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 مدى تبني مهارات إدارة الصف في المنظمات التعليمية
 )دراسة ميدانية من وجهة نظر الطالب بالثانوية في مديرية مدينة المكال(

   

 د. عبد اهلل زلمد عبداهلل بن ثعلب                                                      د. ىاين سادلُت عمر بلعفَت              
 أستاذ مساعد                                                           قسم إدارة األعماؿ    -أستاذ مشارؾ           
 جامعة القرآف الكرًن والعلـو اإلسالمية                                          جامعة حضرموت     -كلية العلـو اإلدارية        

 الملخص:
مدى تبٍت مهارات إدارة الصف يف ادلنظمات التعليمية مبديرية ادلكال. إذل التعرؼ هدؼ ىذه الدراسة ستت

وقد تكوف رلتمع الدراسة من مجيع طالب ادلستوى الثالث أديب يف ثانويات مديرية ادلكال، والبالغ عددىم 
ا وطالبة مت اختيارىا من عينة من ( طالبً 132( طالًبا وطالبة، أما عينة الدراسة فتكونت من عدد )1267)

( مدارس للبنُت والبنات. وقد مت استخداـ ادلنهج الوصفي التحليلي 4مدارس الثانوية مبديرية ادلكال بلغت )
لتحليل بيانات الدراسة. وقد توصلت الدراسة إذل نتائج أعلها أف إدراؾ العينة ادلبحوثة عن توافر أبعاد مهارات 

جاءت على التوارل  امهارات إدارة الصف مرتبة تنازليً ستوى عاٍؿ، وأف مستوى توافر إدارة الصف رلتمعة مب
 على النحو اآليت: بعد السيطرة، بعد إدارة الوقت، بعد التحفيز.

 .مهارات، إدارة الصف، ادلنظمات التعليمية، ادلكالالكلمات المفتاحية: 

 :Introduction مقدمة 
التعليمية إحدى الركائز األساسية لنجاح ادلعلم يف احلصة الدراسية تعد اإلدارة الصفية يف ادلنظمات 

وحتقيق أىدافو التعليمية فيها، فعند اكتساب ادلعلم ذلذه ادلهارة التدريسية وقدرتو على إدارة الصف وتعاملو مع 
قد ىيأ  اف أيضً صلاح حصتو الدراسية، ويكو  يف اطً ادلتعلمُت باألساليب الًتبوية ادلناسبة يكوف بذلك قد قطع شو 

دارة الصفية البيئة التعليمية ادلناسبة لزيادة فهم ادلتعلمُت واستيعاهبم دلوضوع درسو. وبفقداف ادلعلم مهارة اإل
أخرى،  اا وبالقصور والضعف أحيانً على حصتو الدراسية بالفشل أحيانً ما سيتم احلكم  االناجحة فإنو غالبً 

ذبة للمتعلمُت، ومهما ريسية واألساليب التدريسية الشخصية اجلامهما أظهر ذلك ادلعلم من ادلهارات التد
يف استخداـ الطرؽ التدريسية احلديثة والوسائل التعليمية ادلشوقة ذلم، فافتقاده مهارة اإلدارة  ااجتهد أيضً 

وضوع ألعلية ىذا ادل اداؼ درسو، ونظرً الصفية الناجحة سيحوؿ بينو وبُت صلاحو يف حصتو الدراسية وحتقيقو أى
وتأثَته ادلباشر على صلاح ادلعلم يف مهمتو التدريسية وحتقيقو أىدافو الًتبوية والتعليمية ادلخططة، كما أكدت 
ذلك عدد من الدراسات واألحباث السابقة، فقد قاـ الباحثاف بإعداد ىذه الدراسة للتعرؼ على مدى تبٍتي 
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ة، وسيتم التطرؽ يف ىذه الدراسة إذل اإلدارة الصفية من ادلعلمُت يف ادلنظمات التعليمية دلهارات اإلدارة الصفي
حيث ادلفهـو واألعلية، وكذا استعراض مهارات اإلدارة الصفية وعناصرىا وخصائصها ادلختلفة، ومن مث احلديث 
عن حتليل بيانات الدراسة ادلستوحاة من أداة الدراسة )االستبياف(، ويف هناية الدراسة سيتم عرض النتائج 

 يات اليت توصل إليها الباحثاف بعد اكتماؿ ىذه الدراسة.    والتوص
 :Research Problem مشكلة البحث 

ة منهم يف قياـ أولئك غلتهد عدد من القائمُت على ادلنظمات التعليمية لتوفَت كادر تعليمي متميز، رغبً 
األىداؼ الًتبوية والتعليمية ادلرجوة يف كل ادلعلمُت بادلهاـ التدريسية ادلوكلة ذلم على النحو األمثل، وحتقيقهم 

مستوى من ادلستويات الدراسية، ويف كل مرحلة من مراحل التعليم لعاـ )األساسي والثانوي(، إال أف اكتساب 
ادلعلمُت ادلهارات أو الكفايات التدريسية ادلطلوبة يتفاوت من معلم إذل آخر ومن مادة دراسية إذل أخرى، 

دد من الدراسات واألحباث السابقة عن بعض تلك ادلهارات/ شلا يعوؽ حتقيق كامل وىذا أكدتو نتائج ع
 األىداؼ الًتبوية والتعليمية ادلخططة، ويضعف حتقيق سلرجات التعلم ادلطلوبة من تلك ادلنظمات التعليمية.

ا، فادلعلم وتأيت مهارة اإلدارة الصفية يف مقدمة تلك ادلهارات التدريسية ادلطلوب من ادلعلم امتالكه
مطالب بتنفيذ مجلة من اإلجراءات أو السلوكيات اليت تؤىلو للسيطرة على الصف، وصلاح خطتو. التدريسية، 
وحتقيقو أىدافو، ومنها القدرة على إثارة انتباه ادلتعلمُت وتشويقهم دلتابعة سَت الدرس، والتعرؼ على 

ة ادلناسبة حلل مشكالهتم الطارئة قبل عرض الدرس خصائصهم واجتاىاهتم وميوذلم، واستخداـ األساليب الًتبوي
.. اخل، وقد بدا ألحد كاتيب ىذا البحث من خالؿ مزاولتو تخداـ أساليب التعزيز ادلختلفة.وأثناءه وبعده، واس

دلهنة التدريس يف العديد من ادلنظمات التعليمية يف مديرية ادلكال مبراحلها ادلختلفة يف السنوات السابقة، 
عدد من ادلعلمُت يف تلك ادلدارس، أف بعض ادلعلمُت يف ادلنظمات التعليمية ال يستطيعوف ضبط  ومزاملتو

الصف والسيطرة على ادلتعلمُت، شلا دفع الباحثُت للقياـ هبذه الدراسة للوصوؿ إذل نتائج علمية دقيقة، وتقدًن 
د دراسة سابقة تتعلق بالبحث إذل عدـ وجو  ةكن أف حتد من ىذه ادلشكلة، إضافً توصيات عملية مقًتحة ؽل

صفية على حد بشكل رئيس يف مدى اكتساب ادلعلمُت يف ادلنظمات التعليمية يف مديرية ادلكال مهارة اإلدارة ال
 عليو فقد مت صياغة مشكلة الدراسة بالتساؤؿ الرئيس اآليت: ءعلم الباحثُت، وبناً 

 المكال لمهارات اإلدارة الصفية؟ما مدى تبّني المعلمين في المنظمات التعليمية بمديرية 
 ويتفرع من ىذا التساؤؿ الرئيس األسئلة اآلتية:  
 ما مدى تبٍتي ادلعلمُت يف ادلنظمات التعليمية مبديرية ادلكال دلهارات إدارة الوقت؟ 
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 ما مدى تبٍتي ادلعلمُت يف ادلنظمات التعليمية مبديرية ادلكال دلهارات التحفيز؟ 
  يف ادلنظمات التعليمية مبديرية ادلكال دلهارات السيطرة؟ما مدى تبٍتي ادلعلمُت 

 :study Hypothesesالفرضية الرئيسة 

 وؽلكن يف ضوء مشكلة الدراسة صياغة فرضية الدراسة كما يأيت:
 تتبنى المنظمات التعليمية في مديرية مدينة المكال مهارات إدارة الصف بمستوى ضعيف

  اشتقاؽ الفرضيات الفرعية اآلتية:ومن ىذه الفرضية الرئيسة ؽلكن 

 .تتبٌت ادلنظمات التعليمية يف مديرية مدينة ادلكال مهارات إدارة الوقت مبستوى ضعيف 
 .تتبٌت ادلنظمات التعليمية يف مديرية مدينة ادلكال مهارات التحفيز مبستوى ضعيف 
 وى ضعيف.تتبٌت ادلنظمات التعليمية يف مديرية مدينة ادلكال مهارات السيطرة مبست 

