطمبة لمجموس بطريقة تأخذ باالعتبار توزع عالقاتيـ الصفية
 ال أعطي فرصة الجموس في األماـ "،  "الجموس حتى أحافظ عمى البيئة المادية لمصؼ الدراسي

 أوزع الطمبة بشكؿ يتناسب مع مساحة "،  "لمطمبة المتفوقيف فقط بتبديؿ أماكف جموس الطمبة باستمرار
، وكؿ ىذه المؤشرات تتعمؽ بطريقة جموس الطمبة وطريقة جموس األستاذ، وتفسر  "الغرفة الصفية

النتائج المحصؿ عمييا في ممارسة ىذه اإلجراءات العممية، بغياب الربط بيف بيئة غرفة الصؼ والتعمـ 
بمتطمبات األنشطة - عينة الدراسة-األكاديمي لمطمبة، وىذا ما يوضح عدـ الدراية الكافية لألساتذة 

الصفية أثناء مواقؼ التعمـ، والتي تعكس أف مكاف الجموس في الغرفة الصفية بالنسبة لمطمبة واألساتذة 
مف العوامؿ المؤثرة في نمو العقؿ، واكتساب ميارات التفكير، وتنمية القدرات العقمية، وعدـ اىتماـ 
األساتذة بتوفير بيئة مادية تعكس التوزيع الجيد لمطمبة وفقا لمساحة الغرفة ووفقا لطبيعة التفاعالت 
الصفية التي تتطمبيا مواقؼ التعمـ خاصة التعمـ التعاوني، يحوؿ دوف تحقيؽ أىداؼ اإلدارة الصفية 

في - عينة الدراسة-الفعالة، ومف المالحظ ىنا غياب التوظيؼ اليادؼ والوعي التاـ لدى األساتذة 
توفير بيئة مادية مثيرة وغنية مف حيث التركيز عمى توزيع الطمبة، وطريقة جموسيـ بصورة متميزة، 
تحفزىـ عمى المالحظة والتجربة واالكتشاؼ، وأيضا تجب اإلشارة إلػى اإلمكانات المتاحة الداعمة 
لتحقيؽ ىذه اإلجراءات العممية، إذ يتوقؼ دور األستاذ في ىذه الحالة عمى تعرفو فقط عمى ما ىو 
متاح مف إمكانات ليوظفيا بشكؿ يخدـ عممية التعمـ الصفي الفعاؿ مف جية، وتأكيد فعالية اإلدارة 

. الصفية مف جية أخرى
أيضا أكدت النتائج الممارسة المنخفضة جدا لإلجراءات العممية المتمثمة في المؤشرات الموافقة 

أتأكد مف اإلضاءة الجيدة لمتعمـ في الغرفة  : "والتي مفادىا عمى الترتيب" 3"، "12"، "9"لمبنود رقـ 
أرتب مقاعد "، "أراعي راحة الطمبة في الجموس لممشاركة اإليجابية في النشاطات الصفية"، " الصفية

، وتفسر ىذه النتيجة بالنسبة لمتأكد مف اإلضاءة الجيدة بعدـ "الطمبة بطريقة تتالءـ ومياـ التعمـ الصفي
عمى الدور الفعاؿ لإلضاءة المناسبة في غرفة الصؼ، والتي ليا األثر - عينة الدراسة–تركيز األساتذة 

، غير أف األساتذة يبدوف عدـ االىتماـ بيذا ةالواضح في راحة األستاذ والطمبة أثناء العممية التعميمي
اإلجراء، ربما ألنيـ يكتفوف بتوفير قدر بسيط مف اإلضاءة يكفي لمرؤية وال ييـ إف كاف مالئما 

وتفسر الممارسة المنخفضة جدا لإلجراءيف اآلخريف بما ذكر سابقا . لمتطمبات التعميـ والتعمـ الفعاليف
لدورىـ في ضبط طريقة جموسيـ وطريقة جموس الطمبة، - عينة الدراسة-فيما يخص إىماؿ األساتذة 

وأيضا بسبب انشغاؿ األساتذة بأمور تتعمؽ بتغطية المنياج وتحسيف مستوى الطمبة، والحفاظ عمى 
االنضباط والتقميؿ مف المشكالت الصفية والسموكات غير المرغوبة، عمى حساب الحالة المادية لمغرفة 

 (طريقة جموسو وطريقة جموس الطمبة)الصفية، إذ ال يدرؾ األستاذ مدى تأثير جاذبية البيئة المادية 
عمى السموؾ، فطريقة الجموس تؤثر بشكؿ واضح عمى مستوى مشاركة الطمبة في النقاشات أثناء تأدية 

. األنشطة الصفية
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يتكوف ىذا المحور مف : اإلدارة الفعالة لممناخ النفسي لمصف الدراسي: المحور الثاني
 بندا، وفي ضوء القراءة اإلحصائية والبيداغوجية المذكورة سابقا، أكدت النتائج الممارسة المتوسطة 12

، "18"، "14"لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الفعالة لممناخ النفسي، والتي شممت البنود التالية رقـ 
أقدـ لمطمبة أنشطة صفية تنشط التعاوف  : "، والتي تتجسد في المؤشرات التالية"23"، "20"، "19"

 أستعمؿ األلفاظ والعبارات "،  "في وجو الطمبة (االبتسامة) أحافظ عمى بشاشتي "،  "اإليجابي بينيـ
  أعبر قوال فقط عف احترامي لجميع الطمبة"،  "الميينة لمطمبة الذيف يثيروف انفعالي أثناء التعامؿ معيـ

، وتفسر ىذه النتيجة باالتجاىات السمبية  " أعطي الفرصة لمطمبة في اتخاذ القرارات المتعمقة بيـ"، "
حوؿ ما يسمى بالمناخ النفسي لمصؼ الدراسي، حيث تظير قمة - عينة الدراسة-التي يبدييا األساتذة 

االىتماـ بيذه اإلجراءات خاصة منيا ذات الطابع الشخصي لألستاذ كبشاشة وجيو وابتسامتو، وكذلؾ 
طريقة تعبيره باستخداـ األلفاظ والعبارات الودية المؤثرة، عمى الرغـ مف أنيا إجراءات ال تحتاج لجيد 
وال لوقت، لكنيا في الوقت ذاتو تعكس المناخ النفسي لألستاذ في حد ذاتو، فإذا كاف سمبيا حتما يدرؾ 
الطمبة ذلؾ المناخ مما يشعرىـ بعدـ المسؤولية وعدـ األىمية، وىذا ما يتجاىمو األستاذ في كثير مف 
األحياف، أيضا تعزى أسباب الممارسة المتوسطة لممؤشرات المذكورة أعاله بقمة الدراية عف مالمح 
ومعالـ المناخ النفسي اإليجابي، خاصة في ىذه المرحمة بالنسبة لمطمبة مرحمة التعميـ الثانوي، ربما 
يرجع ىذا أيضا لعدـ توفر تعميمات واضحة ومنسقة مفيومة، ومعمف عنيا في المناشير الخاصة 

صالحػات تربويػة، ىذا ما أدى باألساتذة  إلى قمة اىتماميـ بالبحث - عينة الدراسة-بإحداث تغييػرات وا 
. في الخطوات اإلجرائية الواضحة، التي تتـ مف خالليا اإلدارة الفعالة لممناخ النفسي لمصؼ الدراسي

، "13"كما أوضحت النتائج الممارسة المنخفضة لإلجراءات العممية الموضحة في البنود رقـ 
ال أىيء مناخا تعمميا يركز عمى التنافس فقط في مواقؼ " : والمتمثمة في المؤشرات التالية" 24"، "16"

 أوفر لمطمبة قنوات اتصاؿ فعالة "،  " أستخدـ طرقا لتقييـ درجة رضا الطمبة عف عالقتيـ بي"، "التعمـ 
 وتفسر ىذه النتيجة أوال باالعتقاد الخاطئ الذي يتبناه  "تربط بيني وبينيـ بمشاركة أولياء األمور

في أف قضاء الوقت في بناء المناخ الصفي النفسي الذي مبدؤه التعاوف، - عينة الدراسة-األساتذة 
والذي مف شأنو أف يتيح فرص االتصاؿ الفعالة التي تربط بيف الطمبة بعضيـ ببعض وبيف الطمبة 

واألستاذ، سيكوف عمى حساب وقت التعمـ، وأنو مف األفضؿ قضاء مجمؿ الوقت المتاح في عمميات 
يتجاىموف ىذه اإلجراءات العممية الموجية لإلدارة - عينة الدراسة-تعمـ حقيقية، ىذا ما جعؿ األساتذة 

الفعالة لممناخ النفسي لمصؼ الدراسي، األمر الذي مف شأنو أف يخمؽ لمطمبة مناخا صفيا خاليا مف 
األمف النفسي، مما يؤثر بشكؿ مباشر عمى عالقاتيـ مع األستاذ، ومع زمالئيـ ويقودىـ ذلؾ إلى 

االنخراط في مشكالت صفية سموكية، ىذا ما يزيد مف تعقيد األمور أكثر، فيجد األستاذ نفسو عاجزا 
عف بناء نظاـ فعاؿ مف التواصؿ والعالقات بينو وبيف طمبتو، وأيضا لف يستطيع مد جسور التواصؿ 
مع أولياء األمور، لتفعيؿ قنوات االتصاؿ التي تحقؽ أىداؼ التعمـ المنشود وأىداؼ اإلدارة الصفية 

. الفعالة
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" أستخدـ طرقا لتقييـ درجة رضا الطمبة عمى عالقتيـ بي: "أما بالنسبة لممؤشر الذي مفاده
فتفسر الممارسة المنخفضة ليذا اإلجراء العممي الموجو لإلدارة الفعالة لممناخ النفسي والتي تظير أنيا 

في اتجاىات الطمبة، ألف العالقة - عينة الدراسة-درجة منخفضة ألنيا ترتبط بدرجة تأثير األساتذة 
اإليجابية مع األستاذ مف شأنيا أف تساىـ في تشكيؿ اتجاىات الطمبة اإليجابية نحو األساتذة، وعميو 
يمكف تحديد مدى رضا الطمبة عف العالقة القائمة بينيـ وبيف األساتذة، وفي ضوء ىذا يظير عدـ 

لفعالية وأىمية شكؿ العالقة التي يقيميا األستاذ مع الطمبة،  في تحديد - عينة الدراسة-إدراؾ األساتذة 
مستوى فعالية إدارتو لممناخ النفسي لمصؼ الدراسي، وىذه النتيجة تؤكد ما سبقيا، حيث أف عدـ تفعيؿ 

قنوات االتصاؿ بيف األستاذ والطمبة، مف شأنو أف يقمص مف الحراؾ االجتماعي التفاعمي داخؿ 
عمى - عينة الدراسة-الصؼ الدراسي، إضافة إلى ىذا يمكف تفسير ىذه النتيجة باعتراض األساتذة 

اعتماد الطمبة كمصدر لممعمومات في تقييـ فاعمية األستاذ في أدائو، وىذا قد يرجع إلى اعتبار الطمبة 
غير موضوعييف وربما يقدموف آراء متحيزة مع األستاذ أو ضده، وذلؾ تبعا لممعاممة التي يتمقاىا كؿ 
طالب مف أستاذه ألف الصؼ الدراسي ال تحكمو عالقة واحدة مع جميع الطمبة، وأيضا ربما ال يمكف 
لمطمبة أف يصرحوا بمعمومات واقعية حوؿ فاعمية األستاذ، ألنيـ ال يثقوف في رغبتو في حصولو عمى 

. معمومات تخصو، والتي يمكف أف يوظفيا ضدىـ إذا لـ تكف لصالحو
وفيما يخص الممارسة المنخفضة جدا لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الفعالة لممناخ النفسي             

، والتي "15"، "21"، "22"، "17: "لمصؼ الدراسي، والموضحة في المؤشرات الموافقة لمبنود التالية
 أنظـ منافسات صفية "، " أشارؾ الطمبة بشيء مف خصوصياتيـ ": اشتممت عمى المؤشرات التالية
 أتفادى "،  " أشجع الطمبة عمى تنظيؼ الصؼ في إطار جماعي"،  "بيف الطمبة لتعزيز الصمة بينيـ

، فيمكف  "التركيز عمى األنشطة الصفية التي تقمؿ مف مستوى االنسجاـ بيف الطمبة داخؿ الصؼ
ال ييتموف بالجوانب الشخصية والخصوصية لمطمبة، - عينة الدراسة–تفسير ىذه النتيجة بأف األساتذة 

فيـ ربما يتجاىمونيا العتقادىـ أف ىذا األمر يؤثر عمى مكانتيـ وىيبتيـ، ألف ىذا يجعؿ األستاذ 
يكشؼ عف ذاتو مما قد يؤدي بالطمبة إلى التعامؿ معو دوف احتراـ لمحدود الواجب احتراميا، ىذا 
بالنسبة لممؤشر الخاص بمشاركة األستاذ لمطمبة بشيء مف خصوصياتيـ، أما بالنسبة لممؤشرات 

األخرى فترجع الممارسة المنخفضة جدا ليذه اإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الفعالة لممناخ النفسي، 
بعدـ الدراية الكافية بأىمية شعور الطمبة باالنتماء واألىمية داخؿ الصؼ الدراسي، حيث يتجاىؿ 
عينة –الكثير مف األساتذة ىذا المبدأ في اإلدارة الفعالة لممناخ النفسي، كذلؾ إف عدـ امتالؾ األساتذة 

لمكفاءات الخاصة بتوظيؼ األنشطة الصفية المحققة لالنسجاـ بيف الطمبة وكذلؾ المشاركة - الدراسة
الجماعية في تجميؿ الصؼ والمحافظة عمى الجو اإليجابي داخمو، ويعود ىذا إلى انعداـ الدورات 

 .التدريبية والتكوينية الخاصة بيذا المجاؿ
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: مناقشة نتائج الفرضية الرابعة- 4 

ىناؾ ممارسة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة في مجاؿ التفاعؿ الصفي في - 
. ضوء مفيـو الجودة بصفوؼ التعميـ الثانوي لمقاطعة سطيؼ

يتكوف ىذا المجاؿ مف محوريف األوؿ يشمؿ اإلدارة الفعالة لمعالقات الصفية أثناء التفاعؿ 
الصفي والثاني يشمؿ المحافظة الفعالة عمى االنتباه أثناء التفاعؿ الصفي، ويحتوي ىذا المجاؿ عمى 

:   بندا موزعة عمى المحوريف السابقيف في الذكر كما يمي26
". 14"إلى غاية البند رقـ " 1" بندا موزعة مف البند رقـ 14 اشتمؿ عمى :المحور األول
". 26"إلى غاية البند رقـ " 15" بندا موزعة مف البند رقـ 12 اشتمؿ عمى :المحور الثاني

وفي ضوء القراءة اإلحصائية لبيانات ىذا المجاؿ، يتضح أف الوسط المرجح والوزف المئوي 
، والدالة بيداغوجيا عمى الممارسة المتوسطة (% 65.8، 3.29)لبنود المحور األوؿ قد أخذ القيمة 

لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الفعالة لمعالقات الصفية أثناء التفاعؿ الصفي، والوسط المرجح 
، والدالة بيداغوجيا عمى الممارسة (% 65.2، 3.26)والوزف المئوي لبنود المحور الثاني قد أخذ القيمة 

المتوسطة لإلجراءات العممية الموجية لممحافظة الفعالة عمى االنتباه أثناء التفاعؿ الصفي، وىذه 
النتائج أكدت في العمـو أنو ىناؾ ممارسة متوسطة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الفعالة لمتفاعؿ 
الصفي بصفوؼ التعميـ الثانوي لمقاطعة سطيؼ، وتتأكػد ىػذه النتيجػة مف خالؿ حساب الوسط المرجح 

، 3.27)والوزف المئوي الكمي لجميع بنود ىذا المجاؿ الخاص بالفرضية الرابعة والذي أخذ القيمة 
-. 4-، وىذه النتائج سيتـ مناقشتيا في العرض الخاص بمناقشة محاور الفرضية رقـ (% 65.4

-: 4-بمحاور الفرضية رقم مناقشة النتائج المتعمقة 
 يتكوف ىذا :اإلدارة الفعالة لمعالقات الصفية أثناء التفاعل الصفي: المحور األول

 بندا، وفي ضوء القراءة اإلحصائية والبيداغوجية السابقة أوضحت النتائج الممارسة 14المحور مف 
الكبيرة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الفعالة لمعالقات الصفية أثناء التفاعؿ الصفي والتي شممت 

أظير ثقتي : "، والتي توافقيا المؤشرات التالية"8"، "12"، "3، "7"، "6"، "2، "10"، "1: "البنود التالية
ال أتعامؿ مع الطمبة إال " ،  " ال ألعب دور المرسؿ فقط في العالقات الصفية طواؿ الوقت"، "بالطمبة

أستمع باىتماـ لما يقولو "،  " أستخدـ وسائط اتصاؿ تتناسب مع طبيعة الرسائؿ الصفية"،  "بود
 أوظؼ لغة الجسد لدعـ الرسائؿ الصفية "،  " ال أقمؿ مف احتراـ الطمبة أثناء تفاعمي معيـ"، "الطمبة
–، وتفسر ىذه النتيجة أوال بتركيز األساتذة "أوزع االتصاؿ البصري بالتساوي بيف الطمبة"،  "المفظية

، عمى أىمية عممية االتصاؿ الفعمية التي تكوف عمى شكؿ رسالة قد تحمؿ فكرة أو -عينة الدراسة
انفعاال أو اتجاىا أو موقفا، مما يشعر الطمبة بأىمية الرسالة المنقولة والتي يدركوف مف خالليا طريقة 
التفاعؿ الذي يستخدمو األستاذ معيـ، مما يزيد مف اىتماميـ أيضا، فيصبحوف أكثر قدرة عمى إشباع 

والطمبة، - عينة الدراسة–حاجاتيـ، وىذا ما يعكس التفاعؿ اإليجابي والعالقات اإليجابية بيف األساتذة 
، يعتمدوف عمى النمط التحادثي واالجتماعي       -عينة الدراسة–تعكس ىذه النتيجة أف األساتذة : ثانيا
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في معظـ أنواع التعمـ الصفي، الذي يحمؿ معاني حميمية أثناء العالقة التفاعمية لما يحممو مف ود 
واحتراـ وتقدير، وكذلؾ لغة الجسد كاإليماءات والحركات واالتصاؿ البصري كاالبتسامة وغيرىما، مما 