 :Study Objectivesأهداف الدراسة 

 ىدفت الدراسة إذل حتقيق األىداؼ اآلتية:
  .معرفة مدى تبٍتي معلمي اجلغرافيا دلهارات إدارة الصف يف ادلنظمات التعليمية مبديرية ادلكال 
 ديرية ادلكال من الوصوؿ إذل عدد من ادلقًتحات وادلعاجلات اليت ستمكين معلمي اجلغرافيا بادلدارس الثانوية مب

 الصف. اكتساب مهارات إدارة 
 مجتمع البحث وعينته:

تكوف رلتمع البحث من مجيع طلبة ادلستوى الثالث أديب يف ثانويات مديرية مدينة ادلكال، والبالغ عددىم 
عينة ( طالًبا وطالبة مفردة مت اختيارىا من 132( طالًبا وطالبة، أما عينة الدراسة فتكونت من عدد )1267)

% 10( مدارس للبنُت والبنات، وتشكل عينة الدراسة ما نسبتو 4من مدارس الثانوية مبديرية ادلكال بلغت )
ألسلوب العينة العشوائية الطبقية، حيث مت تقسيم رلتمع  ا، وقد مت اختيار عينة البحث وفقً من رلتمع الدراسة

 مت أخذ عينة عشوائية من كل طبقة.البحث إذل طبقتُت علا طبقة الذكور وطبقة اإلناث، ومن مث 
 :Data Sourcesمصادر جمع البيانات 

 اعتمد الباحثاف يف حبثهما على ادلصادر اآلتية: 
 ادلصادر األولية: قاـ الباحثاف جبمع بياناهتم ادلتعلقة باجلانب العملي أو التطبيقي من خالؿ أداة االستبياف. -1
الدوريات العلمية احملكمة، الرسائل واألطروحات العلمية، ادلواقع ادلصادر الثانوية: مثل الكتب ادلنشورة،  -2

 باللغتُت العربية واألجنبية وغَتىا من ادلصادر. اإللكًتونية ادلعًتؼ هبا أكادؽليً ا
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 :Study Approachمنهج الدراسة 

كذلك دتت قاـ الباحثاف باالعتماد على ادلنهج الوصفي التحليلي، كونو يناسب ىذا النوع من الدراسات.  
 .(SPSS)االستعانة يف عملية حتليل البيانات على الربنامج اإلحصائي 

 مصطلحات الدراسة: 
 :المهارة 

السرعة والدقة يف أداء عمل من األعماؿ مع االقتصاد يف  ( ادلهارة بأهنا "2008يعرؼ مسارة والعديلي )
( ادلهارة بأهنا "التمكن 2014، وتعرؼ اخليكاين )(1)" اأو مركبً  ايكوف ىذا العمل بسيطً  الوقت ادلبذوؿ، وقد

 .(2)من إصلاز مهمة معينة بكيفية زلددة، وبدقة متناىية وسرعة يف التنفيذ"
  :اإلدارة الصفية 

( مفهـو اإلدارة الصفية بأهنا " رلموعة من األنشطة اليت يستخدمها ادلعلم يف تنمية 2003يعريؼ زيتوف )
لدى التالميذ وحذؼ األظلاط غَت ادلناسبة، وتنمية العالقات اإلنسانية اجليدة وخلق األظلاط السلوكية ادلناسبة 

( اإلدارة 2004) ، بينما عريفت قطامي(3)" جو اجتماعي فعياؿ ومنتج داخل الفصل واحملافظة على استمراريتو
شطة الصفية وما يبذلو الطلبة العملية ادلنظمة وادلخططة اليت يوجو فيها ادلعلم جهوده لقيادة األنالصفية بأهنا: " 

. (4)من أظلاط سلوؾ تتصل بإشاعة ادلناخ ادلالئم لتحقيق أىداؼ تعليمية سلططة ؼلططها ادلعلم ويعيها الطلبة "
" مجيع اإلجراءات والتدابَت اليت يستخدمها ادلعلم لتوفَت بيئة صفية الطناوي فتعريؼ إدارة الصف بأهنا أما 

احلفاظ على مالءمتها واستمراريتها مبا ؽلكينو من حتقيق األىداؼ التعليمية مالئمة للتعليم والتعلم، و 
 .(5)ادلنشودة"

 :Previous Studiesالدراسات السابقة 

اطلع الباحثاف على بعض الدراسات السابقة ادلتعلقة مبوضوع الدراسة، وؽلكن عرض أىم تلك الدراسات 
 على النحو اآليت:

 :(6)(1111)( دراسة الطعاني 1

ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرؼ على شلارسة ادلهارات اإلدارية الصفية األساسية لدى معلمي التعليم 
ا ( معلمً 180الثانوي يف زلافظة الكرؾ بالعراؽ، ومت اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية وبلغ حجمها )

ت على ادلرتبة األوذل بالنسبة ومعلمة، وتوصلت الدراسة إذل أف مهارة األنشطة الصفية والتفاعل الصفي حصل
 لإلدارة الصفية، وحصلت مهارة اإلرشاد الًتبوي على ادلرتبة األخَتة.
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 :(7)(1112)دراسة المكصوصي ( 2

ىدفت ىذه الدراسة إذل تقوًن مهارات إدارة الصف وضبطو لدى مطبقي قسم التاريخ، ودتثلت عينة 
اجلامعة ادلستنصرية للعاـ الدراسي  كلية الًتبية/ا من طلبة قسم التاريخ يف  ( مطبقً 80الدراسة يف )

ـ. ودتثلت أىم نتائج البحث يف ضعف ادلستوى العاـ ألداء الطلبة ادلطبقُت يف مهارات إدارة 2012/2013
 الصف وضبطو.

 

 :(8)(1118)دراسة الزهراني ( 3

ميكية يف إدارة الصف ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرؼ على درجة شلارسة ادلعلمُت ألسلوب القيادة الدينا
ا ادللتحقُت بالربنامج يف كلية الًتبية تربويً  ا( قائدً 44من وجهة نظر ادلعلمُت، وتكونت عينة الدراسة من )

ـ، وتوصل الباحث لعدد من النتائج، من أعلها اطلفاض شلارسة ادلعلمُت للقيادة 2017جبامعة أـ القرى لعاـ 
 تعلقة باستخدامات التقنية يف إدارة الصف.الًتبوية الصفية، واطلفاض مهاراهتم ادل

 

 :(9)(1112) دراسة الصمادي وآخرين ( 2

ىدفت ىذه الدراسة إذل الكشف عن واقع شلارسة ادلعلمُت حلفظ النظاـ وإدارة الصفوؼ من وجهة نظر 
( معلًما ومعلمة من زلافظيت عجلوف وجرش لعاـ 180ادلعلمُت أنفسهم، وتكونت عينة الدراسة من )

ـ، وقد أظهرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف شلارسة ادلعلمُت دلهارات حفظ 2008/2009
 النظاـ وإدارة الصف ولصاحل اإلناث.

 

 :(10)(1111)دراسة أحمد ( 5

ىدؼ البحث إذل إبراز أعلية إدارة الصف اجليدة يف العملية التعليمية وحتديد ادلهارات الضرورية الالزمة 
إدارتو لصفو، وكذا الوقوؼ على واقع توافر بعض مهارات إدارة الصف لدى معلمي مرحلة  للمعلم عند

األساس يف زللية أـ درماف بالسوداف، كما ىدؼ البحث إذل حتديد مهارات إدارة الصف اليت يفتقدىا معلمو 
بويُت مبحلية أـ ( مفردة من ادلشرفُت الًت 40مرحلة األساس يف زللية أـ درماف. وتكونت عينة الدراسة من )

% من رلتمع البحث، وتوصل البحث إذل نتائج عدة منها: أف أكثر ادلهارات توافرًا لدى 50درماف بنسبة 
ادلعلمُت ىي مهارات إدارة االجتماع، مث تأيت يف الًتتيب مهارات القيادة، مث مهارات حل ادلشكالت مث 

 مهارات التنظيم. 
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Delceva (2014)دراسة (6
(11): 

الدراسة بعنواف "إدارة الصف" وىدفت إذل اكتشاؼ ادلسارات اليت دتكن ادلعلمُت من إدارة عملهم ىذه 
مع الطالب يف الفصل الدراسي يف ادلدارس االبتدائية يف مجهورية مقدونيا، ومن أجل اكتشاؼ ما إذا كانت 

احمللي والوطٍت. وقد توصلت  ىناؾ اسًتاتيجية ملموسة لتعزيز إدارة الفصوؿ الدراسية وتنفيذىا على ادلستوى
الدراسة إذل رلموعة من النتائج، أعلها: أف ىناؾ عجزًا يف مهارات إدارة الفصل الدراسي بُت ادلعلمُت، وىو ما 

 .يرجع أيًضا إذل بعض اذلفوات يف التعليم األورل للمعلمُت
 :(12)مSADIK, and AKBULUT (1115)دراسة ( 7

ت إدارة الفصوؿ الدراسية للمعلمُت يف ادلدارس الثانوية )عينة من مدينة ىذه الدراسة بعنواف "تقييم مهارا
ذل اكتشاؼ مهارات إدارة الفصوؿ الدراسية للمعلمُت العاملُت يف ادلدارس الثانوية يف إأضنة بًتكيا(" وىدفت 

ية أو غَت كافية. مدينة أضنة من حيث ادلتغَتات ادلختلفة، ومن مث ادلهارات اليت غلد ادلعلموف أنفسهم أهنا كاف
وأوضحت نتائج الدراسة أف ىناؾ عالقة مهمة بُت مهارات إدارة الفصوؿ الدراسية وبعض ادلتغَتات، مثل 
اجلنس والعمر واخلربة ادلهنية وقراءة كتب إدارة الفصوؿ الدراسية، واخللفية الًتبوية، وأنواع ادلدارس. كما بينت 

ثر ىي التعاوف مع اإلدارة وأولياء األمور ومؤسسة تقدًن ادلشورة ف ادلهارات اليت غلب حتسينها أكأالدراسة 
للمشاكل اليت ال ؽلكن للمعلمُت التغلب عليها، استخداـ ادلعدات التعليمية إلغلاد االرتباط مع زلتوى احلصة، 

 . من السيطرة على السلوكيات اإلشكاليةوتوجيو الطالب للقياـ بأنشطة أكثر إنتاجية بداًل 
 :Harun and Other (2015)(13)دراسة ( 8

ىذه الدراسة بعنواف "مهارات اإلدارة الصفية الفعالة يف الًتبية الرياضية مبعهد تعليم ادلعلمُت"، وىدفت إذل 
مراجعة مهارات اإلدارة الصفية الفعالة يف الًتبية البدنية لتحديد كيفية التعامل مع اسًتاتيجيات إدارة الفصل 

االتصاالت وحتديات السلوؾ واالنضباط يف معهد تعليم ادلعلمُت. وقد بينت نتائج  الدراسي مع الًتكيز على
الدراسة أف احملاضرين يوافقوف بشدة على تقنيات إدارة الفصل اإلغلابية، وؼلتلفوف بشدة مع تقنيات إدارة 

تقنيات إدارة  الفصل السلبية يف معهد تعليم ادلعلمُت. كما أظهرت الدراسة أف احملاضرين الذين استخدموا
 .الفصل اإلغلايب كانوا أكثر عرضة لطلب تعاوف طالهبم وشعروا بضغوط وظيفية أقل

 :Omodan and Other  (2018)(14)دراسة ( 9

ىذه الدراسة بعنواف "تعزيز األداء األكادؽلي للطالب يف ادلدارس الثانوية: تقلب مهارات إدارة الفصل" 
وىدفت إذل دراسة إدارة الفصل مع الًتكيز على التحكم يف الفصل وكذلك االنضباط داخل الفصل يف عالقة 
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ا. وقد بينت نتائج الدراسة أف مستويات مع األداء األكادؽلي لطالب ادلدارس الثانوية يف والية إيكييت، نيجَتي
إدارة الفصل واألداء األكادؽلي للطالب يف ادلدارس الثانوية يف والية إيكييت كانت معتدلة. أظهرت النتائج 
أيًضا وجود عالقة معنوية بُت إدارة الفصل واألداء األكادؽلي للطالب، وتبُت أف التحكم يف الفصل واالنضباط 

 طُت بشكل إغلايب باألداء األكادؽلي للطالب. يف الفصل كانا مرتب
Yaman and Tutkun (2019)دراسة ( 11

(15): 

وىذه الدراسة بعنواف "مستويات مهارات إدارة الفصوؿ الدراسية دلعلمي رياض األطفاؿ"، وىدفت إذل 
الدراسة إذل حتديد مستويات مهارات إدارة الفصوؿ الدراسية دلعلمي رياض األطفاؿ يف سقاريا. وقد توصلت 

رلموعة من النتائج، أعلها: أف مستويات مهارة الفصل الدراسي دلعلمي رياض األطفاؿ كانت أعلى بقليل من 
ادلتوسط، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف مستويات مهارات إدارة الفصل الدراسي دلعلمي رياض 

وادلستوى التعليمي وسنوات األقدمية ادلهنية األطفاؿ حبسب احلالة الزواجية والعمر ومستوى الدخل ادلدرؾ 
وعدد الطالب يف الفصل وأخذ التدريب أثناء اخلدمة. وتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف مستويات مهارات 

ا اف إدراؾ ادلعلمُت إدارة الفصل الدراسي دلعلمي رياض األطفاؿ وفًقا دلوقع ادلدرسة ونوع ادلدرسة. وتبُت أيضً 
 .دارس اخلاصة مهارات إدارة الصف لديهم أعلى من ادلدرسُت العاملُت يف ادلدارس العامةالعاملُت يف ادل

 المحور األول: الجانب النظري:
 اإلدارة الصفية:

. وتعد إحدى الركائز (16)إدارة الصف ىي إحدى ادلهارات اليت ػلتاجها ادلعلموف للتدريس الفعاؿ
وحتقيق أىدافو التعليمية فيها، فعند اكتساب ادلعلم ىذه ادلهارة األساسية لنجاح ادلعلم يف احلصة الدراسية 

التدريسية وقدرتو على إدارة الصف وتعاملو مع ادلتعلمُت باألساليب الًتبوية ادلناسبة يكوف بذلك قد قطع 
تعلمُت ا قد ىيأ البيئة التعليمية ادلناسبة لزيادة فهم واستيعاب ادلا يف صلاح حصتو الدراسية، ويكوف أيضً شوطً 

ا ما سيتم احلكم على حصتو الدراسية دلوضوع درسو. وبفقداف ادلعلم دلهارة اإلدارة الصفية الناجحة فإنو غالبً 
ا أخرى، مهما أظهر ذلك ادلعلم من ادلهارات التدريسية واألساليب ا وبالقصور والضعف أحيانً بالفشل أحيانً 

ا يف استخداـ الطرؽ التدريسية احلديثة والوسائل يضً التدريسية الشخصية اجلاذبة للمتعلمُت ومهما اجتهد أ
التعليمية ادلشوقة ذلم، فافتقاده مهارة اإلدارة الصفية الناجحة سيحوؿ بينو وبُت صلاحو يف حصتو الدراسية 

 وحتقيقو ألىداؼ درسو.
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 مفهوم اإلدارة الصفية:
ة يف تعريف مفهـو اإلدارة الصفية، وؽلكن اختلفت آراء الباحثُت ووجهات نظرىم يف رلاؿ اإلدارة الًتبوي

 للباحثُت استعراض عدٍد من التعريفات ادلتعلقة مبفهـو اإلدارة الصفية على النحو اآليت:
( مفهـو اإلدارة الصفية بأهنا " رلموعة من األنشطة اليت يستخدمها ادلعلم يف تنمية 2003يعريؼ زيتوف )

وحذؼ األظلاط غَت ادلناسبة، وتنمية العالقات اإلنسانية اجليدة وخلق  األظلاط السلوكية ادلناسبة لدى التالميذ
( اإلدارة 2004، بينما عريفت قطامي )(17)جو اجتماعي فعياؿ ومنتج داخل الفصل واحملافظة على استمراريتو"

وما يبذلو الطلبة الصفية بأهنا: " العملية ادلنظمة وادلخططة اليت يوجو فيها ادلعلم جهوده لقيادة األنشطة الصفية 
 .(18)من أظلاط سلوؾ تتصل بإشاعة ادلناخ ادلالئم لتحقيق أىداؼ تعليمية سلططة ؼلططها ادلعلم ويعيها الطلبة"

( مفهـو اإلدارة الصفية بأهنا "مجيع اإلجراءات ادلنظمة اليت يقـو هبا ادلعلم 2007وعريؼ العاجز والبنا )
غرفة الصف، يهدؼ إذل حتقيق األىداؼ التعليمية وفق أظلاط وادلتعلموف لتوفَت مناخ دراسي فعاؿ داخل 