يدؿ عمى الموافقة عمى فكرة معينة أو لتوجيو الطالب إلتماـ إجابتو، وتؤكد النتائج أيضا الممارسة 
بأف التعبيرات غير المفظية أكثر تأثيرا - عينة الدراسة–الكبيرة ليذه اإلجراءات العممية، إلدراؾ األساتذة 

قناعا، وكمما أولى األستاذ ىذا النوع مف التواصؿ اىتماما كمما كانت ىناؾ عالقة متطورة بينو وبيف  وا 
طمبتو في الصؼ الدراسي، وىذه النتيجة ترجع أيضا إلى طبيعة التغذية الراجعة في العالقات الصفية 

مع الطمبة، خاصة في ىذه المرحمة التي تتميز باإلدراؾ - عينة الدراسة–التي يمارسيا األساتذة 
المتبادؿ لتأثير العالقة الصفية في إحداث التوازف العالئقي بيف األستاذ والطالب، والتي تؤكدىا النتائج 

عمى أنيا فعالة وناجعة، سواء كانت بشكؿ مباشر أو غير مباشر لتعكس ردود الفعؿ المتوقعة مف 
المرسؿ والمستقبؿ أثناء عممية االتصاؿ، وعممية التغذية الراجعة تحوي نمطا مف التقييـ لوسائط 

أثناء العممية االتصالية،  (األستاذ أو الطالب)االتصاؿ، وىذا ما يزيد مف احتماالت استيعاب المستقبؿ 
حداثيا لألثر المرجو، كما تؤكد النتائج الممارسة الكبيرة لإلجراء العممي الممثؿ في االتصاؿ البصري  وا 

ألىميػة -  عينة الدراسة–وتوزيعو بشكؿ عادؿ عمى الطمبة، وىذه النتيجة تؤكد اإلدراؾ الكبير لألساتذة 
ىذا النمط مف االتصاؿ أثناء التفاعؿ الصفي، ما يعكس االتصاؿ واالرتباط النفسي القوي بيف األستاذ 
وطمبتو والنظرة يمكف أف تكوف ذات أثر بالغ، خاصة أثناء التحكـ في السموكات غير المرغوب فييا، 

، يعمموف عمى تطوير اتجاىات -عينة الدراسة–وكؿ ىذه التفسيرات تشير وبوضوح إلى أف األساتذة 
إيجابية نحو جميع الطمبة، ويميموف إلى إظيػار الثقػة بأفعاليـ ونوايػاىـ، مما يؤكد النجاح الكبير       
في التواصؿ والتفاعؿ بينيـ، ىذا األخير الذي تصاحبو مشاعر االحتراـ والثقة واالىتماـ والتقدير، مما 

. يؤكد اإلدارة الفعالة لمتفاعؿ الصفي في ممارسة ىذه اإلجراءات العممية الموجية لذلؾ
أما فيما يخص الممارسة المتوسطة لإلجراءيف العممييف الموجييف لإلدارة الفعالة لمعالقات 

ال " : الموافقيف لممؤشريف التالييف" 11"، "13"الصفية أثناء التفاعؿ الصفي، والمذيف يمثالف البنديف 
، فيمكف  " أستخدـ نبرة صوت واحدة أثناء الشرح"، "أىتـ بفعالية تطوير ميارات االتصاؿ لدى الطمبة 

بامتالؾ الطالب لميارات االتصاؿ، - عينة الدراسة–إرجاع ىذه النتيجة إلى قمة اىتماـ األساتذة 
العتبارىـ أف ىذا أمر يأتي مع الوقت، ويكفي أف يكوف األستاذ متميزا بنمط  مف التواصؿ الموجب 
الذي يؤثر في الطالب مما يمّكنو مف اكتساب ميارات االتصاؿ بشكؿ آلي دوف أخذه كإجراء عممي 

يواجيوف مواقؼ عديدة مف الطمبة - عينة الدراسة–يجب تحقيقو، وأيضا ىذا يشير إلى أف األساتذة 
تعطؿ عممية االتصاؿ أحيانا، مما يعكس الخصائص والخمفيات المتنوعة والمتعددة لمطمبة، ما يحوؿ 

دوف فاعمية االتصاؿ في الكثير مف األحياف، بيف المعرفة المنقولة وخصائص الطمبة ورغباتيـ، 
ولتطوير ميارات االتصاؿ لدى الطمبة يحتاج األستاذ إلى جيد ووقت كافييف لتغيير االتجاىات السمبية 

التي تعطؿ عممية االتصاؿ الصفي بينو وبيف طمبتو، وىذا ما قد يؤثر عمى وقت التعمـ، أما فيما 
يخص تغيير نبرة الصوت أثناء الشرح، فترجع الممارسة المتوسطة ليذا اإلجراء العممي الفعاؿ الموجو 
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لإلدارة الفعالة لمعالقات الصفية أثناء التفاعؿ الصفي إلى قمة المواقؼ التي تستدعي التغيير في نبرة 
أثناء الشرح، مما يؤكد أيضا - عينة الدراسة–الصوت، كما تعكس النتيجة التسميع الجيد لألساتذة 

االستماع الجيد لمطمبة، ما يقمؿ الممارسة الخاصة بتغيير نبرة الصوت والتي نجدىا عادة في التأكيد 
عمى سموؾ معيف أو في التحذير مف سموؾ آخر، غير أف عدـ التغيير مف نبرة الصوت بشكؿ دوري  
أمر يقمؿ مف تجاوب الطمبة مع األستاذ خاصة فيما يخص التركيز عمى فكرة معينة أو التأكيد عمى 

-. عينة الدراسة-أمر معيف وىذا ما يتجاىمو األساتذة 
أيضا أظيرت نتائج الدراسة الممارسة المنخفضة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الفعالة 

 ": والموافقة لممؤشرات التالية" 5"، "14"، "9: "لمعالقات الصفية أثناء التفاعؿ الصفي في البنود التالية
 أستخدـ السرعة التي تتناسب مع سرعة "،  "ال أنتقؿ بيف الصفوؼ باستمرار دوف مبرر أثناء الشرح

، وترجع  " أنوع في وسائط التفاعؿ الصفي مع الطمبة"،  "الطمبة في االستقباؿ أثناء نقؿ المعمومات
أف كثرة التنقؿ غير المبرر والذي يكوف عمى - عينة الدراسة–ىذه النتيجة إلى عدـ إدراؾ األساتذة 

شكؿ مستمر قد يشتت االنتباه، ويقمؿ مف التركيز مما يولد ردود أفعاؿ سمبية لدى الطمبة، تعكس قمة 
–االستيعاب المحتممة وعدـ الفيـ المتكرر والمفاجئ، حيث أف عدـ تجنب التنقؿ المتكرر لألساتذة 

قد يخمؽ مشكالت سموكية صفية تقمؿ مف وسائط االتصاؿ الفعالة، وال يحقؽ اليدؼ - عينة الدراسة
المنشود، بؿ يعمػؿ عمػى تعطيػؿ سير الحصة كتأخر الطمبة في أداء ميمات التعمـ الصفي، وصدور 

مخالفات لمتعميمات الصفية بشكؿ عاـ، أما فيما يخص استخداـ السرعة التي تتناسب مع سرعة 
استقباؿ الطمبة أثناء الشرح، فترجع الممارسة المنخفضة ليذا اإلجراء العممي، النعداـ التحكـ في ىذا 

ويعكػس ىػذا صعوبػة اإلجػراء وبالتالي ضرورة فاعمية - عينة الدراسة–اإلجراء مف طرؼ األساتذة 
األساتذة في تطبيقو، حيث أف التغيير في سرعة نقؿ المعمومات أمر صعب التحقيؽ، ألنو محكـو 

بمواقؼ تعممية مختمفة وأيضا يحكمو تعدد في خصائص الطمبة وقدراتيـ، فقد يسرع األستاذ تارة في 
الشرح مما يمبي حاجة المتفوقيف في االستيعاب، لكف ينعكس سمبا عمى الضعاؼ في التحصيؿ أو 

العكس، فقد يتماطؿ ويقمؿ مف السرعة في اإللقاء والشرح مما يشبع حاجة الضعفاء مف الطمبة، ولكف 
يؤثر سمبا عمى سريعي االستقباؿ كالطمبة المتميزيف والمتفوقيف، حيث يشعرىـ ذلؾ بالممؿ والضجر 
والتكرار والتماطؿ غير المبرر، وقد يجد في ذلؾ األستاذ ردود أفعاؿ غير مستحبة كتعبير الطمبة 

، "...حسنا ال داعي لمتكرار"، "توقؼ عف البمبمة"، "يكفي لقد فيمنا"بعبارات غير مرغوب فييا، مثؿ 
وكؿ ىذا يحوؿ دوف الممارسة الكبيرة ليذا اإلجراء العممي الموجو لإلدارة الفعالة لمعالقات الصفية أثناء 

التفاعؿ الصفي، ويؤكد في نفس الوقت غياب إستراتيجية مناسبة لممارسة ىذا اإلجراء، الفتقار 
لتعميمات تمكنيـ مف امتالؾ ىذه اإلستراتيجية، التي تعطييـ فرصة التوازف - عينة الدراسة–األساتذة 

في استخداـ سرعة مناسبة تزيد مف فاعمية العالقات الصفية أثناء التفاعؿ الصفي وتحقؽ اإلدارة 
. الصفية الفعالة
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يتكوف : المحافظة الفعالة عمى االنتباه الصفي أثناء التفاعل الصفي:  المحور الثاني
 بندا، وفي ضوء القراءة اإلحصائية والبيداغوجية السابقة الذكر، أوضحت النتائج 12ىذا المحور مف 

الممارسة الكبيرة لإلجراءات العممية الموجية لممحافظة الفعالة عمى االنتباه الصفي أثناء التفاعؿ 
، "22"، "17"، "24، "23"، "19"، "20"، "15"، "16: "الصفي، والتي تظير عمى مستوى البنود التالية

  ال أدخؿ الصؼ إال بييئة واثقة تدؿ عمى االتزاف لمفت االنتباه": والتي اشتممت عمى المؤشرات التالية
،  " ال أتحرؾ في الغرفة الصفية بطريقة تشتت انتباه الطمبة"، "أصؿ إلى الصؼ في الموعد المحدد"، "
أستخدـ االتصاؿ " ،  " أبدأ الحصة الصفية بيمة ونشاط ممتع يساعد عمى جذب انتباه الطمبة بسرعة"

ال أوزع األسئمة الصفية موضع مواقؼ التعمـ عمى " ، "البصري كوسيمة لممحافظة عمى انتباه الطمبة 
" ،  " ال أنسى إلقاء التحية عمى الطمبة قبؿ بداية الحصة الصفية"، "الطمبة بشكؿ يشتت االنتباه 

 وترجع ىذه النتيجة إلى ،"أستخدـ عبارات لفظية واضحة لمفت انتباه الطمبة لمنقاط الميمة أثناء الشرح 
يدركوف أف االنتباه مف متطمبات التعمـ الصفي الفعاؿ، وىـ عمى ميارة - عينة الدراسة–أف األساتذة 

- عينة الدراسة–كافية في الحفاظ عميو، كما تؤكد النتائج وضوح االستراتيجيات التي يعتمدىا األساتذة 
في الحصوؿ عمى انتباه الطمبة في بداية الحصة الصفية، كدخوؿ األستاذ في الوقت المحدد بييئة 

واثقة ومتزنة، تعكس اىتمامو بانتباه الطمبة، ألف التركيز عمى ىيئة األستاذ مف أىـ متطمبات التقميؿ 
مف احتماالت تشتت االنتباه، حيث أف وقوفػو بقامػة عاليػة ومشيػة بخطى ثابتة، مع تعبيرات الوجو 

الصارمة تجذب أنظار الطمبة بشدة، فيضبطوف أنفسيـ بأنفسيـ ويكونوف أكثر انتباىا واستعدادا لمحصة 
الصفية، كما أف استمرار األستاذ في المحافظة عمى ىيئتو يسمح لو بأف يحظى بانتباه طمبتو، إضافة 

إلى ىذا تحرؾ األستاذ داخؿ الصؼ الدراسي بطريقة تركز عمى انتباه الطمبة يحرؾ انتباىيـ أيضا دوف 
أف يشتتو، كوقوؼ األستاذ في مقدمة الصؼ ثـ انتقالو لمؤخرة الصؼ بشكؿ منتظـ وأثناء بداية 

يعمموف وباستمرار عمى جذب انتباه الطمبة عند - عينة الدراسة–الحصة الصفية، يؤكد أف األساتذة 
بداية الحصة، حتى يتسنى ليـ التحكـ في المحافظة عمى االنتباه أثناء باقي الحصة الصفية، كما أف 
الممارسة الكبيرة لإلجراء المتعمؽ بالمؤشر الخاص بإلقاء التحية قبؿ بدء الحصة الصفية، يؤكد وعي 

بتأثير التحية بشكؿ مباشر، حيث يمّكف ىذا اإلجراء مف الحصوؿ عمى انتباه - عينة الدراسة–األساتذة 
غالبية الطمبة في لحظة واحدة، وبسيولة يجد األستاذ نفسو في حالة اندماج اجتماعي مباشر بينو وبيف 

طمبتو، حيث أف التحية سرعاف ما تمكف األستاذ مف الحصوؿ عمى انتباه الطمبة، بعكس أي إجراء 
يركزوف عمى إلقاء التحية كإشارة لمطمبة النطالؽ - عينة الدراسة–آخر، وىذا ما يشير إلى أف األساتذة 

الحصة الصفية، وعمى الطمبة االنتظار لفترة قصيرة يخوض بعدىا مباشرة األستاذ بدء الحصة الصفية، 
عينة –وذلؾ بعد التأكد مف استجابة الطمبة وتوجيو انتباىيـ نحوه، وىنا يمكف اإلشارة إلى أف األساتذة 

ييتموف كثيرا بيذا اإلجراء العممي الموجو لممحافظة الفعالة عمى انتباه الطمبة، إذ أف األستاذ - الدراسة
وفور حصولو عمى انتباه الطمبة يبدأ بتقديـ الدرس لممحافظة عمى االنتباه الذي حصؿ عميو مف طمبتو، 

ذا كاف األستاذ ال يستطيع استغالؿ ىذه الفرصة في وقت قصير قد يضّيع انتباه الطمبة، وقدرة  وا 
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عمى التحكـ في جذب االنتباه كبيرة، بحيث يسيؿ عمييـ المحافظة عمى ىذا - عينة الدراسة–األساتذة 
، وىذا اإلجراء -عينة الدراسة–االنتباه، وىذا ما يؤكد العالقة اإليجابية التفاعمية بيف الطمبة واألساتذة 

العممي في المحافظة عمى االنتباه الصفي لو دور واضح وىاـ في تفسير الممارسة الكبيرة لبدء النشاط 
المحافظة عمى انتباه الطمبة بسرعة، أما - عينة الدراسة–الصفي بشكؿ ممتع يسيؿ عمى األساتذة 

استخداـ االتصاؿ البصري كوسيمة لممحافظة عمى "بالنسبة لمممارسة الكبيرة لإلجراء العممي الممثؿ في 
عمى استخداـ المسح البصري الذي - عينة الدراسة–فترجع إلى قدرة وفاعمية األساتذة " انتباه الطمبة

يركز تدريجيا عمى ضبط الطمبة األكثر تحركا في الصؼ الدراسي، والعمؿ عمى شد انتباىيـ وىذا 
، عمى توظيؼ التواصؿ البصري كأداة مف أدوات تفقد -عينة الدراسة–أيضا يشير إلى قدرة األساتذة 

الطمبة باستمرار أثناء الحصة الصفية، مقابؿ ضماف أكبر قدر مف االستمرارية في االنتباه مف قبؿ 
. الطمبة

وفيما يخص توزيع األسئمة بشكؿ عشوائي ىدفو المحافظة عمى انتباه الطمبة، وأيضا توجيو 
عبارات واضحة لمفت انتباه الطمبة لمنقاط الميمة في الشرح، فقد أوضحت النتائج الممارسة الكبيرة 

لتوظيؼ استراتيجيات تنويع المثيرات - عينة الدراسة–ليذيف اإلجراءيف، مما يؤكد إتقاف األساتذة 
كوسائػؿ مدعمػة لجذب انتبػاه الطمبة مف جيػة، والمحافظة عمى ىذا االنتباه مف جية أخرى، وىذا ما 

عمى ما يسمى بإستراتيجية الكممات الموجية، والتي مف شأنيا - عينة الدراسة–يعكس تركيز األساتذة 
شارة لفظية واضحة عمى أف ما يقولو األستاذ ميـ، ويعطييـ مؤشرا  أف تعطي لمطمبة إحساسا وا 
بضرورة االنتباه، وىذه النتيجة توحي بامتالؾ أفراد العينة لمجموعة ىائمة ومتنوعة مف العبارات 

واأللفاظ الموجيػة، باإلضافػة إلػى حسػف توظيفيا واالستمرار في استخداميا كمثيرات لالنتباه والمحافظة 
عمى ىذا االنتباه طواؿ الحصة الصفية، وكذلؾ ىو الحاؿ بالنسبة لتوزيع األسئمة بشكؿ عشوائي يزيد 

عينة –مف انتباه الطمبة، إذ تعزى الممارسة الكبيرة ليذا اإلجراء العممي أيضا إلى امتالؾ األساتذة 
لفنيات طرح األسئمة والتحكـ في استجابات الطمبة، ويشمؿ ىذا اإلجراء ميارات األستاذ في - الدراسة

صياغة األسئمة، وأيضا ميارات توجيو األسئمة خاصة العشوائية في إلقاء السؤاؿ بحيث يمكف اعتبار 
ميارات إلقاء األسئمة وميارة توجيييا مف الميمات األساسية في المحافظة عمى انتباه الطمبة، وتوجيو 

وىنا يتمثؿ األسموب العشوائي في إلقاء السؤاؿ عمى الطمبة مؤشرا لكؿ أفكارىـ مع ضماف عدـ تشتتيا، 
طالب بأنو معني بالسؤاؿ، ما يعطي الفرصة المتكافئة في اإلجابة لمجميع، إضافة إلى الممارسة الكبيرة 

لإلجراءات العممية الموجية لممحافظة الفعالة عمى االنتباه الصفي أثناء التفاعؿ الصفي أوضحت 
" 21"النتائج أف ىناؾ ممارسة متوسطة لبعض اإلجراءات في نفس المحور والتي شممت البند رقـ 

 حيث يمكف ، "ال أىتـ بأسموب المساءلة الفردية لمتحقؽ مف انتباه الطمبة : "والذي يوافقو المؤشر التالي
باالستحواذ الكافي عمى انتباه الطمبة في - عينة الدراسة–إرجاع ىذه النتيجة إلى اكتفاء األساتذة 