 لتحقيق غايات وأىداؼ اتجمتمع الذي يعيشوف ء شاماًل سلوكية مرغوبة، تعمل على بناء شخصية ادلتعلمُت بناً 
( مفهـو اإلدارة الصفية بأهنا "رلموعة من العمليات وادلواقف التعليمية/ 2014، بينما يعرؼ ىالؿ )(19)فيو"
مية اليت يتم فيها التفاعل ما بُت الطالب وادلدرس، والطالب وادلنهاج، والطالب وزميلو الطالب اآلخر التعل

ا عريفت الطناوي إدارة الصف بأهنا " مجيع اإلجراءات ، وأخَتً (20)وتوجيهها لتحقيق األىداؼ ادلوضوعة"
علم، واحلفاظ على مالءمتها واستمراريتها مبا والتدابَت اليت يستخدمها ادلعلم لتوفَت بيئة صفية مالئمة للتعليم والت

 .(21)ؽلكينو من حتقيق األىداؼ التعليمية ادلنشودة"
 أهمية اإلدارة الصفية:

لإلدارة الصفية أعليتها يف مدى ادلمارسة الفصلية للتعليم والتعلم، واليت تكمن يف أهنا توفر جًوا أكادؽلًيا 
وتعمل على حفظ النظاـ وضبط الصف وفق خطة أعدىا ادلعلم من التفاعل الصفي بُت ادلعلم وادلتعلمُت، 

. كما تقـو إدارة الصف بدور مهم للغاية يف عملية التعليم والتعلم؛ إذ إهنا شلارسة (22)واستجاب ذلا ادلتعلموف
    حقيقية مفيدة يف العملية التعليمية من ادلعلمُت إذل الطالب. لذلك، قد ال يرتبط صلاح أي نظاـ تعليمي 

 . (23)ا ألف ادلدرسُت ىم مدراء يف الفصل أو الصف الدراسينظرً  .فعالية إدارة الصفإال ب
 خصائص اإلدارة الصفية:

تشًتؾ اإلدارة الصفية مع ميادين اإلدارات األخرى، يف أهنا هتدؼ إذل بلوغ أفضل النتائج بأقل كلفة من  -1
 أعلها:ا إال أف ذلا بعض اخلصائص ادلميزة ذلا ومن الوقت واجلهد معً 
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تعاملها مع جوانب متعددة، فادلعلم يتعامل مع غرفة الصف والطالب وأولياء أمورىم وادلنهج الدراسي  -2
 ومدير ادلدرسة واذليئة التدريسية.

اإلدارة الصفية تتسم بالعالقات اإلنسانية، فمن واجب ادلعلم أف يعمل على تنمية العالقات اإلنسانية مع  -3
 طلبتو بعضهم ببعض من جهة أخرى.طالبو بشكل سليم من جهة ومع 

صعوبة قياس التغَت يف سلوؾ الطالب وتقوؽلو، حيث إف ىناؾ مؤسسات اجتماعية تربوية أخرى يف  -4
 اتجمتمع تؤثر يف النمط ادلعريف والسلوكي للطالب، وبالتارل تؤثر يف إصلاز ادلعلم.

ا ا جيدً ا ومسلكيً ا علميً ا إعدادً االىتماـ بالتأىيل العلمي وادلسلكي للمعلم، كونو غلب أف يكوف معدً  -5
وىي عملية التدريس، فالتدريس علم ؼلتص بفهم  (24)ا بشكل يتالءـ مع ادلهمة اليت يقـو هباومناسبً 

عملية التدريس وحتسينها من خالؿ تطوير نظريات أو ظلاذج تطبيقية ىدفها توصيف الطرائق ادلثلى 
 . (25)بأقصى درجة من الفعالية إلحداث التعلم ادلرغوب فيو لدى الطالب ادلتعلمُت

تتعامل مع ادلعلمُت ألهنم "ىزياز وزلركو النظاـ التعليمي على األخص يف ادلرحلة الثانوية ألف جودة التعليم  -6
 .(26)وادلدرسية على وجو اخلصوص تعتمد على ميوذلم جتاه العمل واألداء الوظيفي الالحق

 : عناصر نجاح اإلدارة الصفية
النظر يف حتديد عناصر صلاح اإلدارة الصفية، ورغم ىذا التباين فإف ىناؾ عناصر ثابتة تباينت وجهات 

( على النحو 2007ا وقد أمجعت عليها الدراسات الًتبوية يف بيئات سلتلفة، وقد حددىا العاجز والبنا )تربويً 
 اآليت:

 التخطيط الجيد: -1
وفير إدارة صفية ناجحة للمعلم، يشعر ا من عمل ادلعلم، فالتخطيط بكل جوانبو يا مهمً يشكل عنصرً 

 خالذلا بالعطاء، ويشعر خالذلا الطالب بالتعلم.
 توفير الجو المالئم: -1

ا للعملية التعليمية التعلمية، أي أف يعمل ادلعلم على توفَت تفاعل صفي ناجح، حبيث غلعل الطالب زلورً 
 وذلك إلثارة دافعية الطالب، وحىت ال ؼليم عليهم ادللل.

 ة على انضباط الصف:المحافظ -3
على ادلعلم أف يدير صفو بشكل يوفر لو انضباط صفي، ويوفر لو السيطرة على رلريات األمور دوف 

 ا للطالب.ا واضحً ا معينً تسلط، وعلى ادلعلم أف يشارؾ الطالب ادلسؤولية ويضع نظامً 
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 االتصال الفاعل بين المعلم واإلدارة وبين المعلمين أنفسهم: -2
اليت تسود ادلناخ ادلدرسي تؤثر بشكل فاعل على اإلدارة الصفية للمعلم، فالعالقات  العالقات اجليدة

 احلميدة بُت ادلعلمُت تعمل على توفَت جو ودي للجميع شلا غلعل الطالب يعيشوف يف أجوائو.
 االتصال الفاعل بين المدرسة واألهل: -5

يؤدي االتصاؿ الفاعل بُت ادلدرسة واألىل إذل تكامل دور كل منهم، وتوحيد رؤية مكملة لدور ادلدرسة، 
 فمعرفة أولياء األمور مبشاكل أبنائهم عن قرب ومسبباهتا، يوفر طرًقا سليمة للحلوؿ. 

 شخصية المعلم وتقبله لمهنته: -6
ب على ادلعلم أف يتمثل ىذه ادلهنة ومبادئها من ادلهم أف يتقبل كل معلم مهنتو ويدرؾ أعليتها، ولذلك غل

يف كل تصرؼ من تصرفاتو، وعليو أف يتحلى بادلوضوعية واحلـز وتقبيل الطالب، والعمل على تعديل سلوكهم 
 .(27)يف كل موقف

 ( عدداي من العوامل احملققة لإلدارة الصفية الناجحة ومنها:2007كما حديد )ىالؿ،
للمدرس وما ؽلتلكو من معلومات وخربات تعليمية متنوعة وإمكانيات علمية كي  توافر اخلربات التعليمية( 1 

 يصل إذل األىداؼ اليت خطط ذلا.
 ( شخصية ادلدرس ودوره يف هتيئة البيئة الصفية الناجحة وادلناخ التنظيمي ادلتميز داخل القاعة الدراسية.2
 لبة، وبُت الطلبة أنفسهم.( حفظ النظاـ داخل الصف والتفاعل ادلثمر بُت ادلدرس والط3
 ( توافر البيئة الصفية التعليمية ادلناسبة كإطار يتم فيو التعلم.4
 ( توافر ادلناخ النفسي واالجتماعي والعاطفي للطلبة وسيادة العالقات اإلنسانية بُت ادلدرس والطلبة.5
 ( حسن تصرؼ ادلدرس يف معاجلة ادلشكالت الطارئة وتقديره السليم ذلا.6
 .(28)ابعة الطلبة متابعة مستمرة وتقوؽلهم، فضاًل عن معرفة ادلدرس خلربات طلبتو العلمية واالجتماعية( مت7

 مهارات المعلم في اإلدارة الصفية:
أف ادلهارات ليست مفهوًما رلرًدا، بل ىي مرتبطة باألفراد من جهة وبالتشغيل من جهة أخرى، شلا يعٍت إهنا 

ونتيجة الختالؼ الكتاب على تعريف ماىيتها . (29)ة واالجتماعية والتنظيميةتتحدد جبملة من اجلوانب الفردي
ا صعوبات تتعلق بأبعادىا أو أقسامها وتطبيقاهتا يف كافة ونطاقها بسبب تعقد مفاىيمها فقد وجدت أيضً 

 الصفية كما يأيت:رلاالت احلياة العملية. وؽلكن للباحثُت التطرؽ إذل أىم أنواع/ أبعاد مهارات ادلعلم يف اإلدارة 
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مهارة إدارة الوقت: يعرؼ مفهـو إدارة الوقت بأنو " عملية ختطيط وتنظيم وتوجيو ورقابة الوقت مبا ؽلكننا  -1
وسلوؾ الفرد جتاه . (30)و القياـ بأعماؿ كثَتة يف وقت قصَتأمن اختيار الشيء الصحيح ادلراد عملو 

والقيم اليت تكونت لدى ىذا الفرد ضلو التعامل الوقت ىو سلوؾ مكتسب من كل من البيئة االجتماعية 
وحىت يستطيع ادلعلموف يف ادلدارس إدارة أوقات أعماذلم فهم "حباجة قصوى إذل بيانات . (31)مع الوقت

ا على بينة من أمرىم ومعلومات تعرفهم بأىداؼ ادلدرسة وسياساهتا وخططها ونظمها حىت يكونوا دائمً 
. يف األوقات ادلناسبة ووفق جدوؿ زمٍت (32)األىداؼ التعليمية للمرسة" يف تصرفاهتم وسلوكهم ضلو حتقيق

 مزمن وزلدد بدقة.
مهارة التحفيز: إف جودة عملية التحفيز وحتقيق أىدافها ادلرجوة منها تعرب عن مستوى ادلهارة وحسن  -1

ارة يف كيفية القيادة... يف حتقيق أقصى استثمار ذلذه العملية لتحقيق أىداؼ ادلنظمة. حيث تكمن ادله
رصد وتقييم حاجات األفراد ورغباهتم ووضع ما يناسب ذلك من نظاـ حتفيز ومتابعة يعمل على استثمار 

احلوافز ال ػلدث التحفيز أو تنشيط الدوافع  . وبغَت(33)ىذه احلاجات أو الرغبات بالشكل الكامل
فإنو ؽلكن القوؿ "أف تكوف معلًما  . وبالتارل (34)وبالتارل تكوف السلوكيات غَت مقبولة وال يتحقق اذلدؼ
 .(35)كفًؤا يعٍت أف تعرؼ ما وكيف حتفز الطالب على التعلم"

مهارة السيطرة: ؽلثل التحكم أو السيطرة يف الفصل أحد أكرب التحديات اليت يواجهها ادلعلموف أثناء  -3
ادلعلم  ومن الضروري معرفة أف قدرة تدريسهم يف أي صف دراسي، بغض النظر عن مستوى الصف...

على التحكم أو السيطرة يف الصف تبدو من بُت أكثر العوامل ادلؤثرة اليت ؽلكن أف تساعد الطالب على 
.. وحىت يستطيع ادلعلمُت السيطرة (36)تطوير مواقف إغلابية جتاه التعلم وتعزيز األداء األكادؽلي للطالب
حباجو إذل منحهم" السلطة والقدرة على على إدارة الصف ودتكينهم من القياـ بأعماذلم ومهامهم، فإهنم 

صنع القرارات واختاذىا، واالستجابة دلطالب التالميذ أو الطالب واحتياجاهتم، وادلبادرة حلل ادلشكالت 
 .(37)بطريقة مباشرة من غَت الرجوع لإلدارة ادلدرسية"

 المحور الثاني: الجانب العملي
  أواًل: تحليل البيانات الديمغرافية:

 ( يبُت اخلصائص الدؽلغرافية لعينة الدراسة 1جدوؿ رقم )      
 النسبة المئوية التكرار البيبن المتغير

 العور 1
 %100 132 سنة 20أقل من 

 %0 0 سنة     20أكثر من 

 الجنس 2
 %56 74 ذكر

 %44 58 أنثى

3 
عور الثانىية التي 

 يدرس فيها الطالب

 %0 0 سنوات          5أقل من 

 %25 1 سنوات  10أقل من  – 5من 

 %0 0 سنة 15أقل من  –سنوات  10من 

 %25 1 سنة 20أقل من  –سنة  15من 

 %50 2 سنة                                              20أكثر من 
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تقع أعمار أفرادىا ضمن الفئة العمرية )أقل  ( أف العينة ادلبحوثة1يتبُت من خالؿ بيانات اجلدوؿ رقم )
، وبالتارل فإف الفئة العمرية % من إمجارل العينة100( وبنسبة 132سنة(، حيث بلغ تكرارىم ) 20من 

% من إمجارل عينة 0سنة( دل يقع ضمنها أٌي من أفراد العينة، وبلغ تكرارىا )صفر( وبنسبة 20)أكثر من 
 البحث.

( وبنسبة 74( أف الطالب ىم األكثر تكرارًا؛ إذ بلغ تكرارىم )1قم )ويتضح كذلك من اجلدوؿ ر 
%( من إمجارل العينة 44( وبنسبة )58%( من إمجارل العينة، أما فئة الطالبات فقد بلغ تكرارىن )56)

 ادلبحوثة.
( أف متوسط عمر ادلدرسة اليت يدرس فيها الطلبة واليت تقع 1) كما يتضح أيًضا من خالؿ اجلدوؿ رقم

%(، كما بلغ متوسط عمر 25سنوات كانت )مدرسة واحدة( وبنسبة ) 10أقل من  – 5 يف الفئة من
%(، بينما بلغ 25سنة )مدرسة( وبنسبة بلغت ) 20أقل من  –سنة  15ادلدرسة اليت تقع ضمن الفئة من 

 %(.50سنة )مدرستُت( وبنسبة بلغت) 20متوسط عمر ادلدرسة اليت تقع ضمن الفئة أكثر من 
 : تحليل البيانات الوصفية:اثانيً 
 تحليل البيانات الوصفية لبعد إدارة الوقت: -1

 (  يبُت ادلتوسط احلسايب واالضلراؼ ادلعياري لكل فقرة من فقرات بعد إدارة الوقت2جدوؿ )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

األهمية 
 النسبية

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 الفقرة

الدرس وفل ما خطط له يف بداية يلتشم بتهفًذ نكاط  1

 احلصة
4.4 %88 .94199 1 

يىسع الىقت بني نكاط الدرس حبضب أهمًتها  2

 لتحكًل أهداف الدرس
4.3 %86 1.11295 2 

يلتشم بالىقت احملدد للحصة الدراصًة مو بدايتها  3

 وحتى نهايتها
4.29 %85.8 1.18990 3 

 4 1.26637 78% 3.9 يتمكو مو إنهاء الدرس يف الىقت احملدد 4

  1.12780 84.5% 4.2 الكلمتىصط                           
 

(، وىو يشَت إذل 4.2)إدارة الوقت( بلغ ) ( يتضح أف متوسط توافر بعد2) رقم من خالؿ اجلدوؿ
 ، وفق مقياس ليكرت4.20 -3.41)توافر عاٍؿ( ذلذا البعد، حيث تقع قيمة ىذا ادلتوسط ضمن اخللية من 

( كانت األعلى توافرًا 1(. كما تبُت أف الفقرة )84.5اخلماسي )مستوى توافر عاٍؿ(، وبأعلية نسبية بلغت )%
اخلماسي )مستوى ، وفق مقياس ليكرت 4.21 - 5تقع ضمن اخللية من  (، وىي4.4وبوسط حسايب بلغ )
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(. كما تبُت أف أقل 94199.(، وباضلراؼ معياري بلغ )88(، وبأعلية نسبية بلغت )%اتوافر عاٍؿ دتامً 
(، وىو يشَت إذل مستوى توافر 3.9(؛ إذا بلغ مستوى توافرىا )4الفقرات من حيث التوافر ىي الفقرة رقم )

)مستوى  4.20 -3.41عاٍؿ وفق معيار ليكرت اخلماسي، حيث إف قيمة ىذه ادلتوسط تقع ضمن اخللية 
 (. 1.26637(، وباضلراؼ معياري بلغ )78%توافر عاٍؿ(، وبأعلية نسبية بلغت )

وؽلكن القوؿ إنو مت نفي الفرضية الفرعية األوذل اليت تنص على )تتبٌت ادلنظمات التعليمية يف مديرية مدينة 
 ادلكال مهارات إدارة الوقت مبستوى ضعيف(.