الحصة الصفية، مما يزيد مف فرص التفاعؿ، وىنا قد تتشكؿ مجموعات مختمفة لمتفاعؿ الصفي، 
فعندما يستخدـ األستاذ ىنا المساءلة الفردية مع أحد الطمبة فقد يتحوؿ الموقؼ إلى تبادؿ في األفكار 
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بيف الطمبة كتدخؿ أحد الطمبة بسؤاؿ آخر وتدخؿ طالب آخر لإلجابة عمى سؤاؿ زميمو، ما يتيح فرص 
، وىنا ال يستطيع األستاذ اعتماد أسموب المساءلة الفردية مع (طالب- أستاذ، طالب- طالب)التفاعؿ 

جميع الطمبة، فتداخؿ استجابات الطمبة يحدد مدى انتباىيـ، لذا وجب عمى األستاذ اعتماد ىذا  
األسموب مع بعض الطمبة الذيف يعانوف مف تشتت االنتباه، كما أف تطبيؽ ىذا األسموب يتوقؼ عمى 

مدى مشاركة الطمبة في الوضعيات التعميمية، ألف المساءلة الفردية مف شأنيا أف تعزز المشاركة 
، أو غياب -عينة الدراسة–الفعالة في آداء األنشطة الصفية، ويجب اإلشارة ىنا إلى قمة خبرة األساتذة 

التوظيؼ الفعاؿ ألسموب المساءلة الفردية، السبب الذي يحوؿ دوف الممارسة الكبيرة ليذا اإلجراء 
 .العممي الفعاؿ في المحافظة عمى انتباه الطمبة خاصة غير المنتبييف

فقد أكدت النتائج اإلحصائية أف ىناؾ ممارسة منخفضة " 18، "26"، "25" أما البنود رقـ 
 أبدؿ ": لإلجراءات العممية الموجية لممحافظة الفعالة عمى االنتباه الصفي، والموافقة لممؤشرات التالية

 أنتيج فترات "،  "وسائؿ االتصاؿ التي تمكف الطمبة مف استغالؿ المستقبالت الحسية الالزمة لالنتباه
 وتفسر ،"أنجح في تييئة الطمبة لمحصة بأسرع وقت ممكف " ،  "الصمت كوسيمة لجذب انتباه الطمبة

ىػذه النتيجة بالنسبة لممؤشر الخاص باإلجراء العممي الذي يركز عمى تبديؿ وسائط االتصاؿ التي 
يفتقروف - عينة الدراسة–تمكف الطمبة مف استغالؿ المستقبالت الحسية الالزمة لالنتباه، بأف األساتذة 

لمقدرة الكافية النتقاء المثيرات التي تفرض نفسيا عمى الطالب باالستجابة أثناء االتصاؿ، وعدـ التركيز 
عمى المثيرات الشديدة لممستقبالت الحسية لدى الطمبة يطفئ االتصاؿ الفعاؿ، مما يشتت انتباه الطمبة 
فيتوزع ىذا االنتباه ليشمؿ االستجابة عمى مثيرات أقؿ شدة، أيضا تتوقؼ فعالية توظيؼ ىذا اإلجراء 

في اختيار المثيرات المرتبطة بعممية التعميـ أو االلتفات إلى - عينة الدراسة–عمى كفاءة األساتذة 
مثيرات ال عالقة ليا بموضوع التعمـ، وىذا يشير أيضا إلى غياب التنويع في المثيرات، ألف تعرض 
الطمبة ألي مثير لفترة طويمة مف الوقت يؤثر عمى المثير فيفقد جاذبيتو، مما يؤدي إلى التوقؼ عف 

يركزوف عمى تكرار المثيرات التي - عينة الدراسة–االنتباه، ومف واقع ىذه الدراسة نتأكد أف األساتذة 
تعكس التشابو في وسائط االتصاؿ، مما أدى إلى انخفاض ممارسة ىذا اإلجراء العممي الموجو نحو 

المحافظة الفعالة عمى االنتباه الصفي، وىذه النتيجة تؤكد ما سبقيا  في المحور السابؽ الخاص 
بالتفاعؿ الصفي، حيث أوضحت النتائج الممارسة المتوسطة لمؤشري مساعدة الطمبة عمى تطوير 
ميارات االتصاؿ، باإلضافة إلى التنويع في نبرة الصوت مف خالؿ التفاوت في درجة الصوت، 

. كمثيرات لممحافظة الفعالة عمى االنتباه الصفي
، فتفسر "أنتيج فترات الصمت كوسيمة تجذب انتباه الطمبة"  وفيما يتعمؽ بالمؤشر الذي مفاده 

الممارسة المنخفضة ليذا اإلجراء العممي لغياب الدراية الكافية بقواعد الصمت، حيث أف ىذه النتيجة 
، في استخداـ مثيرات لفظية عمى حساب المثيرات -عينة الدراسة–تشير وبوضوح إلى إفراط األساتذة 

غير المفظية، بما فييا الصمت المفاجئ، خاصة عندما يكوف الموقؼ التعميمي يحتاج إلى فترة طويمة 
أف ىذا النوع مف المواقؼ التعميمية يستوجب االتصاؿ - عينة الدراسة–مف الشرح، لذا يعتقد األساتذة 
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المباشر والمستمر بينيـ وبيف الطمبة، مما يجعميـ يتجنبوف استخداـ فترات الصمت كوسيمة لجذب 
انتباه الطمبة، فييرعوف إلى مؿء أي فترة صمت، مما يولد لدى الطمبة فقداف التركيز وتشتت في 

االنتباه، كذلؾ التجاىؿ أو عدـ وجود تعميمات واضحة تؤكد استخداـ الصمت   في االستراتيجيات 
العتماد ىذا اإلجراء العممي الفعاؿ في - عينة الدراسة–التعميمية الحديثة يزيد مف تجاىؿ األساتذة 

أنجح " : إدارة انتباه الطمبة والمحافظة عميو، وبالنسبة لمممارسة المنخفضة لإلجراء العممي الذي مفاده
عينة – فترجع ىذه النتيجة إلى قمة اىتماـ األساتذة ،"في تييئة الطمبة لمحصة بأسرع وقت ممكف 

بالتييئة األولية لمحصة وفي وقت قصير، وقد يرجع إلى  ما أكدتو النتائج في ممارسات - الدراسة
لإلجراءات العممية المتعمقة بكؿ مف التخطيط الصفي الفعاؿ والتقويـ الصفي - عينة الدراسة–األساتذة 

بالتقويـ األولي مثال، مف شأنو أف يقمؿ فرصة نجاحيـ - عينة الدراسة–الفعاؿ، فقمة اىتماـ األساتذة 
في تييئة الطمبة لشد انتباىيـ بأسرع وقت ممكف، ما يؤكد غياب الربط بيف فعالية اإلجراءات العممية 

. في مجاؿ العمميات اإلدارية األساسية وفعالية اإلجراءات في مجاؿ التفاعؿ الصفي
:          مناقشة النتائج في ضوء مفيوم الجودة

في ضوء النتائج اإلحصائية والبيداغوجية المحصؿ عمييا ومف خالؿ المناقشة والتحميؿ البيداغوجييف 
لفرضيات الدراسة والتي أفادت بعدـ تحقؽ الفرضيات األربعة ليذه الدراسة، ومف ثمة عدـ تحقؽ 

ىناؾ ممارسة كبيرة لإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة : - الفرضية العامة والتي مفادىا
: في ضوء مفيـو الجودة بصفوؼ التعميـ الثانوي لمقاطعة سطيؼ، وبناءا عمى ىذا نتوصؿ إلى ما يمي

الغياب التاـ لممفيـو الحقيقي والصحيح لمجودة بصفة عامة ولمجودة في إدارة الصؼ بصفة خاصة، - 
كما تؤكد النتائج الفيـ الخاطئ لمجودة عمى اعتبار أنيا الفعالية في األداء عمى الرغـ مف عدـ تحقؽ 
مؤشرات ىذه األخيرة ألنيا أساس الدراسة الحالية، حيث أف الفعالية ىي تحقيؽ أكبر قدر مف االمتياز 
وبموغ األىداؼ المرجوة والمسطرة وفؽ معايير مصاغة وفؽ تمؾ األىداؼ بما يخدـ المؤسسة التربوية، 
بينما الجودة ىي خاصية تساعد في تحديد درجة االمتياز وتوصيؼ حالة معينة بأنيا جيدة أو ممتازة، 
وىي ترتكز عمى تحديد المقاييس والمعايير التي يجب احتراميا ألجؿ بموغ أكبر قدر مف االمتياز، أو 
ما يسمى بضماف الجودة، وىي توظيؼ سياسة تربوية تيدؼ إلى التجنيد الدائـ لجميع العامميف في 

المؤسسة التربوية لتحسيف نوعية منتجاتيا وخدماتيا وفعالية عمميا ونجاعة أىدافيا، لذا فيي في اإلدارة 
الصفية تمثؿ ذلؾ االلتزاـ الذي ينبثؽ منو جميع أعماؿ المؤسسة التربوية والتي تؤدي إلى التحسيف 
رضاء الحاجات  المستمر بغرض رفع رضا المؤسسة التربوية ورضا المستفيديف مف ىذه المؤسسة وا 

. الحالية اآلنية والمستقبمية لممؤسسة التربوية
بمؤسسات التعميـ الثانوي - عينة الدراسة–عدـ وعي أعضاء ىيئة التدريس الممثمة في األساتذة - 

. لمقاطعة سطيؼ بمتطمبات تحقيؽ الجودة في إدارة الصؼ
انعداـ األرضية الفكرية والعممية لتبني مفيـو الجودة في اإلدارة الصفية عمى مستوى الجيات -  

المعنية في المؤسسات المنوطة بالدراسة الحالية، وىذا ما يؤكد افتقار ىذه المؤسسات التعميمية لمدورات 
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التدريبية والتكوينية أو حتى األبواب المفتوحة واألياـ الدراسية في ىذا المجاؿ أي مجاؿ الجودة في 
. التربية والتعميـ

. انتياج استراتيجيات تربوية حديثة ميممة التعميمات فيما يخص تجويد اإلدارة الصفية- 
عينة –غياب المعايير الواضحة العممية التطبيؽ في ضوء المؤشرات التي يعتمدىا األساتذة - 

بمؤسسات التعميـ الثانوي، لتحقيؽ الفعالية في إدارة الصؼ أي غياب مبدأ لالنطالؽ  في - الدراسة
تبني مفيـو الجودة في اإلدارة الصفية بصفوؼ التعميـ الثانوي، حيث أكدت نتائج الدراسة الحالية أف 
ىناؾ تركيزا عمى المؤشرات المتداولة وغير المدروسة والتي ىي بعيدة نوعا ما عف مؤشرات تفعيؿ 

، والتي ىي  ال تعكس مؤشرات (المؤشرات المصرح عمييا في الدراسة االستطالعية)اإلدارة الصفية 
. الفعالية مف جية، وال مؤشرات لمجودة مف جية أخرى

    ومف خالؿ النقاط المعروضة والتي تـ مناقشتيا في ضوء الدراسة التقييمية الحالية يمكف  أف نقوؿ 
: ما يمي

يتطمب اعتماد الجودة داخؿ الصؼ تغيير طريقة تفكير المعمـ بأف يعيد النظر في اعتقاداتو - 
ومفاىيمو التربوية والتعميمية وبعثو نحو التفكير الجاد في تغيير التعود السالب لممارسة العمؿ التعميمي 
داخؿ الصؼ الدراسي بيدؼ إثرائو والسير بو نحو الجودة، وىذا ال يتأتى فقط مف خالؿ فرض قرارات 

مف السمطة العميا دوف تجسيد ومتابعة، حيث أف تطبيؽ اإلدارة الصفية بمبدأ الجودة يقتضي إعادة 
النظر في الفمسفة التربوية وعممياتيا وتحسيف السيرورة التعميمية بشكؿ فعمي، مف خالؿ وضع معايير 
لمجودة مضبوطة المؤشرات، ألف اإلدارة بالجودة ىي عممية لتحسيف نوعية التعميـ عامة، ما دامت تبدأ 
بو وتنتيي بو، وىي في الحقيقة تعطي الفرصة ألفراد العمؿ التعميمي جميعيـ لمراجعة أنفسيـ ومتابعة 

آدائيـ وتقدـ ىذا األداء باستمرار، إضافة إلى مراجعة الطريقة التي يؤدى بيا ىذا األداء ليتحقؽ 
التحسيف المستمر، والوصوؿ إلى التقدـ ولو بخطى متأنية لكف ثابتة، ما داـ أف االىتماـ بالجودة يجب 

أف يكوف عمى مستوى جميع عناصر العممية التعميمية وعممياتيا، فيذا ىو المحور الرئيسي في 
السياسة التربوية اليادفة إلى إعداد مخرجات تعميمية ناجحة حاليا ومستقبال، بغرض مواجية متطمبات 

. الحياة المتغيرة والمتطورة باستمرار وخاصة عمى الصعيد التربوي
توفير القناعة لدى وزارة التربية والتعميـ واإلدارات التربوية الوطنية المختمفة، بأىمية استخداـ مدخؿ -  

إدارة الجودة الشاممة إدراكا منيا لممتغيرات العممية الجديدة والمتسارعة، وأف الجودة الشاممة ىي أحد 
أساليب اإلدارة الحديثة التي تسعى إلى خفض التكاليؼ المالية والتقميؿ مف اليدر التربوي والفاقد 

التعميمي، والعمؿ عمى رفع الكفاءة الداخمية لمنظاـ التربوي، ليذا عمى مستوى الصؼ الدراسي تسعى 
الجودة إلى تعديؿ ثقافة المنظمة التربوية بما يالئـ إجراءات أسموب إدارة الجودة الشاممة وخمؽ ثقافة 

تنظيمية تنسجـ مع مفاىيـ اإلدارة الصفية الفعالة، وتعتبر احتياجات ورغبات الطالب في المقاـ األوؿ 
 . (مخرجات فعالة)عند تحديد أىداؼ الجودة في إدارة الصؼ، ألنيا الكفاءة الخارجية لمنظاـ التربوي 
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:  مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة
 اشتممت الدراسة الحالية عمى مجموعة ىامة مف الدراسات السابقة ذات العالقة بالموضوع 

والتي تـ االعتماد عمييا في بعض جوانب الدراسة الحالية، لكف ىذا ال يمنع مف الحصوؿ عمى نتائج 
خاصة بالدراسة الحالية، والتي بطبيعة الحاؿ كانت مختمفة في بعض النقاط ومتفقة في نقاط أخرى ىذا 

: حسب الموضوع المدروس، والتي سيتـ مناقشتيا عمى النحو التالي
: عمى وجو االتفاق مع الدراسات السابقة المعروضة في الدراسة الحالية يمكن رصد النقاط التالية* 
أوضحت الدراسة الحالية موقع مفيوـ الفعالية في اإلدارة الصفية ومف ثمة الوقوؼ عمى محددات - 

مفيـو الجودة في إدارة الصؼ، الذي تـ توضيحو سابقا بصفوؼ التعميـ الثانوي، كما ىو الحاؿ   في 
أغمب الدراسات التي ركزت عمى المفيوـ أكثر منو عمى معايير تطبيؽ الجودة أو معايير تحقيؽ 

. الفعالية في إدارة الصؼ
توصمت الدراسة الحالية إلى نتائج مشابية فيما يخص حصوؿ المجاؿ الخاص باإلدارة الفعالة - 

التي أكدت نفس النتيجة مف  (حسن الطعاني) لمتفاعؿ الصفي عمى الرتبة األولى، بما يتوافؽ مع دراسة
. خالؿ وجود ممارسة كبيرة لمؤشرات ىذا المجاؿ

 حوؿ ،(عائشة فخرو)اتفقت الدراسة الحالية أيضا مع النتائج المحصؿ عمييا في دراسة الباحثة - 
درجة ممارسة ميارات إدارة الصؼ بالمرحمة اإلعدادية والتي تنص عمى عدـ وجود ممارسة مرتفعة 

. حسب التقييـ الخاص بذلؾ
حسن )اتفقت نتائج الدراسة الحالية أيضا مع النتائج المحصؿ عمييا في الدراسة التي أجراىا الباحث - 

الخاصة بتطوير العمميات اإلدارية في اإلدارة الصفية بالمرحمة  الثانوية في ، (بن معمس السوقعي
ضوء مدخؿ إدارة الجودة الشاممة وذلؾ مف خالؿ النتائج التقييمية ليذه الدراسة التي تحدد درجة 

ممارستيا العديد مف المؤشرات التي تحمؿ نفس المضموف مع مؤشرات الدراسة الحالية، وأيضا تقريبا 
نفس درجة الممارسة خاصة فيما يخص المؤشرات المتعمقة بالممارسة القميمة في مجاؿ التخطيط، 

. وأيضا المؤشرات المتعقمة بالممارسة القميمة في مجاؿ مراعاة خصائص البيئة الفيزيقية
اتفقت الدراسة الحالية مع أغمب الدراسات مف خالؿ اشتماليا عمى مجاالت بحث متشابية والمتمثمة - 

في مجاؿ التخطيط، التوجيو، التقويـ، المتابعة، حيث اىتمت غالبية الدراسات بالجانب التقييمي ليذه 
. (حسف بف معمس السوقعي، حسف الطعاني)المجاالت، نجد ذلؾ في دراسة كؿ مف 

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات التي تيتـ بتجويد التعميـ بصفة عامة مف جية، وتجويد أداء - 
 (سييمة الفتالوي مع جميمة فيتور)أستاذ التعميـ الثانوي مف جية أخرى، نجد ذلؾ في دراسة كؿ مف 

الخاصة بكفايات لجودة  أداء  (سييمة الفتالوي)حوؿ الدراسة الخاصة بدعائـ التعميـ الجامعي ودراسة 
 .معممي التعميـ الثانوي
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عمى وجو االختالف مع الدراسات السابقة المعروضة في الدراسة الحالية يمكن رصد النقاط * 
: التالية
تمكنت الدراسة الحالية مف ضبط معايير الفعالية لتحقيؽ اإلدارة الصفية الفعالة بصفوؼ التعميـ - 

الثانوي لمقاطعة سطيؼ، والتي لـ تيتـ جؿ الدراسات المعروضة في الدراسة الحالية بذلؾ، والتي كاف 
. مجاؿ اىتماميا بمفيوـ الفعالية أكثر مف الوقوؼ عمى المعايير لتحقيؽ تمؾ الفعالية