 تحليل البيانات الوصفية لبعد التحفيز: -1
 ادلعياري لكل فقرة من فقرات بعد التحفيز (  يبُت ادلتوسط احلسايب واالضلراؼ3جدوؿ )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

األهمية 
 النسبية

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 الفقرة

 3 1.53355 68% 3.4 .تزبىية الئكة بأصالًب الطالب أخطاء مع يتعامل 5

يضتخدم عبارات الجهاء والتصجًع كتعشيش فىري  6

 .الصتجابات الطالب
3.7 %74 1.33044 1 

حيفش الطالب على املهاقصة واحلىار أثهاء صري  7

 . الدرس
3.5 %70 1.45382 2 

  1.43927 70.7 3.5 .الكلمتىصط  

 

(، وىو يشَت إذل )توافر 3.5( يتضح أف متوسط توافر بعد )التحفيز( بلغ )3) بالنظر إذل اجلدوؿ رقم
، وفق مقياس ليكرت 4.20 -3.41عاٍؿ( ذلذا البعد، حيث تقع قيمة ىذا ادلتوسط ضمن اخللية من 

(. كما 1.43927(، وباضلراؼ معياري بلغ )70.7اخلماسي )مستوى توافر عاٍؿ(، وبأعلية نسبية بلغت ) 
 -3.41 تقع ضمن اخللية من  (، وىي3.7( كانت األعلى توافرًا وبوسط حسايب بلغ )6تبُت أف الفقرة )

(، وباضلراؼ معياري 74اخلماسي )مستوى توافر عاٍؿ(، وبأعلية نسبية بلغت )% ، وفق مقياس ليكرت4.20
(؛ إذ بلغ مستوى توافرىا 5(، كما تبُت أف أقل الفقرات من حيث التوافر ىي الفقرة رقم )1.33044بلغ )

(، وىو يشَت إذل مستوى توافر عاٍؿ وفق معيار ليكرت اخلماسي، حيث إف قيمة ىذه ادلتوسط تقع 3.4)
(، وباضلراؼ معياري بلغ 68)مستوى توافر عاٍؿ(، وبأعلية نسبية بلغت )% 4.20 -3.41من اخللية ض
(. وؽلكن القوؿ إنو مت نفي الفرضية الفرعية األوذل اليت تنص على )تتبٌت ادلنظمات التعليمية يف 1.53355)

 .مديرية مدينة ادلكال مهارات التحفيز مبستوى ضعيف(
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 فية لبعد السيطرة:تحليل البيانات الوص -3
 يبُت ادلتوسط احلسايب واالضلراؼ ادلعياري لكل فقرة من فقرات بعد السيطرة (4جدوؿ )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

األهمية 
 النسبية

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 الفقرة

8 
يضتعزض خطة الدرس على شكل نكاط 

 حمددة يف بداية احلصة
4.5 %90 1.02938 1 

 2 1.18212 86% 4.3  ميتلك الكدرة على ضبط الصف 9

10 
 مهظمة بطزيكة الصف داخل يهىع يف حتزكاته

 الطالب انتباه وهادئة تصد
4.2 %84 1.17889 3 

  1.13013 86.7% 4.3 الكلمتىصط  

 

وىو يشَت إذل )توافر  (،4.3)السيطرة( بلغ ) ( يتضح أف متوسط توافر بعد4) من خالؿ اجلدوؿ رقم
، وفق مقياس ليكرت 4.21 - 5 قيمة ىذا ادلتوسط ضمن اخللية من ( ذلذا البعد، حيث تقعاعاٍؿ دتامً 

(.  1.13013( وباضلراؼ معياري بلغ )86.7(، وبأعلية نسبية بلغت )%ااخلماسي )مستوى توافر عاٍؿ دتامً 
 - 5 (، وىي تقع ضمن اخللية من4.5يب بلغ )( كانت األعلى توافرًا وبوسط حسا8كما تبُت أف الفقرة )

( وباضلراؼ 90(، وبأعلية نسبية بلغت )%اعاٍؿ دتامً ، وفق مقياس ليكرت اخلماسي )مستوى توافر 4.21
(؛ إذ بلغ مستوى 10(. كما تبُت أف أقل الفقرات من حيث التوافر ىي الفقرة رقم )1.02938معياري بلغ )

(، وىو يشَت إذل مستوى توافر عاٍؿ وفق معيار ليكرت اخلماسي، حيث إف قيمة ىذه ادلتوسط 4.2توافرىا )
( وباضلراؼ معياري 84، )مستوى توافر عاٍؿ(، وبأعلية نسبية بلغت )%4.20 -3.41 تقع ضمن اخللية 

 (.1.17889بلغ )
ظمات التعليمية يف مديرية مدينة وؽلكن القوؿ إنو مت نفي الفرضية الفرعية األوذل اليت تنص على )تتبٌت ادلن

 ادلكال مهارات السيطرة مبستوى ضعيف(.
 تحليل البيانات الوصفية لجميع ابعاد مهارات إدارة الصف: -2

  لكل أبعاد مهارات إدارة الصف   ( يبُت ادلتوسط احلسايب واالضلراؼ ادلعياري5جدوؿ )

 االنحراف المعياري األهمية النسبية الوسط الحسابي األهمية      م

 1.12780 %84 4.2 إدارة الوقت 42

 1.43927 70% 3.5 التحفيز 43

 1.13013 86% 4.3 السيطرة 44

 1.2324 80% 4.00 اإلجمالي 
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( أف ادلتوسط العاـ إلجابات عينة الدراسة حوؿ توافر أبعاد مهارات إدارة 5يتبُت من خالؿ اجلدوؿ رقم )
(، وىذا يشَت إذل إف مستوى إدراؾ العينة ادلبحوثة عن توافر أبعاد مهارات إدارة 4.00الصف رلتمعة بلغ )

 تمي ىذه القيمة إذل فئة ادلقياسالصف رلتمعة ىو عند مستوى )عاٍؿ( وفق مقياس ليكرت اخلماسي، حيث تن
(، 1.2324، كما تشَت قيمة االضلراؼ ادلعياري العاـ ألبعاد مهارات إدارة الصف رلتمعة )3.41-4.20

%( من العينة ادلبحوثة ترى أف 80إذل تباعد إجابات العينة ادلبحوثة. كما تشَت قيمة األعلية النسبية إذل أف )
 أبعاد مهارات إدارة الصف رلتمعة متوفرة يف ادلنظمات التعليمية )الثانويات( مبديرية ادلكال.

 

( أف مستوى توافر مهارات إدارة الصف من األعلى إذل 5بُت من خالؿ بيانات اجلدوؿ رقم )كما ت
، بعد (4.2)، بعد إدارة الوقت (4.3)األدىن حبسب األوساط احلسابية كانت على النحو اآليت: بعد السيطرة 

 (.1.12780(، )1.13013(، )1.43927)، وباضلرافات معيارية على التوارل (3.5)التحفيز

الرئيسة للبحث اليت تنص على )تتبٌت ادلنظمات التعليمية يف مديرية وؽلكن القوؿ إنو مت نفي الفرضية 
 مدينة ادلكال مهارات إدارة الصف مبستوى ضعيف(.

 

 نتائج الدراسة:
أوضحت نتائج البحث أف ادلتوسط العاـ إلجابات عينة الدراسة حوؿ توافر أبعاد مهارات إدارة الصف  -1

دراؾ العينة ادلبحوثة عن توافر أبعاد مهارات إدارة (، وىذا يشَت إذل أف مستوى إ4.00رلتمعة بلغ )
-3.41 تمي ىذه القيمة إذل فئة ادلقياسالصف رلتمعة )عاٍؿ( وفق مقياس ليكرت اخلماسي، حيث تن

(، وىو يشَت إذل تباعد 1.2324%(، وباضلراؼ معياري بلغ )80، وبأعلية نسبية بلغت )4.20
 إجابات العينة ادلبحوثة.

أف مستوى توافر مهارات إدارة الصف من األعلى إذل األدىن حبسب األوساط  بينت نتائج البحث -2
(، 3.5(، بعد التحفيز)4.2(، بعد إدارة الوقت )4.3احلسابية كانت على النحو اآليت: بعد السيطرة )

 (.1.12780(، )1.13013(، )1.43927وباضلرافات معيارية على التوارل )
(، وىو يشَت إذل )توافر عاٍؿ( ذلذا 4.2بعد )إدارة الوقت( بلغ ) تبُت من خالؿ البحث أف متوسط توافر -3

البعد، وىو يشَت إذل مستوى توافر عاٍؿ وفق معيار ليكرت اخلماسي، حيث إف قيمة ىذه ادلتوسط تقع 
 )مستوى توافر عاٍؿ(. 4.20 -3.41ضمن اخللية 
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( اليت تنص على )يلتـز بتنفيذ نقاط الدرس وفق ما خطط لو يف بداية احلصة( كانت 1تبُت أف الفقرة )  -4
( اليت تنص على )يتمكن من إهناء 4(، وكانت الفقرة رقم )4.4األعلى توافرًا وبوسط حسايب بلغ )

 (، 3.9الدرس يف الوقت احملدد( بوسط حسايب )
(، وىو يشَت إذل )توافر عاٍؿ( 3.5توافر بعد )التحفيز( بلغ ) اتضح من خالؿ نتائج البحث أف متوسط -5

، وفق مقياس ليكرت 4.20 -3.41ذلذا البعد، حيث تقع قيمة ىذا ادلتوسط ضمن اخللية من 
 اخلماسي.

( اليت تنص على )يستخدـ عبارات الثناء والتشجيع كتعزيز فوري 6أوضحت النتائج أف الفقرة )  -6
( اليت تنص 5(، أما الفقرة رقم )3.7على توافرًا وبوسط حسايب بلغ )الستجابات الطالب( كانت األ

 (.3.4، بوسط حسايب )ابوية الئقة(، فكانت األقل توافرً على )يتعامل مع أخطاء الطالب بأساليب تر 
( ذلذا ادتامً  (، وىو يشَت إذل )توافر عاؿٍ 4.3تبُت من نتائج البحث أف متوسط توافر بعد )السيطرة( بلغ ) -7

 ، وفق مقياس ليكرت اخلماسي.5 -4.21البعد، حيث تقع قيمة ىذا ادلتوسط ضمن اخللية من 
( اليت تنص على )يستعرض خطة الدرس على شكل نقاط زلددة يف بداية 8بينت النتائج أف الفقرة )  -8

على ( اليت تنص 10(، وجاءت الفقرة رقم )4.5احلصة(، كانت األعلى توافرًا وبوسط حسايب بلغ )
)ينوع يف حتركاتو داخل الصف بطريقة منظمة وىادئة تشد انتباه الطالب(، أقل الفقرات من حيث التوافر 

 (.4.2بوسط حسايب )
 التوصيات:

على القائمُت على ادلنظمات التعليمية زيادة فاعلية مهارات إدارة الصف بشكل عاـ، والعمل على  -1
ادلهارات، مع تركيز االىتماـ بادلهارات اخلاصة ببعد التحفيز مواكبة التطورات التكنولوجية ادلرتبطة بتلك 

الذي حقق احلد األدىن من التوافر، وذلك من خالؿ دعوة أحد األساتذة األكادؽليُت الًتبويُت ادلتخصصُت 
 يف إعداد ادلعلمُت وتأىيلهم، إلكساب ادلعلمُت ادلهارات األساسية ادلتعلقة بإدارة الصف.

القائمُت على إدارة ادلدارس الثانوية على تعزيز ادلهارات ادلتعلقة بإدارة الوقت،  ضرورة العمل من قبل -2
ومتابعة ما يستجد فيها من مهارات، والعناية بشكل أكثر مبهارة إهناء الدرس يف الوقت احملدد، كوهنا  

ات األساسية كانت األقل توافراً، من خالؿ تنظيم برنامج تبادؿ اخلربات بُت ادلعلمُت إلكساهبم ادلهار 
 ادلتعلقة بإدارة الوقت.
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العمل من قبل القائمُت على إدارة ادلدارس الثانوية على تعزيز مهارات السيطرة لدى ادلعلمُت، مع  -3
الطالب،  االىتماـ بشكل أكثر مبهارة تنويع حتركات ادلعلم داخل الصف بطريقة منظمة وىادئة لشد انتباه 

 إقامة الربامج التدريبية اذلادفة إذل تعزيز تلك ادلهارات.، من خالؿ اكوهنا كانت األقل توافرً 
على القائمُت على إدارة ادلدارس الثانوية تعزيز مهارات التحفيز لدى ادلعلمُت، مع االىتماـ بشكل  -4

، وذلك االالئقة، حيث كانت األقل توافرً  واسع مبهارة التعامل مع أخطاء الطالب بأساليب اإلدارة الًتبوية
ند التعامل وعية ادلعلمُت وإكساهبم األساليب اإلدارية الًتبوية احلديثة وادلناسبة الستخدامها عمن خالؿ ت

 ألحدث نظريات اإلدارة الًتبوية يف معاجلة سلوكيات الطالب. امع أخطاء الطالب وفقً 
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  :الهوامش
(. مفاىيم ومصطلحات يف العلـو الًتبوية، عماف، األردف، دار ادلسَتة 2008) مسارة، نواؼ أمحد والعديلي، عبدالسالـ موسى. (1)

 للنشر والتوزيع.
(، مفهـو ادلهارة، زلاضرة الكًتونية مكتوبة، كلية الفنوف اجلميلة، جامعة بابل، 2014اخليكاين، ىند زلمد ) (2)

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=13&lcid=39393 ، :االطالع يف
 ـ.28/5/2020

 .510، عادل الكتب، القاىرة، مصر، ص1(، التدريس ظلاذجو ومهاراتو، ط2003احلميد ) زيتوف، كماؿ عبد (3)
 .357-356، دار الفكر، عمياف، األردف. ص1(، مهارات التدريس الفعياؿ، ط2004قطامي، نايفة ) (4)
 .126(، التدريس الفعياؿ، دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة، عمياف، األردف، ص2013الطناوي، عفت مصطفى ) (5)
(، درجة شلارسة ادلهارات اإلدارية الصفية األساسية لدى معلمي التعليم الثانوي يف مديريات الًتبية والتعليم 2011الطعاين، حسن) (6)

 . 691، العدد األوؿ + الثاين، ص27يف زلافظة الكرؾ وعالقتها ببعض ادلتغَتات، رللة جامعة دمشق، اتجملد 
تقوًن مهارات إدارة الصف وضبطو لدى مطبقي قسم التاريخ، رللة اآلداب، اجلامعة (، 2014) ادلكصوصي، عبدالكرًن رحيم (7)

 .495، ص107ادلستنصرية، العراؽ، العدد 
(، شلارسة معلمي التعليم العاـ دلهارات القيادة الديناميكية يف إدارة الصف الواقع واحتياجات 2018) الزىراين، عبداهلل بن أمحد (8)

 .275، ص3الًتبوية، جامعة القاىرة، العدد األوؿ، اتجملد  الًتبوية، معهد الدراساتالتطوير، رللة العلـو 
، حامد زلمد وفرػلات، عمار عبداهلل (9) (، واقع شلارسة ادلعلمُت حلفظ النظاـ وإدارة الصفوؼ 2014) الصمادي، زلارب علي ودعـو

، 23ركز الدراسات الًتبوية واألحباث النفسية، جامعة بغداد، العدد من وجهة نظر ادلعلمُت أنفسهم، رللة البحوث الًتبوية والنفسية، م
 .33ص

(، مدى توافر بعض مهارات إدارة الصف لدى معلم مرحلة األساس مبحلية أـ درماف، رللة الطفولة 2012) أمحد، عباس بلة (10)
 http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=104189 ، عرب ادلوقع االلكًتوين:4، س. 11والًتبية. ع. 

(11) - Dr. Jasmina Delceva - Classroom Management  - (IJCRSEE) International Journal Of 

Cognitive Research In Science, Engineering And Education Vol. 2, No.1, 2014. Pp 51-56. 

(12) - Fatma SADIK, Tugay AKBULUT - An Evaluation Of Classroom Management 

Skills Of Teachers At High Schools (Sample From The City Of Adana)- Procedia - Social 

and Behavioral Sciences   191  ( 2015 )  208 – 213. 

(13) - Mohd Taib Harun, Maslawati Mohamad, Muhammad Akbar Zahidi - Effective 

classroom management skills in physical education at institute of teacher education - 

Education Journal- 2015; 4(2): 60-63. 

(14) - Omodan, Bunmi Isaiah – Ekundayo, Haastrup Timilehin – Bamikole, Oloruntoba 

Ige - The International Journal Of  Business & Management – Vol 6 Issue 11 – November, 

2018- pp 106-112. 