جؿ الدراسات السابقة المعروضة اتجيت لمبحث في الجودة مف جية أو البحث في اإلدارة الصفية - 
مف جية أخرى، أو تقييـ لدرجة ممارسة العمميات اإلدارية لمصؼ الدراسي فقط، ولـ يتـ الربط  بيف 

دارة الصؼ كنقطة بحث لالنطالؽ منيا لوضع تصور مقترح لنموذج يمكف مف خاللو تحقيؽ  الجودة وا 
الجودة في إدارة الصؼ، وكانت ىذه الدراسة المنطمؽ األوؿ لمبحث في معايير تفعيؿ اإلدارة الصفية 

بصفوؼ التعميـ الثانوي لمقاطعة سطيؼ، واالنبعاث مف خاللو لترسيخ فكرة تبني مفيـو الجودة بصفة 
. عامة ومتطمبات تحقيؽ الجودة في إدارة الصؼ

اىتمت ىذه الدراسة برفع المبس الشائع في المفيـو فيما يخص عالقة مفيوـ الفعالية في إدارة - 
الصؼ بمفيـو الجودة في إدارة الصؼ، إذ أف الفعالية شيء والجودة شيء آخر، حيث توصمت 

الدراسة إلى ضبط المفيوميف، وىذا ما تـ الوقوؼ عمى توضيحو في مناقشة نتائج الدراسة في ضوء 
. مفيـو الجودة

اعتمدت الدراسة الحالية عمى أداة لجمع البيانات مختمفة عف كؿ األدوات المستخدمة، حيث ركزت - 
عمى توظيؼ قوائـ التقدير الذاتي لرصد األداءات السموكية المتعمقة بمجاالت الدراسة،  والتي أكدت 
النتائج ضرورتيا ألفراد العينة بالمؤسسات المنوطة بالدراسة، بيدؼ استخداميا في عممية التقويـ 

. الذاتي، بغرض تحسيف األداء في المجاالت الخاصة باإلدارة الصفية الفعالة
اىتمت ىذه الدراسة بمجاالت مختمفة تماما عف المجاالت التي جاءت في الدراسات السابقة - 

المعروضة، حيث ركزت الدراسة الحالية عمى أكبر مجاالت اإلدارة الصفية، ذات الطابع العممي 
واإلجرائي، بيدؼ توضيح مؤشرات كؿ مجاؿ، وفي األخير لنتمكف مف صياغتيا عمى شكؿ معايير 

. لتفعيؿ اإلدارة الصفية بصفوؼ التعميـ الثانوي لمقاطعة سطيؼ، ومف ثمة السير بيا نحو الجودة
تمكنت الدراسة الحالية مف الوقوؼ عمى المؤشرات الفعمية التي يمكف أف تحدد متطمبات تفعيؿ - 

اإلدارة الصفية، عمى شكؿ تصور مقترح بصفوؼ التعميـ الثانوي لمقاطعة سطيؼ، مف خالؿ وضوح 
عينة –النتائج المحصؿ عمييا فيما يخص اإلجراءات العممية الممارسة فعال مف طرؼ األساتذة 

، وضبط اإلجراءات العممية ذات الممارسة المنخفضة والمتوسطة، والتي مكنتنا مف ضبط -الدراسة
قائمة الرصد الذاتي الفعالة في إدارة الصؼ في مجاؿ اإلدارة الصفية الفعالة، ومف خالليا توعية 

. األساتذة بيدؼ تبنييـ لمفيـو الجودة وترسيخو لدى كافة عناصر المؤسسة التربوية
اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة األخرى، مف حيث عدـ اىتمامنا بدراسة الفروؽ  في - 

درجة ممارسة اإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة بمؤسسات التعميـ الثانوي المنوطة 
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بالدراسة، وذلؾ الستبعاد وجود فروؽ ذات داللة إحصائية مف حيث الجنس ألف أغمب أفراد العينة 
 سنوات، ومف حيث 10ذكور، ومف حيث الخبرة ألف أفراد العينة جميعيـ ذو خبرة تدريسية تفوؽ 

الرياضيات، : التخصص ألف أفراد العينة ينتموف إلى تخصصات متشابية ذات طابع عممي أال وىي
الفيزياء والعمـو الطبيعية، إضافة إلى ىذا فطابع الدراسة الحالية استكشافي وييتـ بتقييـ عاـ يمكف مف 

. خاللو التعميـ
معظـ الدراسات السابقة المعروضة اىتمت بنجاح المعمـ في أدائو داخؿ حجرة الدراسة وركزت أيضا - 

عمى اإلدارة الصفية الجيدة وغير الجيدة، كما اىتمت بعض الدراسات بفاعمية إدارة الصؼ الدراسي، 
. وعمى خالؼ الدراسة الحالية لـ تيتـ ىذه الدراسات بربط مفاىيميا بمفيـو الجودة

:  الدراسة االستطالعيةمناقشة النتائج في ضوء
تمثؿ الدراسة االستطالعية في ىذا البحث المدخؿ اإلجرائي لمدراسة النيائية مف حيث أنيا 
شكمت األرضية الفكرية والميدانية ليذا العمؿ، ومف خالؿ القراءة التحميمية لمنتائج النيائية لمدراسة، 

نستطيع القوؿ أنيا كانت نتائج مدعمة ومؤكدة لما توصمت إليو النتائج المتعمقة بالدراسة االستطالعية، 
مف حيث أنيا احتوت عؿ المؤشرات الفعمية، الدالة عمى الممارسة الكبيرة لإلجراءات العممية الموجية 

لإلدارة الصفية في مجاالت اإلدارة الصفية المدروسة في الدراسة النيائية والمضبوطة عمى شكؿ 
مؤشرات صرح بيا أفراد عينة الدراسة في استجاباتيـ في الدراسة االستطالعية، والتي ال تؤكد 

الممارسة الكبيرة لإلجراءات العممية التي أوضحتيا الدراسة االستطالعية عمى أنيا مؤشرات كافية 
لتحقيؽ الفعالية في إدارة الصؼ والسير بيا نحو الجودة، بؿ ال بد مف استعراض أىـ المؤشرات الفعمية 

والعممية ذات الطابع اإلجرائي وذات األبعاد العممية   مف أجؿ توعية أفراد العينة بمعايير تحقيؽ 
الفعالية في إدارة الصؼ واالنطالؽ منيا لتحقيؽ الجودة في اإلدارة الصفية، وىذا ما كاف غائب لدى 
أفراد العينة االستطالعية لمدراسة الحالية والدليؿ   عمى ذلؾ التركيز عمى مجموعة اإلجراءات العممية 
المتعمقة باإلدارة الصفية الفعالة وتجاىؿ الجانب األكبر مف ىذه اإلجراءات التي أثبتت الدراسة النيائية 
في نتائجيا أنيا تمارس بدرجة متوسطة ومنخفضة، وعمى ىذا يتأكد التعبير الذي مفاده أف اإلجراءات 
العممية الممارسة بدرجة كبيرة غير كافية ألف تؤكد أف مفيوـ الفعالية ىو نفسو مفيـو الجودة، وىي 

 .المسممة التي انطمقت منيا الدراسة الحالية بيدؼ توضيحيا في النتائج النيائية
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: االستنتاج العام: رابعا
تعتبر الدراسة الحالية أحد مرتكزات البحث العممي ذات التوجو الحديث الذي ينص عمى 

الخوض في مواضيع تتعمؽ بالجانب العممي والفعمي لما تيتـ بو التربية حاليا أال وىو مفيـو الجودة، 
واىتمت الدراسة الحالية بمضاميف ذات أىمية بالغة عمى مستوى التعميـ الثانوي، والمتمثمة في اإلدارة 
الصفية الفعالة واإلجراءات الموجية نحو تحقيقيا، والجودة في إدارة الصؼ، اعتمدت الدراسة الحالية 
عمى تقييـ لمجموع اإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة في مجاالت مختمفة تـ تحديدىا 

:  مجاالت أساسية والتي اشتممت04في 
التخطيط : وبدورىا شممت أربع محاور أساسية وىي: العمميات اإلدارية األساسية لمصؼ الدراسي-  1

 .الصفي، التوجيو الصفي، التقويـ الصفي والمتابعة الصفية

دارة السموؾ التابع لمواقؼ : إدارة مواقؼ التعمـ- 2 واشتمؿ ىذا المجاؿ عمى إدارة مياـ مواقؼ التعمـ وا 
. التعمـ

دارة المناخ النفسي لمصؼ الدراسي: إدارة المناخ الصفي- 3 . والذي اشتمؿ عمى إدارة المناخ المادي وا 
والذي اشتمؿ عمى إدارة العالقات الصفية أثناء التفاعؿ الصفي، المحافظة : إدارة التفاعؿ الصفي- 4

. عمى االنتباه أثناء التفاعؿ الصفي
 وقد تمت مناقشة نتائج ىذه الدراسة بعد عممية التقييـ في ضوء مفيـو الجودة بصفة عامة، و 

مفيـو الجودة في إدارة الصؼ بصفة خاصة باالعتماد عمى قوائـ التقدير الذاتي التي استخدمت كأداة 
في ىذه الدراسة، وليذا الغرض تناولنا ىذا الموضوع نظريا وتطبيقيا، وبعد جمع المعطيات والبيانات 

ومعالجتيا إحصائيا باستخداـ الوسط المرجح واالنحراؼ المعياري والوزف المئوي، بتقدير درجة ممارسة 
اإلجراءات المراد تقييميا، وبالنظر إلى ما تـ التوصؿ إليو وحسب ىذه النتائج تمكنا مف استنتاج ما 

: يمي
ىناؾ ممارسة منخفضة فيما يخص اإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة بصفوؼ - 

التعميـ الثانوي لمقاطعة سطيؼ، حيث يتأكد ىنا غياب تاـ لثقافة التفعيؿ في االستراتيجيات التربوية 
الحديثة، وعدـ وضوح التعميمات الخاصة باإلدارة الصفية في التعميـ الثانوي، كما يشير ىذا إلى افتقار 

بصفوؼ التعميـ الثانوي لمقاطعة سطيؼ، إلى التكويف والتدريب الخاص - عينة الدراسة–األساتذة 
باإلدارة الصفية الفعالة وعالقتيا بمفيـو الجودة، ىذا يوضح عدـ اىتماـ الجيات المعنية والييئات 

الوصية، بتحديد األدوار الحديثة ألستاذ التعميـ الثانوي في مجاؿ اإلدارة الصفية في ضوء اإلصالحات 
التربوية المتغيرة، والتي مف المفترض أنيا في مجمميا إصالحات ىادفة لمواكبة التغيير السريع في 
المعارؼ والميارات والكفاءات، وىذا ما ال يتفؽ مع النتائج المحصؿ عمييا ومتطمبات تحقيقيا عمميا 

: في ىذه الدراسة، ومف خالؿ العرض السابؽ يمكف استنتاج ما يمي
إلى االىتماـ بمفيوـ الفعالية في إدارة الصؼ وكيفية تجويد اإلدارة - عينة الدراسة–حاجة األساتذة - 

. الصفية باالنطالؽ مف عممية تفعيؿ اإلدارة الصفية
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إلى متابعة مستمرة يتـ مف خالليا التقييـ المستمر ألدائيـ في مجاؿ - عينة الدراسة–حاجة األساتذة - 
ف كاف ذلؾ التقييـ ذاتي مف خالؿ استخداـ قوائـ الرصد الذاتي . اإلدارة الصفية، حتى وا 

إلى توضيح حوؿ مفيوـ الفعالية وعالقتو بالجودة في إدارة الصؼ، - عينة الدراسة–حاجة األساتذة - 
.     وما ىي متطمبات تفعيؿ اإلدارة الصفية بصفوؼ التعميـ الثانوي بيدؼ السير بيا نحو الجودة

إلى معايير مضبوطة قابمة لمتطبيؽ العممي اليادفة إلى تحقيؽ - عينة الدراسة–حاجة األساتذة - 
الفعالية في إدارة الصؼ، والتي يمكف مف خالليا تبني مفيـو الجودة في إدارة الصؼ بصفوؼ التعميـ 

. الثانوي لمقاطعة سطيؼ
يتطمب توظيؼ مدخالت وعمميات  المنظومة التعميمية في حجرة الدراسة لتفعيؿ اإلدارة الصفية  - 

. توافر مجموعة مف المعايير واعتمادىا كأطر مرجعية يتـ في ضوئيا تقويـ أداء األساتذة باستمرار
تحقيؽ الفعالية في إدارة الصؼ بالتعميـ الثانوي يتـ بمعزؿ عف برامج تدريبية أو تكوينية مستقمة عف - 

البرنامج التربوي أو المقرر الدراسي لممادة المدرسة، ىذا فضال عف االىتماـ بالتوجيو نحو تبني 
المفيـو في حد ذاتو وتحمؿ كامؿ المسؤولية لتجسيده، ألف ذلؾ جزء مكمؿ لألداء الجيد فيما يخص 

. ممارسة اإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة
تشير اإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة المضبوطة في أداة القياس المعتمدة في - 

الدراسة الحالية، إلى إمكانية ضبط معايير اإلدارة الصفية الفعالة وممارستيا إجرائيا، ولكؿ معيار 
. مجموعة مف المؤشرات

: االقتراحات : خامسا
  بعد استكماؿ ىذه األطروحة المتواضعة، وانطالقا مما توصمت إليو النتائج بنوعييا اإلحصائية 

والبيداغوجية، واستنادا إلى ما اشتممت عميو مف أىداؼ وأىمية، فيذا العمؿ يعطي في األخير حصيمة 
: مف االقتراحات التي يمكف عرضيا فيما يمي

االىتماـ بمفيوـ الفعالية في إدارة الصؼ وترسيخو، وتمكيف الييئات المعنية مف تبنيو كمنطمؽ * 
. لمنجاح في اإلدارة الصفية بصفة عامة وفي تفعيؿ مخرجات التعميـ الثانوي خاصة

إعطاء الفرصة لألساتذة في التعميـ الثانوي لإلطالع عمى أىـ اإلجراءات العممية الموجية لإلدارة * 
الصفية الفعالة، بما يتناسب مع معطيات اإلصالحات التربوية الحديثة، مع التركيز عمى مفيـو الجودة 

. وكيفية تبني ىذا المفيـو في إدارة الصؼ بالتعميـ الثانوي
تمكيف كؿ أستاذ مف انتياج أسموب التقييـ والتقويـ الذاتي، بتدريب األساتذة بالتعميـ الثانوي عمى * 

عطائيـ الفرصة في الحصوؿ عمى نماذج لقوائـ الرصد الذاتي الخاصة بأدائيـ في جميع  ذلؾ، وا 
. مجاالت اإلدارة الصفية

إمكانية االستفادة مف النتائج المحصؿ عمييا وذلؾ بعرضيا عمى مدراء المؤسسات التربوية بالتعميـ * 
الثانوي لمقاطعة سطيؼ، لموقوؼ عمى واقع اإلدارة الصفية بالتعميـ الثانوي، ومحاولة تعديؿ ىذا الواقع 
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بالتماشي واحتياجات الطمبة مف جية، واحتياجات المجتمع المحمي مف جية أخرى في الحصوؿ عمى 
. أداء متميز مقابؿ ضماف الحصوؿ عمى مخرجات تتميز بالفعالية

اعتبار ىذه الدراسة دراسة استكشافية يمكف االنطالؽ منيا في مجاؿ البحث العممي، واعتبارىا نقطة * 
انطالؽ آلفاؽ بحثية تمكف مف الوصوؿ إلى تبني مفيـو الجودة في اإلدارة الصفية بشكؿ عممي 

. وصياغة نموذج لتحقيؽ الجودة في إدارة الصؼ بالتعميـ الثانوي
الغوص في تحديد أىـ اإلجراءات واالستراتيجيات المساعدة عمى بناء برامج تدريبية تشمؿ مجاالت * 

اإلدارة الصفية المتناولة في ىذه الدراسة، والتي مف شأنيا أف تفيد في تحقيؽ التعمـ الصفي الفعاؿ مف 
. جية وفي تحقيؽ اإلدارة الصفية الفعالة مف جية أخرى

 توصمت الدراسة إلى اقتراح نقطتيف ىامتيف بما يتماشى والنتائج المحصؿ عمييا وفي األخير 
: ميدانيا الممثمتيف فيما يمي

قائمة لمرصد الذاتي في مجاالت اإلدارة الصفية المدروسة يقدـ نموذج منيا لكؿ مدير بمؤسسات * 
التعميـ الثانوي لمقاطعة سطيؼ، بغرض التقويـ المستمر لألداء السموكي الخاص باإلدارة الصفية 

. وتفعمييا لدى أساتذة التعميـ الثانوي
تصور مقترح لضبط معايير اإلدارة الصفية الفعالة بصفوؼ التعميـ الثانوي الذي يكوف في العرض * 

: التالي
:    تصور مقترح لمعايير اإلدارة الصفية الفعالة بصفوف التعميم الثانوي في ضوء مفيوم الجودة

: العمميات اإلدارية األساسية: المجال األول
: التخطيط الصفي الفعال: أوال
 تحديد االحتياجات التعميمية لمطمبة: المعيار األول :

: المؤشرات* 
. تصميـ أنشطة استكشافية متنوعة لتحديد حاجات التالميذ وميوليـ - 
. إشراؾ الطمبة في وضع أىداؼ خطة التعميـ الصفي- 
. إشراؾ الطمبة في تحديد مكونات وعناصر النشاط الصفي- 
. تحديد مراحؿ خطة الدرس في ضوء االحتياجات التعميمية لمطمبة- 

 تحديد األىداف الكبرى لمتعمم الصفي: المعيار الثاني :
: المؤشرات* 
. البحث عف المادة التعميمية بشكؿ موسع لموضع الخطة- 
. تصميـ خطة تشتمؿ عمى أنشطة تستثير لدى الطمبة حب البحث واالستقصاء- 
. وضع أىداؼ تعميمية واضحة تنمي التفكير الناقد وأسموب حؿ المشكالت- 
. وضع أىداؼ تعميمية تخدـ العمؿ الجماعي والتعاوني- 
. ترتيب موضوعات المقرر الدراسي واختيار طرؽ التدريس المالئمة- 
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 تصميم الوضعيات التعميمية المالئمة لمتعمم الصفي الفعال: المعيار الثالث :
: المؤشرات* 
. تصميـ وحدات تعميمية ودروس في ضوء األىداؼ بعيدة المدى- 
. التخطيط لمتدريس بناءا عمى معمومات عف الموضوع وعف الطمبة- 
. تصميـ أنشطة ووضعيات تساعد الطمبة عمى االستقالؿ المعرفي الذاتي- 
. تصميـ أنشطة تتيح استخداـ استراتيجيات تعميمية متنوعة- 