(15) - Zehra Betül Yaman, Ömer Faruk Tutkun - Classroom Management Skill Levels of 

Preschool Teachers1- Journal of Family, Counseling, and Education, Vol 4, Issue(1), 2019, 

pp25-34. 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=13&lcid=39393
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=13&lcid=39393
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=104189
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(16) - Fatma SADIK, Tugay AKBULUT - An Evaluation Of Classroom Management 

Skills Of Teachers At High Schools (Sample From The City Of Adana)- Procedia - Social 

and Behavioral Sciences   191  ( 2015 )  208.  
 .510(، مرجع سابق، ص2003زيتوف ) (17)
 .357-356(، مرجع سابق، ص2004)قطامي  (18)
 .5، غزة، فلسطُت، ص3(، اإلدارة الصفية بُت النظرية والتطبيق، ط2007) فؤاد علي و البنا، زلمدالعاجز،  (19)
 .2(، إدارة الصف اجلامعي، التعليم ادلستمر، جامعة بابل، العراؽ، ص2014ىالؿ، كرًن فخري ) (20)
 .126(، مرجع سابق، ص2013الطناوي ) (21)
 .6(، مرجع سابق، ص2007العاجز والبنا ) (22)

(23) - Omodan, Bunmi Isaiah – Ekundayo, Haastrup Timilehin – Bamikole, Oloruntoba 

Ige - The International Journal Of  Business & Management – Vol 6 Issue 11 – November, 

2018- p 107.. 

 .10-7سابق، ص(، مرجع 2007العاجز والبنا ) (24)
، سلسلة أصوؿ التدريس الكتاب األوؿ، ط2004زيتوف، حسن حسُت ) (25) ، عادل الكتب، 2(، التدريس رؤية يف طبيعة ادلفهـو

 .78القاىرة، مصر، ص
(26) - Omodan, Bunmi Isaiah – Ekundayo, Haastrup Timilehin – Bamikole, Oloruntoba 

Ige - The International Journal Of  Business & Management – Vol 6 Issue 11 – November, 

2018- p 106. 

 .31-29(، مرجع سابق، ص2007العاجز والبنا ) (27)
 .5-2(، مرجع سابق، ص2014ىالؿ ) (28)
 -دار أسامة للنشر والتوزيع -بعة األوذل الط -تيسَت ادلوارد البشرية من خالؿ ادلهرات –معاليم سعاد  -د. إمساعيل حجازي - (29)

 .90عماف ص -ـ2013عماف 
اإلسكندرية  -مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع -سلسلة إصدارات التدريب اإلداري –إدارة الوقت  –د. زلمد الصَتيف  - (30)
 .13ص -ـ 2007 -2006 –
العاملُت " دراسة ميدانية على شركات االتصاالت اخللوية يف إدارة الوقت واثرىا يف مستوى أداء  -عبَت فوزي اخلطيب - (31)

 .21ص  -ـ2009 -ىػ 1430 -األردف-جامعة الشرؽ األوسط للدراسات العليا -كلية االعماؿ  –رسالة ماجستَت  -األردف
 -القاىرة -جر للنشر والتوزيعدار الف –الطبعة األوذل  -إدارة ادلؤسسات الًتبوية يف بداية االلفية الثالثة -د. نبيل سعد خليل - (32)

 .225ص -ـ2014
 -مكتبة الوفاء القانونية –الطبعة األوذل  -( بُت النطرية والتطبيقH.Rإدارة االفراد )ادلوارد البشرية  -د. زلمد موسى أمحد - (33)

 .103ص -ـ2014اإلسكندرية 
اتجمموعة العربية للتدريب  –الطبعة األوذل  -البشرية االسًتاتيجيات األساسية يف إدارة ادلوارد -زلمود عبدالفتاح رضواف - (34)

 .77ص -ـ2012 -القاىرة -والنشر
(35) - Dr. Jasmina Delceva - Classroom Management - (IJCRSEE) International Journal Of 

Cognitive Research In Science, Engineering And Education Vol. 2, No.1, 2014. Pp 51-56. 
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(36) - Omodan, Bunmi Isaiah – Ekundayo, Haastrup Timilehin – Bamikole, Oloruntoba 

Ige - The International Journal Of  Business & Management – Vol 6 Issue 11 – November, 

2018- p 107. 

 -القاىرة -دار الفجر للنشر والتوزيع –الطبعة األوذل  -إدارة ادلؤسسات الًتبوية يف بداية االلفية الثالثة -د. نبيل سعد خليل - (37)
 .272ص -ـ2014

 

 :المصادر والمراجع
 أواًل: المراجع العربية:

(، مدى توافر بعض مهارات إدارة الصف لدى معلم مرحلة األساس مبحلية أـ درماف، رللة 2012أمحد، عباس بلة ) -
 :، عرب ادلوقع االلكًتوين4، س. 11الطفولة والًتبية. ع. 

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=104189 

دار أسامة للنشر  -الطبعة األوذل  -(، تيسَت ادلوارد البشرية من خالؿ ادلهرات2013معاليم سعاد ) -إمساعيل حجازي -
 .90عماف ص -والتوزيع

(، مفهـو ادلهارة، زلاضرة الكًتونية مكتوبة، كلية الفنوف اجلميلة، جامعة بابل، االطالع يف: 2014)اخليكاين، ىند زلمد  -
 http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=13&lcid=39393 ـ.28/5/2020

(، شلارسة معلمي التعليم العاـ دلهارات القيادة الديناميكية يف إدارة الصف الواقع 2018الزىراين، عبداهلل بن أمحد) -
 .275، ص3واحتياجات التطوير، رللة العلـو الًتبوية، معهد الدراسات الًتبوية، جامعة القاىرة، العدد األوؿ، اتجملد 

، سلسلة أصوؿ التدريس الكتاب األوؿ، ط(، الت2004زيتوف، حسن حسُت ) - ، عادل 2دريس رؤية يف طبيعة ادلفهـو
 .78الكتب، القاىرة، مصر، ص

 .510، عادل الكتب، القاىرة، مصر، ص1(، التدريس ظلاذجو ومهاراتو، ط2003زيتوف، كماؿ عبداحلميد ) -
العلـو الًتبوية، عماف، األردف، دار  (. مفاىيم ومصطلحات يف2008مسارة، نواؼ أمحد و العديلي، عبدالسالـ موسى.) -

 ادلسَتة للنشر والتوزيع.
، حامد زلمد و فرػلات، عمار عبداهلل) - (، واقع شلارسة ادلعلمُت حلفظ النظاـ 2014الصمادي، زلارب علي و دعـو

واألحباث  وإدارة الصفوؼ من وجهة نظر ادلعلمُت أنفسهم، رللة البحوث الًتبوية والنفسية، مركز الدراسات الًتبوية
 .33، ص23النفسية، جامعة بغداد، العدد 

(، درجة شلارسة ادلهارات اإلدارية الصفية األساسية لدى معلمي التعليم الثانوي يف مديريات الًتبية 2011الطعاين، حسن) -
 .691، ص، العدد األوؿ + الثاين27والتعليم يف زلافظة الكرؾ وعالقتها ببعض ادلتغَتات، رللة جامعة دمشق، اتجملد 

 .126(، التدريس الفعياؿ، دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة، عمياف، األردف، ص2013الطناوي، عفت مصطفى ) -
 .5، غزة، فلسطُت، ص3(، اإلدارة الصفية بُت النظرية والتطبيق، ط2007العاجز، فؤاد علي و البنا، زلمد) -

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=104189
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=104189
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=13&lcid=39393
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وى أداء العاملُت " دراسة ميدانية على شركات االتصاالت (، إدارة الوقت واثرىا يف مست2009عبَت فوزي اخلطيب ) -
  -ىػ 1430 -األردف-جامعة الشرؽ األوسط للدراسات العليا -كلية االعماؿ  –رسالة ماجستَت  -اخللوية يف األردف

 .21ص
 .357-356، دار الفكر، عمياف، األردف. ص1(، مهارات التدريس الفعياؿ، ط2004قطامي، نايفة ) -
مؤسسة حورس الدولية للنشر  -سلسلة إصدارات التدريب اإلداري –( إدارة الوقت 2007 -2006 )زلمد الصَتيف -

 .13اإلسكندرية، ص -والتوزيع
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The Extent of Adopting Classroom Management Skills in Educational Institutions 

Field study from the view of secondary school students in  Mukalla district  
 

Abstract 
 

This study aims at determining the extent to which classroom management skills are 

adopted in educational institutions in the Mukalla region. The study population consisted 

of all students of the third literary level in secondary schools affiliated to Al-Mukalla 

region, and they are about (1267) students. As for the study sample, it consisted of (132) 

male and female students from secondary schools in the Mukalla region, and they are (4) 

schools for boys and girls. . An analytical descriptive approach was used to analyze the 

study data. The study achieved the following most important results: The perceptions of 

the studied sample came about the availability of classroom management skills combined 

at a high level, and that the level of availability of classroom management skills from top 

to bottom in the semester was as follows: control, time management and motivation. 
 