: التوجيو الصفي الفعال: ثانيا
 التمكن من التحكم في التسيير الجيد لألسئمة الصفية واستجابات الطمبة: المعيار األول :

: المؤشرات* 
. توجيو أسئمة واضحة ىدفيا إثارة الدافعية لمتعمـ - 
. تنظيـ استجابات الطمبة وتوجيييا الوجية الصحيحة- 
. الحد مف االستجابات الفوضوية بتوجييات واضحة- 
. استخداـ أسئمة ضيقة موجية وىادفة- 
. إعطاء توجييات عمى شكؿ أسئمة تزيد مف استفسارات الطمبة لتمكينيـ مف المبادرة- 

 تقديم توجييات لفظية لتفقد مدى اندماج الطمبة في عممية التعمم الصفي : المعيار الثاني
: الفعال

: المؤشرات* 
. استخداـ أنماط كالمية تظير عمى شكؿ توجييات مف شأنيا الحد مف اإلجابات الجماعية- 
. استخداـ توجييات لفظية واضحة لمساعدة الطمبة عمى التعبير الحر عف آرائيـ وأفكارىـ- 
. استخداـ النقد البناء في توجيو الطمبة وسموكاتيـ- 
. عدـ التعميـ في تقديـ التوجييات التي ىدفيا التعديؿ مف سموؾ الطالب محدد بؿ التوجيو المضبوط- 
. اجتناب تقديـ توجييات كالمية ىدفيا االستيزاء والسخرية مف مبادرات الطمبة- 

 إتقان استخدام التوجييات غير المفظية اليادفة: المعيار الثالث :
: المؤشرات* 
. استخداـ حركة الرأس كتوجيو لتقبؿ أو رفض إجابة معينة- 
عادة االنتباه-  . استخداـ النظرة االشمئزازية كتوجيو لمطالب لغرض التركيز وا 
. استخداـ حركة اليديف لمتأكيد عمى بعض المعمومات اليامة- 
كضرب المكتب، أو النظرة الثاقبة لمعناصر )استخداـ اإليماءات باليد أو بالنظرة لمحد مف الفوضى - 

. (المشوشة
استخداـ التوجيو المباشر مف خالؿ التحرؾ المستمر داخؿ الصؼ الدراسي لتوجيو أفكار الطمبة - 

. خاصة أثناء القياـ باألنشطة الصفية الفردية
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: التقويم الصفي الفعال: ثالثا
 تقويم المعمومات والمعارف المكتسبة لدى الطمبة: المعيار األول :

: المؤشرات* 
. استغالؿ المعارؼ السابقة لمطمبة واكتشافيا في بداية كؿ حصة صفية - 
. تصميـ أدوات متنوعة ومبتكرة لمتقويـ بما يتناسب وسف الطمبة- 
. استخداـ أساليب التقويـ الفعاؿ مثؿ ممفات تتبع أداء الطمبة باستمرار لمعرفة مدى تقدـ مستواىـ- 
. تشخيص نقاط القوة والضعؼ باستمرار- 
تصميـ أنشطة صفية تقويمية وقائية لمواجية الضعؼ لدى الطمبة كاألنشطة االستدراكية ودروس - 

. الدعـ
. تصميـ أنشطة إثرائية لتدعيـ نقاط القوة- 
التمكف مف انتياج أساليب تقويمية لمتعامؿ مع ذوي االحتياجات الخاصة والموىوبيف ودمجيـ في - 

. األنشطة الصفية بشكؿ سمس
. إشراؾ أولياء األمور في عممية تقييـ أبنائيـ وتحسيف أدائيـ التعممي- 

 التركيز عمى التقويم الذاتي: المعيار الثاني :
: المؤشرات* 
. الفيـ الكافي لعممية التقويـ الذاتي وشرحيا بشكؿ جيد- 
. تعويد الطمبة عمى أف يتأمموا باستمرار آثار أفعاليـ وقراراتيـ- 
. تعويد الطمبة عمى دراسة ذواتيـ وتحديد جوانب قوتيـ وجوانب ضعفيـ- 
. استخداـ أساليب وأدوات مختمفة لمتقييـ الذاتي ألداء الطمبة- 
. تشجيع الطمبة عمى تقييـ ذواتيـ وتقبؿ تقييـ بعضيـ البعض- 
. تصميـ أدوات لمتقويـ الذاتي بمشاركة الطمبة- 

 التغذية الراجعة: المعيار الثالث :
: المؤشرات* 
. استخداـ نتائج التقويـ لتحسيف نتائج الطمبة- 
. استخداـ أراء الطمبة عف بعضيـ البعض لتجويد أدائيـ- 
. تشجيع الطمبة عمى إبداء آرائيـ ومشاعرىـ نحو ما تعمموه- 
. تشجيع الطمبة عمى ممارسة ما تعمموه في مواقؼ التعمـ- 
حث الطمبة عمى تقبؿ أفكار بعضيـ البعض بما يحقؽ االندماج االجتماعي الذي ىدفو التغذية - 

 .الراجعة الجيدة
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: المتابعة الصفية الفعالة: رابعا
 التمكن من توضيح تكامل عناصر المادة التعميمية بعضيا ببعض: المعيار األول :

: المؤشرات* 
. الربط بيف المفاىيـ في المادة التعميمية الواردة في الحصص السابقة وفي الحصة الجديدة - 
. توضيح العالقة بيف الموضوعات الماضية والموضوعات الجديدة- 
. طرح أسئمة مفتاحية مرتبطة بالموضوع الذي سبؽ شرحو لمتابعة تقدـ الطمبة في اكتساب المعارؼ- 
. متابعة أحدث التطورات في المادة التعميمية وحث الطمبة عمى تحصيميا- 
. استخداـ المالحظة المنظمة في متابعة الطمبة في تعزيز نقاط قوتيـ ومحاولة تدارؾ نقاط الضعؼ- 
. الربط بيف عممية التقويـ وعممية المتابعة لتحقيؽ أىداؼ المادة التعميمية- 
. استخداـ نتائج التقويـ لتحسيف أداء الطمبة- 

 القدرة عمى إنتاج المعرفة: المعيار الثاني :
: المؤشرات* 
. تدريب الطمبة عمى تصنيؼ البيانات والمعمومات عمى شكؿ فئات متجانسة- 
. تدريب الطمبة عمى تحميؿ المعمومات المتاحة واالستفادة منيا- 
. خمؽ روابط بيف األجزاء غير المترابطة وجعميا ذات معنى- 
. تمكيف الطمبة مف استنتاج المعارؼ الجديدة مف المعمومات المتاحة- 
. تعويد الطمبة عمى نقد المعارؼ المألوفة والمطالبة بمتابعة المعارؼ الحديثة- 
. تدريب الطمبة عمى التفكير المرف وتقبؿ الجديد وعدـ الخوؼ مف ذلؾ- 
. مساعدة الطمبة عمى اكتشاؼ المتناقضات ومحاولة فكيا لترقية المعرفة- 
تشجيع الطمبة عمى التنويع في مصادر التعمـ ومتابعة استخداـ األساليب التكنولوجية المختمفة في - 

. الحصوؿ عمى المعارؼ
: اإلدارة الفعالة لمواقف التعمم: المجال الثاني

: اإلدارة الفعالة لميام مواقف التعمم: أوال
 تيسير خبرات التعمم الفعال وفقا لمواقف التعمم: المعيار األول :

: المؤشرات* 
. (الفردي)توفير فرص التعمـ المستقؿ  - 
. توفير فرص التعمـ التعاوني- 
. توفير طرؽ متنوعة لتقسيـ الطمبة إلى مجموعات تخدـ مواقؼ التعمـ التعاوني- 
. تحسيف التفاعؿ والتعاوف بيف الطمبة أثناء مواقؼ التعمـ التعاوني- 
. تشجيع التفاعالت اإليجابية بيف جميع الطمبة دوف تمييز- 
. مساعدة الطمبة عمى اتخاذ القرارات المتعمقة بمواقؼ التعمـ الفردي- 
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. تمكيف الطمبة مف حسف إدارة الوقت واالستخداـ األمثؿ لممعارؼ أثناء مواقؼ التعمـ الفردي- 
. إعطاء الفرصة لجميع الطمبة لممناقشة في مواقؼ التعمـ التعاوني أو مواقؼ التعمـ الفردي- 

 إشراك الطمبة في اختيار األنشطة الصفية لمواقف التعمم وتشجيع التفكير : المعيار الثاني
: الناقد واإلبداعي

: المؤشرات* 
. تشجيع الطمبة عمى تطبيؽ ما تعمموه في المواقؼ التعميمية والحياتية- 
تشجيع الفضوؿ العممي لدى الطمبة وحثيـ عمى المبادأة واإلبداع مف خالؿ االختيار المشترؾ - 

. لألنشطة الصفية
. مساندة الطمبة أثناء مواقؼ التعمـ لالستقصاء الناقد لمفاىيـ المادة التعميمية- 
. تشجيع جميع الطمبة ودوف تمييز عمى طرح أسئمة ناقدة تخدـ مواقؼ التعمـ- 
مساعدة الطمبة عمى تحميؿ مواقؼ التعمـ والتوصؿ إلى استنتاجات صحيحة سواء كانت فردية أو - 

. مشتركة
. حث الطمبة عمى التأمؿ في كيفية تعمميـ واستغالؿ ذلؾ في بناء مواقؼ تعممية جديدة- 
التأكيد عمى المساواة واالحتراـ بيف الطمبة بعضيـ البعض أثناء تأدية مياـ مواقؼ التعمـ الفردية أو - 

. التعاونية
: اإلدارة الفعالة لمسموك التابع لمواقف التعمم: ثانيا
 توفير مناخ ميسر لمعدالة في إدارة السموك في مواقف التعمم: المعيار األول :

: المؤشرات* 
ف اختمفوا معيـ معرفيا أو سموكيا -  . مساعدة الطمبة عمى احتراـ اآلخريف وا 
التأكيد عمى المساواة والعدؿ في حجرة الدراسة بإعطاء نفس الفرصة في المشاركة الفعالة في مواقؼ - 

. التعمـ
سياماتيـ أثناء مواقؼ التعمـ ودوف تمييز-  . تشجيع إنجازات الطمبة وا 
. مساندة مساىمات الطمبة الفعالة وتقديرىا خاصة في مواقؼ التعمـ الفردي ودوف تمييز- 
. معالجة األنماط السموكية غير المرغوب فييا بطريقة منصفة وعادلة تتسـ بالمساواة- 

 استخدام استراتيجيات تعميمية استجابة لحاجات الطمبة: المعيار الثاني :
: المؤشرات* 
. إشراؾ جميع الطمبة ودوف تمييز في خبرات تعميمية متنوعة تخدـ مواقؼ التعمـ- 
. التأكد مف مدى مالءمة خبرات التعمـ في مواقؼ التعمـ لحاجات الطمبة- 
. استخداـ استراتيجيات متنوعة لعرض مفاىيـ المادة التعميمية وشرحيا لجميع الطمبة- 
. اعتماد أسموب التغذية الراجعة الفعالة بالتركيز عمى حاجات الطمبة ومحاولة فيميا إلشباعيا- 
. تنويع االستراتيجيات التعميمية لزيادة المشاركة النشطة لمطمبة أثناء مواقؼ التعمـ الستثارة دوافعيـ- 
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استخداـ التكنولوجيا في استثارة دوافع الطمب لتحسيف تعمميـ بما يحقؽ ليـ اإلشباع الكافي - 
. لحاجاتيـ

استخداـ طرؽ وأساليب تمكف مف تقدير مدى إشباع الطمبة لحاجاتيـ لتفادي السموكات غير - 
. المرغوب فييا

: اإلدارة الفعالة لممناخ الصفي: المجال الثالث
: اإلدارة الفعالة لممناخ المادي لمصف الدراسي: أوال
 التأكد من سالمة البيئة المادية ومالءمتيا لعممية التعميم والتعمم: المعيار األول :

: المؤشرات* 
. التأكد مف صالحية الصؼ الدراسي مف حيث البناء والتيوية واإلضاءة - 
. احتواء الصؼ الدراسي عمى كامؿ المستمزمات المناسبة لالستخداـ وترتيبيا في مكاف مناسب- 
. ضبط مقاعد الجموس والتأكد مف توزيعيا وكفايتيا لتوفير جموس مريح يسيؿ عممية التعمـ- 
. التأكد مف صالحية أماكف الجموس بالنسبة لكؿ طالب مف حيث الرؤية والسمع والطوؿ والقصر- 
. التأكد مف خمو البيئة المادية وسالمتيا مف المثيرات المسببة لمفوضى والتشويش- 

 االستخدام الفعال لمحتويات البيئة المادية وتنظيميا: المعيار الثاني :
: المؤشرات* 
. تنظيـ بيئة التعميـ والتعمـ الفيزيقية لمساعدة الطمبة عمى التفاعؿ الصفي- 
. استخداـ األدوات والتجييزات المتاحة في الصؼ الدراسي بفعالية- 
. تصميـ مثيرات سمعية وبصرية مناسبة لمبيئة التعميمية لمطمبة- 
. إتاحة الفرصة لمطمبة في المشاركة في تنظيـ الصؼ وتجييزه- 
. مراقبة مستمزمات البيئة المادية المساعدة عمى التعمـ اإليجابي مف إضاءة وحرارة- 

: اإلدارة الفعالة لممناخ النفسي لمصف الدراسي: ثانيا
 إدراك العالقة بين المناخ النفسي وعممية التعمم الصفي: المعيار األول :

: المؤشرات* 
. االىتماـ بالمناخ النفسي اإليجابي داخؿ الصؼ الدراسي - 
. توفير الفرص لمطمبة لممارسة النشاط الصفي بشكؿ تعاوني ومنسجـ- 
. التركيز عمى األنشطة الصفية ذات الطابع التعاوني أكثر مف الطابع التنافسي- 
. استخداـ طرؽ مناسبة لتقييـ العالقات الصفية بيف الطمبة واألستاذ، وبيف الطمبة أنفسيـ- 
. مشاركة الطمبة في اتخاذ القرارات المتعمقة بيـ- 

 المحافظة عمى إيجابية وانسجام الطمبة أثناء عممية التعمم الصفي: المعيار الثاني :
: المؤشرات* 
. استعماؿ األلفاظ والعبارات الودية المشجعة عمى انسجاـ الطمبة بعضيـ ببعض- 
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. تخصيص  جوائز ومكافآت رمزية لمطمبة ذوي اإلسيامات المتميزة في الصؼ الدراسي- 
. إشراؾ الطمبة في تجميؿ الصؼ الدراسي وتشجيعيـ لمحفاظ عمى ذلؾ- 
. عقد اجتماعات مع الطمبة بيدؼ تعزيز اإلنجازات اإليجابية الجماعية- 
تخصيص مساحات ولوحات لعرض صور لمطمبة المتميزيف معرفيا وسموكيا مع كتابة مالحظات - 

. إيجابية عنيـ
: اإلدارة الفعالة لمتفاعل الصفي: المجال الرابع

: اإلدارة الفعالة لمعالقات الصفية أثناء التفاعل الصفي: أوال
 البناء الصحيح لمعالقات الصفية: المعيار األول :

: المؤشرات* 
. اعتماد المبادئ األساسية في بناء عالقات صفية إيجابية كاالحتراـ والود - 
. تنويع وسائط االتصاؿ لضماف التنويع في العالقات الصفية حسب حاجات الطمبة- 
فتح المجاؿ لتوسيع قنوات االتصاؿ الفعالة التي مف شأنيا خمؽ اتجاىات إيجابية لمطمبة عف - 

. األستاذ
. خمؽ فرص لمتفاعؿ الشخصي وبناء عالقات خصوصية محدودة مع الطمبة- 

 التطوير اليادف لمعالقات الصفية: المعيار الثاني :
: المؤشرات* 
. إظيار االىتماـ بطبيعة العالقة مع الطمبة- 
. السماح لمطمبة بإجراء مقابالت شخصية مع األستاذ- 
. بعث رسائؿ ومالحظات شخصية لمطمبة مف شأنيا أف تدعـ العالقة الصفية اإليجابية- 
. وضع صندوؽ االقتراحات لمنقد البناء لمطرفيف الطالب واألستاذ يتـ مف خاللو تقييـ العالقة الصفية- 
المشاركة في األنشطة الصفية األكاديمية وغير األكاديمية إلظيار القدرة عمى أىمية التوسع - 

. والتطوير اإليجابي لمعالقات االجتماعية التعميمية
محاولة حفظ جميع أسماء الطمبة ومعاممتيـ بيا دوف تمييز في المواقؼ العالئقية الصفية اإليجابية - 

. والسمبية
: المحافظة الفعالة عمى االنتباه أثناء التفاعل الصفي: ثانيا
 القدرة عمى الجذب الكامل النتباه الطمبة: المعيار األول :

: المؤشرات* 
. دخوؿ الصؼ بييئة واثقة ومتزنة وىادئة في نفس الوقت - 
. الوقوؼ في مقدمة الصؼ وبشكؿ يتوسط الغرفة الصفية دوف أي تعبير لفظي- 
البدء بالمسح البصري منذ دخوؿ الصؼ الدراسي واالستمرار فيو مع التركيز عمى مصادر - 

. الفوضى
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. إلقاء التحية لمحصوؿ عمى انتباه غالبية الطمبة- 
طرح بعض األسئمة لتركيز االنتباه عمى الطمبة المنتبييف واستمرار التواصؿ البصري مع الطمبة غير - 

. المنتبييف
. استخداـ أحد اإلشارات الدالة عمى بداية الدرس بما يمـز الطمبة عمى االنتباه- 
. الشروع مباشرة في مضموف الدرس بعد الحصوؿ عمى القدر الكافي مف انتباه الطمبة- 
.    البدء بميمة أو أي نشاط ممتع يساعد عمى جذب انتباه جميع الطمبة بسرعة- 

 السيطرة عمى المشتتات مع المحافظة عمى االنتباه الصفي: المعيار الثاني :
: المؤشرات* 
القدرة عمى التعامؿ مع جميع التغيرات التي تظير داخؿ الصؼ الدراسي خاصة أثناء مواقؼ التعمـ - 

. الجماعية
اعتماد نمط لالنضباط الصفي والذي يجب أف يحتوي عمى تعميمات واضحة وصريحة تنظـ سموؾ - 

. الطمبة وتقضي عمى مشتتات االنتباه
المسح البصري المستمر لمطمبة أفرادا وجماعات وذلؾ طواؿ الحصة عمى اعتبار أف الطمبة يفقدوف - 

. االنتباه أثناء انشغاؿ األستاذ بشيء ما
المراقبة الدائمة النيماؾ الطمبة في الميمات التعميمية لممحافظة عمى مؤشرات االنتباه والسيطرة عمى - 

. مصادر التشويش
. حركة األستاذ داخؿ الصؼ الدراسي بشكؿ ميسر لعممية االنتباه والمحافظة عمييا- 
. التركيز المفظي عمى بعض عناصر الدرس لممحافظة عمى انتباه الطمبة- 
. توظيؼ حركة الجسـ واإليماءات المختمفة المدعمة النتباه الطمبة- 
التنويع في وسائط االتصاؿ التي تؤثر عمى المستقبالت الحسية لمطمبة مما يساعد عمى االستمرار - 

. في االنتباه
. استخداـ فترات الصمت والتوقؼ إلتاحة الفرصة لمطمبة بإعادة تنظيـ أنفسيـ وتجديد انتباىيـ- 
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 دار والتحميمي، لوصفيا اإلحصاء عمـ في مقدمة ، الريماوي شكري احمد ، محمود سامي -1  

 .1997عماف، حنيف،
،  1االختيارات والمقاييسف التربوية، دار الفكر النشر والتوزيع، ط: صالح الديف محمود عالـ- 2

2005 .
،  2االختيارات والمقاييسف التربوية، دار الفكر النشر والتوزيع، ط:  صالح الديف محمود عالـ- 3

2006 .
البحث العممي أساسياتو النظية وممارستو العممية، دار الفكر المعاصر، : رجاء وحيد دويدري- 4

. 2005، 3بيروت، لبناف، ط
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:  خاتمة عامة
 تندرج الدراسة الحالية ضمف اإلشكاليات التي تيتـ بمناقشة مبادئ اإلدارة الصفية الفعالة 

واإلجراءات الموجية نحوىا، والعوامؿ المؤثرة فييا وفي النظاـ الصفي، والتي تؤثر في أىداؼ التعمـ 
دراكا منا بأىمية  الصفي الفعاؿ كميداف مف المياديف التعممية التربوية عمى مستوى التعميـ الثانوي، وا 
ىذه المضاميف، حاولنا أف ندرس درجة ممارسة اإلجراءات العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة 

بصفوؼ التعميـ الثانوي لمقاطعة سطيؼ، مف خالؿ تقييميا ومناقشة نتائج ىذا التقييـ في ضوء مفيـو 
. الجودة في التربية عموما مف جية ومفيـو الجودة في إدارة الصؼ مف جية أخرى

 وىذا بغرض تحقيؽ ىدؼ مشترؾ مف خالؿ تنظيـ جيود أستاذ التعميـ الثانوي واستثمارىا 
داخؿ الصؼ الدراسي بأقصى طاقة ممكنة ىذا مف جية، ومف جية أخرى بيدؼ الحصوؿ عمى 

. معايير يمكف ضبطيا لتفعيؿ اإلدارة الصفية بالتعميـ الثانوي والسير بيا نحو الجودة
 واستنادا لما جاء في الدراسة االستطالعية، وبعد المعالجة اإلحصائية باستخداـ الوسط المرجح 

واالنحراؼ المعياري والوزف المئوي، أوضحت نتائج الدراسة أف ىناؾ ممارسة منخفضة لإلجراءات 
العممية الموجية لإلدارة الصفية الفعالة، وقد تمت مناقشة ىذه النتائج مف خالؿ التحميؿ البيداغوجي 

 أستاذا 65في الصفحات السابقة، وىنا يجب اإلشارة إلى أف ىذه النتائج تتعمؽ بعينة بحثية قدرىا 
لممواد العممية المتمثمة في الرياضيات، الفيزياء، والعمـو الطبيعية، وقد اشتممت الدراسة عمى أساتذة 

 أستاذات مف أصؿ أساتذة الثانويات المنوطة بالدراسة، باإلضافة إلى أف خبرة ىؤالء تعدت 08ذكور و 
.  سنوات، وبالتالي فإف عينة الدراسة ليا نفس الخصائص المميزة10

 ومف خالؿ ىذا الجيد المتواضع وسعيا منا نحو توفير تعمـ صفي فعاؿ بالتعميـ الثانوي 
اليادؼ إلى تفعيؿ اإلدارة الصفية مف جية والسير بيا نحو الجودة مف جية أخرى، مف خالؿ عممية 

أوضحت النتائج الممارسة المنخفضة لإلجراءات العممية . التقييـ لممارسة األساتذة في ىذا المجاؿ
المتعمقة باإلدارة الصفية الفعالة، ما أثر كثيرا عمى تبني مفيـو الجودة في اإلدارة الصفية بالنسبة 
لممؤسسات المنوطة بالدراسة، وعمى ىذا خمصت الدراسة إلى وضع حصيمة مف االقتراحات التي 

نعتبرىا ممحقا لما جاء في ىذه الدراسة، منيا ما يمكف أخذىا بعيف االعتبار كنقاط انطالؽ تساعد في 
.    فتح آفاؽ بحثية جديدة
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 :تفریغ بیانات الفرضیة األولى   :02الملحق رقم    
  التقویم الصفي  التوجیه الصفي  التخطیط الصفي  المجال
  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  األفراد

1  4  2  2  4  3  2  2  3  2  2  3  3  3  3  3  1  3  2  2  2  2  2  2  3  2  2  2  3  
2  3  3  2  4  2  2  3  1  1  1  3  2  3  3  1  1  1  1  3  1  1  2  1  1  1  2  1  2  
3  2  2  3  4  5  5  4  2  3  2  4  4  4  4  4  4  4  3  4  2  2  3  2  1  3  2  1  1  
4  3  2  4  2  3  2  2  3  4  2  3  3  3  4  2  4  3  3  1  3  1  2  2  2  1  1  1  1  
5  2  4  2  4  3  2  3  2  2  2  4  3  2  3  2  3  4  3  2  1  3  2  3  2  1  1  1  1  
6  2  3  2  3  4  2  4  3  2  2  2  3  2  1  2  3  2  3  2  2  2  2  2  2  3  2  3  3  
7  2  2  4  2  3  2  3  2  3  2  3  3  2  2  3  3  4  3  1  2  1  3  2  1  2  1  2  1  
8  2  2  2  2  4  2  3  3  2  3  3  2  3  3  2  1  2  2  2  3  2  3  2  2  3  3  2  1  
9  4  2  2  2  3  2  3  3  2  2  3  3  3  2  1  2  1  2  3  3  2  2  2  3  2  3  2  1  

10  2  2  2  1  1  2  2  1  2  1  4  2  4  2  2  2  1  1  2  1  2  3  2  1  1  2  1  1  
11  3  3  4  3  1  3  2  1  2  2  3  4  2  4  2  1  1  2  3  2  2  3  2  1  2  2  2  2  
12  2  2  2  2  3  3  4  3  2  2  4  3  2  2  3  3  2  2  4  3  3  4  2  3  2  3  3  3  
13  3  3  3  3  4  3  2  3  3  2  4  3  3  3  2  2  2  2  4  4  3  3  2  3  2  2  2  2  
14  2  2  3  4  3  2  3  3  2  3  2  3  2  3  3  3  2  2  4  3  4  3  3  2  3  2  2  2  
15  2  2  3  3  2  3  3  3  2  2  3  3  3  2  2  2  1  2  4  4  4  3  4  3  2  2  2  2  
16  2  3  2  2  3  2  2  2  2  1  3  2  3  2  3  3  2  3  3  2  3  3  3  1  3  3  1  2  
17  3  3  2  2  2  4  3  3  1  2  4  2  4  3  4  2  3  4  2  3  2  3  2  2  1  1  1  1  
18  4  4  3  3  2  3  3  1  3  1  4  4  4  4  3  3  2  3  3  3  3  2  3  2  1  1  1  1  
19  2  2  1  2  2  1  1  1  1  1  3  2  2  2  3  1  2  1  2  1  2  1  2  1  1  1  1  1  
20  3  3  2  3  1  2  1  1  1  1  4  4  3  3  4  3  3  3  2  2  2  2  1  2  1  2  1  1  
21  2  3  3  2  2  2  2  2  1  2  4  3  4  3  3  3  3  2  2  2  1  2  2  1  2  1  1  1  
22  3  3  3  2  2  2  1  1  2  1  5  5  3  3  4  4  3  1  2  1  1  1  1  2  1  2  1  2  
23  4  4  3  3  2  2  2  2  2  2  4  4  3  2  3  3  3  3  2  2  2  1  1  2  1  2  1  1  
24  4  4  3  2  2  2  1  3  1  2  4  4  4  2  4  2  4  3  3  2  3  3  3  3  2  2  1  2  
25  4  4  4  3  2  3  2  1  1  2  4  4  4  3  3  3  3  2  2  2  3  3  2  2  3  2  1  2  
26  4  4  4  3  3  2  1  3  2  1  5  4  5  3  4  3  3  2  2  2  3  2  2  3  3  3  2  1  
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  التقویم الصفي  التوجیه الصفي  التخطیط الصفي  المجال
  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  األفراد

27  3  3  3  3  3  2  2  2  1  3  5  4  3  4  3  3  2  1  2  2  2  1  2  2  1  1  2  1  
28  2  3  3  2  2  2  1  2  2  2  5  5  4  3  4  4  3  3  3  3  3  2  2  2  2  3  3  1  
29  4  4  3  2  2  3  2  3  1  1  5  3  3  4  4  3  2  2  2  2  2  1  1  2  3  1  2  1  
30  5  5  4  2  3  2  3  2  2  2  5  5  4  4  4  4  4  2  3  2  3  3  3  2  2  1  2  2  
31  4  3  3  4  4  2  2  2  1  1  4  3  4  4  4  4  3  4  3  2  2  2  3  2  2  2  1  2  
32  3  3  3  2  2  3  2  3  2  2  3  3  3  2  2  3  2  1  3  2  1  2  2  2  3  2  1  1  
33  4  4  2  2  3  2  3  3  2  2  3  2  3  2  2  3  1  1  3  2  1  1  2  2  1  1  1  2  
34  4  4  3  2  3  1  2  1  1  1  5  4  5  3  5  4  2  1  2  2  2  1  2  2  2  1  2  1  
35  4  4  2  2  3  2  2  1  2  1  4  3  4  2  4  4  2  4  3  3  2  2  1  2  1  3  3  1  
36  5  2  4  3  2  2  3  1  1  2  5  5  5  4  3  2  4  1  4  3  2  2  2  2  3  3  1  2  
37  5  5  4  3  2  3  2  2  1  1  5  5  4  5  3  4  2  1  3  2  3  3  2  2  3  2  1  1  
38  3  2  2  1  1  2  2  1  1  1  5  5  3  4  4  3  1  2  3  2  3  2  2  2  1  1  2  2  
39  4  4  2  2  3  2  2  1  2  2  4  4  3  4  4  4  3  2  4  3  2  2  3  2  2  1  1  2  
40  3  2  2  2  2  2  2  2  2  2  5  5  4  3  4  2  3  2  2  2  2  2  2  2  1  2  2  2  
41  3  2  2  2  1  2  2  1  2  1  4  3  3  3  3  2  2  2  1  2  2  1  1  2  1  2  1  1  
42  4  4  4  3  2  2  3  2  2  3  5  5  3  4  4  3  3  3  4  3  3  2  3  3  1  2  3  3  
43  3  2  2  2  2  1  1  1  1  4  3  3  3  3  3  2  2  2  4  3  2  2  2  3  2  3  2  1  
44  5  4  3  3  3  2  3  2  2  1  4  2  3  2  3  2  2  2  4  4  3  3  2  1  1  1  2  3  
45  5  4  2  2  4  2  2  4  1  1  4  3  4  3  4  3  3  3  2  2  2  1  2  1  2  2  2  1  
46  5  5  3  4  2  3  2  3  2  1  4  4  4  4  3  4  4  3  4  2  3  2  2  2  2  3  3  2  
47  3  2  2  2  1  2  3  1  2  1  4  4  3  3  2  3  3  3  2  1  2  1  2  1  1  2  2  2  
48  4  3  4  4  2  3  2  2  2  2  5  5  4  3  4  3  3  3  3  2  3  2  1  2  1  1  1  2  
49  2  3  2  3  3  2  3  2  2  1  4  3  4  4  3  3  4  4  3  2  3  2  3  2  2  2  1  2  
50  3  3  2  2  2  3  2  1  1  2  5  4  4  4  3  4  4  4  2  2  3  2  2  2  2  3  1  2  
51  4  3  2  2  1  2  1  2  2  1  4  3  3  2  3  4  3  1  2  1  2  2  1  2  1  2  1  1  
52  4  3  1  2  1  2  2  2  1  1  3  3  3  2  2  2  3  2  2  1  2  2  2  2  1  1  1  1  
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  التقویم الصفي  التوجیه الصفي  التخطیط الصفي  المجال
  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  األفراد

53  3  3  2  2  2  2  1  1  1  2  4  2  2  4  3  3  1  3  2  1  1  2  1  1  2  2  1  1  
54  5  4  5  4  3  1  2  3  1  2  5  4  5  4  3  4  4  1  3  3  3  1  2  2  2  3  1  1  
55  4  3  2  2  3  2  1  2  1  1  4  3  2  3  1  3  2  1  4  4  3  2  1  1  2  1  3  2  
56  4  4  3  2  1  4  2  3  2  1  5  4  3  4  3  3  2  2  4  3  1  2  3  3  2  2  4  2  
57  4  3  3  2  2  3  1  2  2  3  5  5  4  4  4  3  3  3  3  3  3  2  2  3  2  1  1  1  
58  3  3  4  3  2  2  2  1  2  3  4  4  3  2  2  3  3  3  4  3  3  2  2  4  1  2  1  1  
59  5  5  4  4  2  3  2  2  2  1  5  3  3  5  5  3  4  4  4  4  3  2  3  1  4  2  2  3  
60  3  3  2  2  2  3  2  1  1  2  5  3  5  2  3  2  4  4  3  3  2  2  2  3  1  1  2  2  
61  4  3  5  2  2  4  4  3  2  4  3  2  3  3  2  4  4  3  5  4  3  2  2  4  5  4  4  5  
62  4  4  3  4  5  4  4  4  3  4  4  2  2  4  3  3  2  4  4  4  4  3  3  2  4  4  3  2  
63  2  2  1  3  3  1  1  2  4  3  3  2  4  3  4  3  3  3  2  2  4  1  1  2  3  2  3  1  
64  4  4  3  3  2  2  1  3  2  1  4  3  3  3  2  4  3  4  2  2  1  3  3  2  3  3  2  1  
65  4  4  4  3  2  3  2  2  4  3  4  3  4  2  4  4  3  4  3  3  2  3  3  2  4  3  3  2  

 107 111 128 126 132 137 139 152 154 184 155 169 189 196 199 216 221 259 117 119 134 143 149 154 169 180 204 120  المجموع

الوسط 
  المرجح

3.38  3.13  2.76  2.6  2.36  2.29  2.2  2.06  1.83  1.8  3.98  3.39  3.32  3.06  3.01  2.9  2.6  2.38  2.83  2.36  2.33  2.13  2.10  2.03  1.96  1.93  1.91  1.82  

  0.77  0.83  0.80  0.94  0.72  0.75  0.72  0.81  0.85  0.92  0.97  0.94  0.87  0.92  0.88  0.83  0.95  0.81  0.74  0.76  0.81  0.85  0.70  0.87  0.80  0.93  0.89  0.97  اإلنحراف
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  المتابعة الصفیة  المجال  المتابعة الصفیة  المجال  المتابعة الصفیة  المجال
  34  33  32  31  30  29  األفراد  34  33  32  31  30  29  األفراد  34  33  32  31  30  29  األفراد

1  2  1  2  2  3  2  23  2  3  3  2  1  2  45  2  1  2  1  2  2  
2  2  1  1  1  2  1  24  2  2  2  1  1  2  46  3  1  3  2  2  1  
3  3  2  2  1  2  1  25  2  1  2  1  2  1  47  2  1  2  1  1  1  
4  2  3  1  2  1  2  26  2  2  1  2  2  2  48  3  2  2  1  2  2  
5  3  2  1  3  2  1  27  2  2  1  1  1  2  49  3  3  3  1  3  2  
6  4  2  2  2  1  2  28  1  1  2  2  2  2  50  2  2  2  2  2  1  
7  2  2  2  1  1  2  29  2  2  2  1  2  1  51  2  2  1  2  2  1  
8  4  2  4  2  2  3  30  4  3  3  3  2  2  52  3  2  1  1  2  1  
9  3  2  3  3  2  4  31  4  3  3  2  3  2  53  3  2  1  1  1  1  

10  2  2  2  2  2  1  32  3  2  2  1  1  2  54  2  1  1  1  1  2  
11  2  3  2  3  2  3  33  2  2  3  2  1  1  55  3  1  3  2  3  1  
12  3  3  2  3  3  4  34  2  2  2  2  2  2  56  2  2  2  1  2  1  
13  3  3  3  3  2  2  35  3  3  1  1  2  2  57  2  2  2  2  1  1  
14  3  3  3  3  3  2  36  2  2  2  3  3  1  58  1  1  2  2  1  2  
15  3  3  3  2  3  2  37  3  2  3  3  1  2  59  2  2  3  1  1  1  
16  2  2  2  2  2  1  38  3  1  1  1  2  1  60  3  2  3  1  1  1  
17  3  2  2  1  1  2  39  3  3  2  1  1  1  61  3  3  4  2  4  4  
18  3  2  2  1  1  2  40  2  2  2  2  1  1  62  3  3  2  4  3  2  
19  1  1  1  1  1  1  41  2  1  2  1  2  1  63  4  3  2  2  2  1  
20  1  1  1  1  1  1  42  2  2  1  2  1  2  64  3  2  2  3  1  2  
21  2  2  1  2  2  2  43  2  2  1  1  1  2  65  2  1  4  4  3  2  
22  2  3  2  2  2  1  44  3  2  1  3  2  2                
 110 117 118 133 131 161  المجموع               

الوسط                             
  المرجح

2.47  2.01  2.04  1.81  1.8  1.69  

  0.74  0.75  0.82  0.81  0.69  0.73  اإلنحراف                            
   
  



 
 

5

  
  المتابعة الصفیة  المجال             المتابعة الصفیة  المجال          المتابعة الصفیة  المجال        
  37  36  35  األفراد  37  36  35  األفراد  37  36  35  األفراد

1  2  2  3  23  1  1  1  45  1  2  1  
2  1  1  1  24  2  2  1  46  2  2  2  
3  1  1  1  25  2  2  1  47  2  1  1  
4  1  2  1  26  1  1  1  48  2  1  2  
5  2  1  1  27  2  1  1  49  2  1  2  
6  1  1  3  28  1  1  1  50  1  2  2  
7  1  1  1  29  2  1  1  51  2  1  2  
8  2  1  2  30  2  1  2  52  1  1  1  
9  2  2  1  31  2  1  1  53  2  1  1  

10  1  1  1  32  2  1  1  54  2  2  1  
11  2  3  3  33  1  2  2  55  1  1  1  
12  3  3  2  34  1  2  1  56  2  1  1  
13  2  3  1  35  2  2  2  57  2  1  1  
14  3  2  1  36  2  1  1  58  2  2  1  
15  2  3  2  37  1  1  1  59  1  2  1  
16  2  1  1  38  2  2  2  60  1  1  1  
17  1  1  1  39  2  2  1  61  3  1  2  
18  2  1  1  40  1  1  2  62  2  2  3  
19  1  1  1  41  1  1  1  63  1  1  1  
20  1  1  1  42  2  2  1  64  1  3  2  
21  2  2  2  43  2  1  1  65  2  1  3  
22  1  2  1  44  1  1  1          
 91 96 106  المجموع         

  1.4  1.47  1.63  الوسط المرجح                
  0.62  0.64  0.57  اإلنحراف                
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 :الثانیةتفریغ بیانات الفرضیة  :03الملحق رقم   
  إدارة سلوك الطلبة التابع لمواقف التعلم  مواقف التعلممهام إدارة   المجال
  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  األفراد

1  4  4  4  3  3  3  2  2  2  2  1  3  2  2  2  4  3  2  4  3  3  2  3  2  2  3  2  
2  4  4  2  3  3  3  2  3  1  1  2  2  3  3  3  4  2  3  4  3  2  1  3  3  3  3  3  
3  4  4  1  3  2  3  3  2  1  2  1  2  3  1  1  3  1  2  4  3  2  1  4  3  4  2  2  
4  4  4  3  3  3  3  2  3  2  2  2  2  2  2  2  4  2  1  3  3  2  2  3  3  4  2  2  
5  4  4  2  3  4  3  3  2  1  1  1  4  3  2  1  4  3  2  3  3  3  2  3  3  3  2  2  
6  4  4  1  3  3  4  3  2  2  2  1  2  3  1  2  3  1  1  3  3  2  2  2  2  3  2  3  
7  4  4  1  2  3  2  4  2  2  3  2  3  3  1  2  4  2  2  2  2  1  1  3  3  4  2  3  
8  5  4  2  3  3  2  3  4  3  2  2  2  3  1  1  3  1  2  3  3  2  2  2  2  3  2  2  
9  4  4  2  3  3  2  3  3  3  2  2  2  2  1  1  4  2  4  4  3  2  1  2  2  3  3  2  

10  3  3  1  2  2  2  2  2  2  3  2  3  3  2  2  4  1  2  3  3  2  1  3  2  3  2  2  
11  4  4  2  3  3  2  3  3  3  2  2  2  2  1  1  3  1  1  3  3  2  1  3  3  3  2  2  
12  5  5  3  3  4  2  3  3  4  3  3  4  1  1  1  5  2  2  4  4  3  2  4  4  3  1  2  
13  4  4  1  2  4  3  2  2  2  3  3  3  2  3  3  5  5  2  4  4  4  2  3  3  3  3  2  
14  3  3  2  3  4  2  4  2  2  3  3  3  4  1  1  4  1  2  3  3  1  1  3  3  3  3  3  
15  4  4  1  4  4  3  2  2  2  3  3  3  3  1  2  5  2  3  5  4  3  3  5  5  4  4  4  
16  2  2  1  2  1  1  3  4  2  2  2  2  2  1  1  4  3  2  4  4  2  2  4  4  3  3  3  
17  4  4  2  3  3  2  3  3  3  2  2  2  1  2  1  4  2  1  3  3  3  1  2  2  3  3  2  
18  5  5  1  2  2  2  3  2  2  1  2  3  4  1  1  5  4  2  2  3  4  1  2  3  2  3  2  
19  2  2  1  1  2  1  1  1  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  1  1  1  1  2  2  2  
20  4  3  2  1  2  2  3  2  1  1  1  2  3  2  1  3  1  1  2  2  3  2  2  2  2  2  2  
21  4  4  3  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  1  1  5  3  3  2  2  1  1  3  3  3  3  3  
22  4  3  1  2  2  2  3  3  1  1  1  3  2  2  2  15  4  4  1  2  1  1  3  3  3  3  3  
23  4  3  2  3  3  2  3  3  2  2  2  3  3  2  2  4  1  1  3  3  2  2  3  2  2  2  2  
24  3  3  2  2  2  2  3  3  2  2  1  3  3  2  2  4  3  2  2  2  1  1  3  3  2  2  2  
25  4  3  2  1  2  2  2  2  2  2  2  3  1  1  1  4  2  3  3  3  2  2  2  2  2  2  2  
26  3  3  3  1  2  2  2  3  1  1  1  2  2  2  2  5  2  4  3  3  1  1  3  3  3  3  2  
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  إدارة سلوك الطلبة التابع لمواقف التعلم  مواقف التعلم مهام إدارة  المجال
  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  األفراد

27  4  3  3  1  3  2  3  3  1  1  1  3  3  1  2  4  2  3  2  2  1  1  2  2  3  3  2  
28  4  3  3  2  2  3  2  2  2  2  2  4  3  2  2  5  5  3  3  3  3  2  4  3  3  2  2  
29  4  3  3  2  2  2  2  2  1  1  1  4  4  2  3  3  3  2  2  3  3  2  3  3  3  3  3  
30  5  4  4  3  4  2  3  3  3  3  1  3  3  2  2  4  4  2  3  3  2  2  4  4  2  2  2  
31  5  4  4  2  4  3  2  4  4  3  2  2  2  3  1  3  3  2  3  3  2  3  2  2  2  2  3  
32  4  3  3  2  3  2  2  1  1  2  3  3  2  3  2  4  3  1  2  3  1  2  3  3  3  2  3  
33  3  3  3  2  2  2  2  2  2  2  1  1  3  1  1  5  5  3  3  2  2  1  3  2  3  2  3  
34  3  3  1  2  2  2  2  2  2  2  1  2  2  1  3  4  4  3  3  2  2  1  3  2  3  3  2  
35  4  4  1  3  3  2  2  2  2  2  2  2  3  1  1  5  4  3  3  2  2  2  3  3  4  4  2  
36  3  3  1  3  2  2  2  2  1  1  1  3  3  2  2  3  3  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  
37  4  4  1  4  3  3  2  2  2  2  2  4  3  3  3  2  2  2  3  3  2  2  2  2  2  2  3  
38  3  3  1  4  4  4  3  3  3  2  2  4  2  3  3  4  2  2  3  3  2  3  3  3  3  2  2  
39  4  3  2  3  3  2  3  2  1  1  1  2  2  2  2  5  3  3  4  4  4  4  2  3  2  2  4  
40  3  3  1  3  3  2  3  2  1  1  1  2  2  2  3  4  3  3  4  4  2  2  3  3  3  3  3  
41  2  2  1  2  2  2  2  2  1  1  1  2  2  1  1  3  2  1  3  2  1  1  2  2  2  2  3  
42  4  3  2  3  3  2  3  2  1  1  1  2  2  2  2  4  4  4  4  3  3  3  2  3  2  2  3  
43  2  2  1  3  3  2  2  3  1  1  2  2  2  1  1  3  3  2  3  3  2  2  1  2  2  2  2  
44  3  3  1  4  4  4  3  3  3  2  2  4  2  3  3  4  3  3  4  3  2  3  4  3  3  2  2  
45  2  2  1  3  3  3  3  2  1  1  1  2  2  2  2  4  2  1  4  3  1  2  3  3  3  2  2  
46  2  2  2  4  3  3  4  4  3  3  1  3  3  3  3  4  4  1  4  4  2  2  3  3  3  4  2  
47  3  3  4  4  2  2  3  2  2  3  1  2  2  2  3  2  2  1  2  2  1  1  2  2  2  2  2  
48  2  2  1  3  3  2  2  2  2  2  2  2  1  1  1  4  4  1  3  3  2  2  2  3  3  3  2  
49  4  3  4  2  2  3  3  2  1  3  2  4  3  3  3  3  3  4  4  3  2  3  2  3  3  3  2  
50  4  4  2  3  3  3  2  2  3  1  2  3  2  2  2  4  3  2  3  4  2  3  4  2  3  3  3  
51  4  3  1  2  2  1  2  1  2  2  2  1  3  1  2  2  1  1  3  2  2  2  2  2  2  1  2  
52  3  3  2  2  2  1  1  2  2  2  3  1  2  2  2  3  2  1  3  2  2  2  3  1  1  2  3  
53  4  5  1  2  3  2  3  2  3  2  1  3  2  1  1  4  2  2  2  2  3  2  2  2  1  3  2  

  
  



 
 

8

  

  إدارة سلوك الطلبة التابع لمواقف التعلم  مواقف التعلممهام إدارة   المجال
  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  األفراد

54  4  4  2  3  2  2  2  3  3  2  4  1  2  5  1  4  3  2  3  3  3  3  2  2  2  4  2  
55  4  4  1  3  2  4  2  4  1  2  1  4  2  2  1  4  1  1  2  3  2  3  2  2  2  1  2  
56  5  4  2  4  4  2  3  2  2  2  2  3  2  1  2  4  2  2  2  3  3  4  2  3  2  2  3  
57  4  3  2  3  3  2  3  2  1  1  1  3  1  1  3  3  3  1  3  2  2  2  2  2  2  2  3  
58  4  4  1  3  3  2  3  2  2  3  2  1  1  3  2  2  2  2  2  3  3  2  2  2  2  3  2  
59  5  5  2  4  3  3  4  2  2  3  2  2  2  4  2  4  4  3  5  3  3  3  3  4  2  2  2  
60  4  4  4  2  2  3  2  2  1  1  1  4  4  1  1  2  1  1  3  4  3  2  2  2  3  3  2  
61  5  4  2  3  3  3  2  3  2  2  2  3  3  2  1  5  4  2  4  4  1  2  4  4  3  3  2  
62  5  5  1  4  3  3  4  2  3  2  2  4  2  3  3  4  3  2  4  4  2  2  3  2  3  3  2  
63  4  3  1  2  2  3  3  3  1  1  1  2  3  2  2  4  3  2  2  2  1  1  2  3  2  2  2  
64  5  3  2  2  3  2  3  3  2  2  2  3  1  2  2  3  4  1  3  2  2  2  3  2  2  3  2  
65  3  2  2  2  2  3  3  2  2  1  2  3  3  3  3  1  1  1  1  1  1  1  1  2  1  1  1  

  153  159  170  170  171  121  136  185  195  133  169  242  118  119  154  170  110  122  123  156  169  154  178  172  127  221  244  المجموع

  2.35  2.44  2.61  2.61  2.63  1.86  2.09  2.84  3  2.04  2.6  3.72  1.81  1.83  2.36  2.61  1.68  1.87  1.92  2.4  2.6  2.36  2.73  2.75  1.95  3.39  3.75  الوسط

  0.57  0.70  0.70  0.74  0.82  0.79  0.80  0.71  0.86  0.90  1.10  0.96  0.75  0.75  0.78  0.87  0.68  0.71  0.78  0.70  0.68  0.69  0.74  0.82  0.96  0.79  0.86  االنحراف
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  إدارة سلوك الطلبة التابع لمواقف التعلم  المجال  إدارة سلوك الطلبة التابع لمواقف التعلم  المجال  الطلبة التابع لمواقف التعلم إدارة سلوك  المجال
 34  33  32  31  30  29  28  األفراد  34  33  32  31  30  29  28  األفراد  34  33  32  31  30  29  28  األفراد

1  2  2  4  2  1  1  1  23  2  3  3  2  2  2  1  45  1  1  1  2  1  2  1  
2  2  2  3  2  1  2  1  24  2  4  2  2  4  2  2  46  2  4  4  2  3  2  3  
3  1  1  3  3  2  1  2  25  3  3  3  2  2  2  2  47  1  2  2  2  2  2  1  
4  2  2  2  2  2  1  2  26  3  3  2  3  1  1  1  48  2  2  4  4  4  2  3  
5  3  2  3  2  1  1  1  27  3  3  3  3  2  3  3  49  1  2  3  3  3  4  2  
6  2  2  2  2  1  2  1  28  2  3  2  1  1  1  1  50  2  1  2  2  2  3  1  
7  4  2  3  2  2  1  1  29  2  3  3  2  2  3  3  51  1  1  2  2  2  1  2  
8  1  2  4  3  2  2  1  30  4  3  3  3  3  2  2  52  2  1  2  2  3  2  1  
9  3  2  2  3  2  1  2  31  2  1  2  2  1  1  2  53  1  2  3  3  2  2  1  

10  3  3  3  2  2  1  1  32  2  2  2  1  2  1  1  54  2  3  4  2  3  2  2  
11  1  4  2  2  2  2  1  33  3  1  2  2  1  2  2  55  2  2  3  2  3  1  2  
12  4  4  2  1  1  1  1  34  3  1  2  2  1  2  1  56  2  2  4  4  2  2  1  
13  4  2  4  2  2  2  1  35  3  1  2  2  1  1  1  57  2  1  3  3  2  2  2  
14  2  1  2  2  1  1  1  36  2  2  3  3  2  1  1  58  1  1  2  2  3  3  1  
15  2  3  1  1  2  2  2  37  3  1  3  3  3  2  2  59  2  2  3  2  4  2  2  
16  1  1  2  2  2  3  2  38  2  2  3  2  2  3  3  60  1  1  3  2  1  1  1  
17  3  3  2  2  3  1  2  39  1  1  2  1  2  1  1  61  2  2  4  3  2  3  2  
18  1  1  3  3  3  2  2  40  2  1  2  2  2  2  2  62  1  2  4  3  3  3  3  
19  1  1  1  1  1  1  1  41  1  1  2  2  1  1  1  63  2  1  1  1  1  2  1  
20  1  1  2  2  1  1  1  42  1  1  2  3  3  2  1  64  1  1  2  2  2  3  1  
21  2  4  2  4  4  2  1  43  1  1  1  1  1  1  1  65  1  1  1  2  1  2  1  
22  2  4  2  4  3  3  1  44  2  2  2  2  3  2  2                  

 96 118 130 143 159 124 125  المجموع                 

الوسط                                 
  المرجح

1.92  1.90  2.44  2.2  2  1.81  1.47  

  0.66  0.71  0.88  0.74  0.85  0.97  0.86  اإلنحراف                                
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 :الثالثةیغ بیانات الفرضیة تفر  :04الملحق رقم    
  إدارة المناخ النفسي للصف الدراسي  للصف الدراسيالمناخ المادي إدارة   المجال
  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  األفراد

1  4  4  2  3  2  2  3  3  1  2  3  1  5  4  1  2  1  4  4  3  1  2  2  1  
2  4  2  1  3  1  1  3  2  1  3  2  2  2  2  1  1  1  3  1  1  1  1  2  2  
3  4  3  3  3  1  1  2  3  1  3  3  1  4  2  2  2  1  2  3  2  1  2  3  1  
4  5  4  1  2  2  1  2  1  1  4  1  1  5  4  2  1  2  4  3  3  2  2  4  1  
5  5  5  2  4  1  1  5  2  1  4  2  2  4  3  2  2  2  2  2  2  2  1  1  2  
6  4  4  1  4  1  1  4  2  3  3  1  1  4  2  2  1  1  3  3  3  1  1  1  1  
7  3  3  1  3  2  2  3  2  2  3  2  2  5  3  2  1  1  2  2  4  1  1  3  1  
8  5  4  1  2  2  1  2  1  1  4  1  1  5  4  2  1  1  4  4  4  1  1  3  2  
9  4  4  2  1  2  3  1  3  1  3  1  1  5  3  2  2  2  3  2  3  2  1  3  1  

10  4  5  1  4  1  2  3  2  1  1  3  2  5  5  1  2  1  2  2  3  1  2  4  2  
11  5  4  1  3  2  4  4  1  1  1  2  2  2  2  1  22  2  2  2  1  1  1  1  1  
12  5  4  2  3  4  4  2  1  1  1  2  1  5  4  2  4  1  3  3  2  1  1  2  2  
13  4  4  1  5  2  2  3  3  2  2  1  2  4  4  1  3  2  4  4  3  1  2  1  1  
14  4  2  2  1  1  3  3  3  1  1  1  1  3  4  1  2  2  3  3  2  1  1  2  2  
15  4  4  1  4  3  3  3  2  1  2  2  1  4  4  1  2  2  3  3  2  1  1  3  2  
16  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  3  3  2  2  2  2  2  2  2  1  2  2  
17  3  3  1  3  2  2  3  2  1  2  2  2  3  3  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  
18  3  4  2  2  1  3  3  1  2  2  1  2  3  3  1  1  1  3  3  2  1  1  3  3  
19  2  1  1  2  1  1  2  1  1  2  1  1  2  3  1  1  1  2  2  2  1  1  2  1  
20  4  4  1  2  2  2  2  2  1  2  1  2  3  2  1  1  1  2  2  2  2  1  1  1  
21  4  5  2  2  1  2  3  1  2  3  1  1  4  4  2  2  2  3  3  3  2  2  1  1  
22  3  3  1  2  1  1  3  1  1  4  2  2  5  4  1  2  2  3  1  1  2  2  4  3  
23  5  4  2  2  1  2  3  1  2  3  1  1  3  3  1  2  2  2  2  2  1  1  2  2  
24  2  2  1  2  1  1  3  2  1  2  1  1  5  3  2  4  4  2  2  1  1  1  2  1  
25  5  3  2  3  2  2  3  3  2  3  1  1  4  3  1  1  2  2  3  3  1  1  4  2  
26  4  2  1  3  3  3  2  2  3  3  1  2  5  5  2  2  2  3  3  4  2  2  2  2  
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  إدارة المناخ النفسي للصف الدراسي  للصف الدراسي خ الماديالمناإدارة   المجال
  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  األفراد

27  3  2  1  2  4  2  4  4  1  1  3  1  4  2  2  2  1  3  3  3  2  1  2  3  
28  5  4  2  2  3  2  3  3  1  1  4  1  5  4  1  1  2  5  5  4  1  1  2  2  
29  4  2  1  3  2  2  3  2  1  3  2  1  2  2  1  2  1  1  2  2  1  1  2  2  
30  5  4  3  4  2  3  4  2  1  3  4  2  5  3  1  2  2  3  3  4  2  2  5  2  
31  4  4  1  2  3  3  2  1  2  3  1  1  4  2  2  1  1  4  4  4  1  2  4  3  
32  3  2  1  2  2  3  3  3  2  2  1  1  5  3  2  3  2  2  3  3  2  3  1  2  
33  2  2  2  3  1  1  4  2  2  2  1  1  4  3  1  3  1  3  2  3  1  1  3  2  
34  5  3  1  2  1  1  4  2  1  4  2  2  3  3  2  2  2  1  2  2  1  1  4  1  
35  3  4  1  2  2  2  3  2  2  3  1  1  2  2  2  2  1  2  2  1  2  2  3  2  
36  5  3  1  2  2  1  3  4  2  3  2  3  3  2  1  2  2  3  1  3  1  2  2  1  
37  4  2  1  2  2  3  2  3  1  2  1  1  3  3  2  2  2  2  4  3  1  1  3  2  
38  5  4  2  4  3  3  5  1  1  4  2  2  5  5  1  2  1  3  3  5  2  2  3  2  
39  5  4  1  3  1  2  4  2  2  4  2  2  3  3  1  1  1  4  4  4  1  1  3  2  
40  4  3  1  2  2  2  4  1  2  4  1  2  3  3  2  3  2  4  4  4  2  1  3  1  
41  2  2  1  2  1  1  3  1  1  2  2  2  3  3  1  1  1  2  2  2  2  1  2  1  
42  3  3  2  2  2  1  3  2  2  2  4  1  4  4  1  3  2  5  4  3  2  2  2  3  
43  2  2  1  2  1  1  2  1  1  1  1  1  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  
44  5  5  1  2  1  2  4  3  2  5  2  3  4  4  1  1  2  3  3  2  2  2  3  2  
45  5  5  2  2  2  1  4  1  1  3  2  2  3  3  2  2  2  3  3  1  1  1  2  1  
46  5  4  1  5  1  1  5  1  2  4  2  2  5  4  1  1  2  4  4  3  3  3  4  2  
47  2  2  1  3  1  1  2  1  2  3  2  2  3  3  1  1  1  3  2  2  1  1  3  2  
48  4  4  2  3  1  1  3  2  2  4  2  1  4  4  2  2  2  3  3  2  1  2  2  1  
49  5  4  1  3  1  2  4  2  2  4  2  2  5  5  1  2  1  4  3  2  1  1  3  2  
50  3  3  1  3  1  2  1  1  4  3  3  1  3  3  1  2  1  2  2  2  1  2  2  2  
51  2  2  1  2  2  2  2  1  1  4  2  1  2  4  1  1  1  2  2  2  1  1  2  3  
52  2  2  2  3  1  2  2  2  1  1  3  1  2  2  1  1  1  3  2  3  1  1  1  1  
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  النفسي للصف الدراسيإدارة المناخ   للصف الدراسي المناخ الماديإدارة   المجال
  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  األفراد

53  4  3  1  2  1  1  3  1  1  3  1  1  3  3  1  2  1  2  2  2  1  1  3  4  
54  5  4  1  3  1  2  4  4  2  5  2  3  5  5  1  2  1  3  2  2  1  2  4  2  
55  4  3  2  3  2  2  3  1  1  2  1  1  5  4  1  2  2  3  2  2  1  3  3  2  
56  4  4  1  3  2  2  4  2  1  4  3  1  4  3  2  2  1  4  3  4  1  1  4  2  
57  3  3  1  2  2  1  2  2  1  3  2  2  3  2  1  3  1  3  2  3  2  1  1  2  
58  4  3  1  4  3  1  2  1  1  2  1  1  4  3  2  1  1  3  2  2  1  1  2  3  
59  5  4  1  2  1  2  2  1  1  3  2  2  5  4  1  4  1  3  4  5  2  2  4  5  
60  3  3  2  4  2  2  4  2  1  3  1  1  3  3  1  1  1  2  3  3  1  1  2  1  
61  5  4  1  2  2  1  4  2  2  4  2  2  4  4  2  2  2  5  3  4  3  2  2  1  
62  5  5  2  4  2  2  5  1  2  4  2  2  4  4  1  2  2  4  4  4  1  2  4  2  
63  2  1  1  2  2  1  2  3  1  1  2  1  3  4  1  2  1  2  2  3  2  2  4  3  
64  2  2  1  2  1  2  3  1  2  2  1  1  4  4  1  1  1  3  3  3  2  1  2  2  
65  2  1  1  1  2  1  1  1  1  1  2  1  2  2  1  3  1  2  2  2  2  1  1  1  

  119  163  94  93  169  173  184  97  121  90  212  142  96  117  177  96  119  194  119  118  171  90  209  246  المجموع
  1.83  2.50  1.44  1.43  2.6  2.66  2.83  1.49  1.86  1.38  3.26  2.18  1.47  1.8  2.72  1.47  1.82  2.98  1.83  1.81  2.62  1.38  3.21  3.78  الوسط

  0.66  1.03  0.57  0.55  0.91  0.88  0.92  0.58  0.70  0.49  0.88  1.03  0.58  0.70  1.08  0.64  0.83  0.97  0.80  0.67  0.91  0.54  1.05  1.10  االنحراف
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 :الرابعةتفریغ بیانات الفرضیة   :05الملحق رقم   
  الصفيأثناء التفاعل المحافظة على االنتباه   لتفاعل الصفيالعالقات الصفیة أثناء اإدارة   المجال

  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  فراداأل
1  5  4  4  3  2  3  5  5  4  3  2  1  3  2  4  4  3  1  2  3  2  2  2  4  1  1  
2  4  4  1  2  3  2  4  3  4  5  1  1  3  2  4  5  4  2  3  3  5  3  3  2  2  3  
3  5  5  5  4  1  4  4  2  1  5  3  2  4  1  4  3  3  2  5  5  4  2  3  3  2  2  
4  5  5  5  3  2  3  3  4  2  5  2  5  2  1  4  4  4  1  3  3  2  5  5  3  1  4  
5  5  5  5  4  2  4  3  4  1  5  1  5  4  4  5  5  5  2  4  4  5  5  3  3  2  2  
6  4  4  3  4  2  4  4  3  2  4  3  4  2  3  3  4  3  2  3  4  1  4  4  3  2  2  
7  4  4  4  3  1  4  4  3  4  2  2  4  4  4  3  3  3  1  3  4  2  4  4  5  2  3  
8  5  5  4  4  3  4  4  5  3  5  5  4  5  5  5  5  5  3  5  5  3  5  4  5  2  2  
9  4  4  4  3  3  4  5  5  2  4  3  4  5  3  4  3  4  1  4  4  1  1  4  5  3  4  

10  5  4  3  4  4  4  3  2  3  5  1  3  1  2  3  3  4  1  4  3  2  4  4  4  3  3  
11  5  5  4  3  3  2  4  4  5  3  1  2  2  3  3  3  2  1  2  3  3  3  3  2  2  2  
12  5  5  5  4  2  4  4  4  2  4  3  5  3  3  4  4  5  3  5  5  2  2  5  4  3  3  
13  4  4  3  4  1  5  5  4  1  5  5  4  2  2  3  3  4  3  3  4  4  4  3  2  2  3  
14  5  4  5  3  2  4  4  5  4  5  5  3  3  4  3  3  3  4  3  5  5  5  4  5  1  1  
15  4  4  3  4  1  4  5  5  5  2  5  4  5  5  4  4  3  1  4  4  3  4  5  5  3  2  
16  5  4  5  3  5  5  5  5  5  5  4  5  4  4  4  5  5  2  5  5  2  4  4  5  2  2  
17  4  4  3  4  4  3  4  4  4  4  2  4  4  4  4  5  5  5  4  4  5  5  5  4  3  3  
18  5  5  3  1  5  4  4  5  5  3  3  5  4  3  4  4  4  3  4  5  5  4  4  5  2  2  
19  2  2  2  1  2  3  1  1  2  2  1  3  2  2  2  4  4  3  2  3  1  2  2  3  1  1  
20  5  5  4  5  2  5  5  5  2  4  1  5  2  2  5  5  5  2  5  4  1  4  4  4  2  2  
21  2  2  5  2  1  5  5  2  2  4  1  5  2  2  2  2  2  1  4  3  2  3  3  4  2  2  
22  4  5  4  1  4  5  4  3  1  5  5  4  2  2  3  3  2  1  3  3  2  4  4  4  3  2  
23  5  3  4  1  4  5  3  3  2  4  4  5  3  3  3  3  1  1  4  4  3  3  4  2  2  3  
24  4  4  4  5  5  4  5  5  3  5  5  2  2  2  4  5  5  3  5  4  5  5  4  4  4  4  
25  5  4  3  3  4  5  5  5  4  4  2  4  2  2  4  5  5  2  5  3  3  5  5  5  4  4  
26  5  3  3  4  2  5  3  3  2  5  1  4  4  5  5  4  4  2  4  4  1  5  5  3  2  2  
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  المحافظة على االنتباه أثناء التفاعل الصفي  العالقات الصفیة أثناء التفاعل الصفيإدارة   المجال
  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  األفراد

27  5  3  4  5  2  5  4  4  3  5  2  5  5  3  5  5  5  1  5  5  2  4  5  4  1  1  
28  5  4  4  5  1  5  5  4  2  5  2  4  5  3  4  5  3  1  5  5  2  4  5  5  2  1  
29  5  3  4  5  3  4  4  4  1  4  1  4  4  2  5  3  3  2  4  3  3  5  5  5  2  2  
30  5  4  4  5  2  4  5  4  1  4  2  4  4  1  3  5  5  1  4  3  3  4  3  4  3  3  
31  5  5  5  4  1  2  3  5  2  5  3  5  5  3  5  3  4  1  5  4  2  4  4  5  1  2  
32  4  4  5  3  2  5  5  4  2  5  4  5  4  3  5  5  5  2  4  5  5  4  5  3  2  2  
33  2  2  2  1  1  2  3  2  4  1  4  3  1  1  2  2  1  1  3  4  3  3  2  2  2  1  
34  2  2  2  1  2  1  2  1  2  1  3  1  3  2  2  2  2  1  2  2  3  3  2  2  2  2  
35  3  3  2  3  3  1  1  1  3  2  4  3  1  1  2  4  2  1  2  2  1  4  1  1  1  1  
36  4  4  2  3  1  1  3  3  2  4  2  1  3  1  4  4  2  1  2  4  3  2  3  2  1  1  
37  5  4  4  4  3  4  4  5  2  5  3  4  3  3  5  5  4  3  4  4  2  3  4  4  3  3  
38  3  3  4  2  2  3  4  4  1  5  2  2  1  1  5  5  4  2  5  5  3  2  3  3  2  2  
39  5  5  4  5  1  5  4  5  3  5  4  4  2  3  5  5  4  2  4  4  3  4  5  5  3  2  
40  5  5  2  4  2  5  4  4  3  5  1  4  2  2  5  5  4  2  4  5  3  4  4  4  2  2  
41  5  5  4  5  2  5  4  4  5  5  4  4  4  4  5  5  5  3  5  5  4  5  5  2  5  3  
42  3  2  3  4  1  4  3  3  1  5  1  4  1  1  5  4  5  1  4  4  1  5  5  4  1  1  
43  5  5  3  4  1  5  5  1  1  3  4  5  4  4  5  5  3  3  2  4  4  3  3  3  4  2  
44  2  2  3  3  1  2  3  3  2  4  1  4  1  1  4  4  3  1  4  4  1  5  5  4  2  2  
45  5  4  5  5  2  5  3  3  1  5  4  3  2  2  5  5  4  2  5  5  5  4  5  5  2  1  
46  3  3  2  3  1  3  4  4  3  2  3  3  1  1  3  4  4  2  4  4  1  4  4  5  3  1  
47  5  5  3  3  2  3  4  4  1  5  3  3  2  1  5  3  3  1  5  4  5  3  5  5  1  1  
48  4  4  3  3  1  3  3  4  1  3  4  5  1  1  4  4  5  2  5  4  2  4  4  3  1  2  
49  5  5  4  4  2  4  4  5  2  3  1  5  2  2  5  4  5  1  3  3  1  3  3  4  2  2  
50  4  4  3  3  2  3  3  4  1  4  1  4  4  3  5  4  4  2  4  4  2  4  4  5  1  1  
51  5  5  4  2  2  4  4  4  2  5  1  3  3  2  4  5  4  1  3  3  1  3  3  4  1  1  
52  4  4  3  3  2  5  5  4  2  5  2  4  2  2  5  4  5  2  5  4  4  3  3  4  4  4  
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  المحافظة على االنتباه أثناء التفاعل الصفي  إدارة العالقات الصفیة أثناء التفاعل الصفي  المجال
  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  األفراد

53  5  3  3  4  1  5  4  4  2  4  4  4  1  1  5  5  4  4  3  3  2  4  4  5  2  2  
54  4  5  4  4  2  5  4  3  3  2  2  3  2  2  4  4  5  2  4  4  3  1  1  4  1  1  
55  5  5  4  4  3  3  2  3  3  1  2  3  5  4  4  5  5  4  3  3  4  2  4  2  2  2  
56  4  4  5  3  5  4  4  3  4  5  5  4  1  1  4  5  4  2  4  4  2  5  4  5  2  1  
57  5  4  4  4  1  5  5  1  1  5  4  2  2  2  5  4  3  3  4  5  4  3  3  4  2  2  
58  5  5  5  4  2  4  4  3  3  4  1  4  3  2  3  3  2  1  3  3  2  2  4  4  1  1  
59  5  4  4  3  4  4  4  3  3  5  3  5  2  2  3  5  5  2  4  5  1  4  5  5  2  2  
60  5  5  5  4  2  5  4  4  1  5  4  4  2  2  5  5  3  1  5  5  2  5  4  4  3  2  
61  3  3  2  3  1  3  4  3  1  3  1  3  3  2  4  3  3  1  4  3  2  3  3  1  3  1  
62  2  4  4  2  2  4  2  2  2  3  2  2  1  1  4  3  2  2  4  4  1  1  3  3  2  1  
63  5  3  3  4  2  3  3  4  2  4  1  4  1  1  5  4  3  3  2  4  1  5  5  4  1  1  
64  4  4  3  3  2  4  4  4  2  5  3  5  5  5  4  4  3  1  4  3  1  4  4  5  1  2  
65  5  5  4  3  1  3  3  4  2  5  3  3  1  1  5  4  4  1  4  5  2  3  3  4  2  2  

  130  136  242  244  237  170  255  248  122  241  265  263  150  174  235  171  263  157  233  248  249  143  219  236  250  280  المجموع
3.8  4.30  الوسط

4  
3.63  3.36  2.2  3.83  3.81  3.58  2.41  4.04  2.62  3.61  2.67  2.30  4.04  4.07  3.70  1.87  3.81  3.92  2.61  3.64  3.75  3.72  2.09  2  

  0.88  0.91  1.13  1.00  1.09  1.33  0.81  0.96  0.96  1.11  0.89  0.94  1.14  1.31  1.12  1.40  1.19  1.21  1.14  0.95  1.11  1.14  1.11  0.99  0.93  0.96  االنحراف
  



  :بیانات حساب االتساق الداخلي ألفا كرونباخ :06الملحق رقم 

  المجال الرابع  المجال الثالث  المجال الثاني   المجال األول 
  ب2ع      البنود  ب2ع      البنود  ب2ع      البنود  ب2ع      البنود

1  0.24  1  0.33  1  0.8  1  0.33  
2  0.44  2  0.40  2  0.33  2  0.5  
3  0.5  3  0.61  3  0.40  3  1.14  
4  0.38  4  0.33  4  0.57  4  0.9  
5  0.65  5  0.31  5  0.57  5  1.23  
6  0.65  6  0.40  6  0.66  6  0.8  
7  0.39  7  0.33  7  0.28  7  0.47  
8  0.77  8  0.61  8  0.23  8  1.14  
9  0.37  9  0.28  9  0.33  9  0.47  

10  0.51  10  0.61  10  0.86  10  0.33  
11  0.53  11  0.33  11  0.90  11  0.23  
12  0.64  12  0.50  12  0.57  12  0.28  
13  0.51  13  0.80  13  0.61  13  0.28  
14  0.24  14  0.90  14  0.24  14  0.57  
15  0.6  15  0.61  15  0.44  15  0.47  
16  0.44  16  0.86  16  0.51  16  0.8  
17  0.44  17  0.45  17  0.44  17  0.57  
18  0.51  18  0.57  18  0.72  18  0.57  
19  0.44  19  0.61  19  0.46  19  0.66  
20  0.72  20  0.9  20  0.38  20  0.14  
21  0.36  21  0.44  21  0.33  21  0.5  
22  0.38  22  0.80  22  0.57  22  0.5  
23  0.44  23  0.61  23  0.77  23  0.33  
24  0.46  24  0.45  24  0.51  24  0.9  
  0.66  25  12.48  المجموع  0.33  25  0.38  25



  0.28  26  68.66  ك2ع  0.61  26  0.33  26
  15.05  المجموع    0.5  27  0.51  27
  73.05  ك2ع  0.8  28  0.62  28
29  0.77  29  0.61    
30  0.46  30  0.45  
31  0.60  31  0.50  
32  0.64  32  0.33  
33  0.44  33  0.45  
34  0.60  34  0.61  
  18.23  المجموع  0.51  35
  72.88  ك2ع  0.75  36
37  0.77    

  18.99  المجموع 
  70.90  ك2ع
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  .أسماء محكمي أداة جمع البیانات: 07الملحق رقم 

  اسم الجامعة      أسماء المحكمین
  .-2سطیف –جامعة محمد لمین دباغین   صحراوي عبد اهللا - 1
  .-2سطیف –جامعة محمد لمین دباغین   بوصلب عبد الحكیم - 2
  .-2سطیف –جامعة محمد لمین دباغین   ستر الرحمان نعیمة - 3
  .-2سطیف –لمین دباغین جامعة محمد   أحمید حسینة  - 4
  .-2سطیف –جامعة محمد لمین دباغین   جدوالي صفیة  - 5
  .جامعة عنابة  حربي سمیرة  - 6
  .جامعة البلیدة   إیطاطاحین غانیة - 7
  .جامعة الجزائر  طشوعة الویزة - 8

  


