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ادلعاصرة العادلية االذباىات ضوء يف عسري دبنطقة  ادلتوسطة ابدلرحلة العلوم معلمات لدى ادلدرسي الصف إدارة مهارات تطوير
عاصم أمحد احلليم عبد وداد.  د               لعجميا راشد حسني لبين.  د

: ملخص
 التعليميػػة عسػػَت ٔتنطقػػة ا١تتوسػػطة اب١ترحلػػة العلػػـو معلمػػات لػػدل ا١تدرسػػي الصػػف إدارة مهػػارات كاقػػع تعػػرؼ إُف اٟتػػاِف البحػػث ىػػدؼ

 الصػػف إدارة يف ا١تتوسػػطة اب١ترحلػػة العلػػـو مػػاتمعل مهػػارات لتفعيػػل مقػػًتح تصػػور كتقػػدًن ا١تعاصػػرة، العا١تيػػة االٕتاىػػات بعػػض ضػػوء يف كتطويرىػػا
 معلمػػػة( َُٓ) مػػػن البحػػػث عينػػػة كتكونػػػت تسػػػاؤالتو، عػػػن لئلجابػػػة الوصػػػفي ا١تػػػنهج ايسػػػتخدـ البحػػػث ىػػػدؼ كلتحقيػػػق  كتنشػػػيطها؛ ا١تدرسػػػي
 مشػرفة( ُٔ)ك معلمػة،( ٖٗ) إُف مقسػمة ،(ـَُِّ - ىػػُّْْ) الدراسػي العػاـ يف التعليميػة عسَت ٔتنطقة ا١تتوسطة ا١ترحلة يف علـو كمشرفة
 الصػف إدارة مهػارات كاقػع تعػرؼ اسػتبانة: يف كا١تتمثلػة البحػث، عينة علي - الباحثتُت إعداد من كٚتيعها - البحث أدكات تطبيق كمت ، تربوية
 .الصف إدارة هارات١ت ا١تتوسطة اب١ترحلة العلـو معلمات أداء مبلحظة كبطاقة تطويرىا، كآليات ا١تتوسطة اب١ترحلة العلـو معلمات لدم

 ا١تعلمػػػة ٦تارسػػػة بواقػػػع ا٠تاصػػػة االسػػػتجاابت تكػػػرارات بػػػُت( َ,َُ) مسػػػتول عنػػػد إحصػػػائينا داؿ فػػػرؽ كجػػػود البحػػػث نتػػػائج كأظهػػػرت
ػارس  ا١تهػارات بعػض ىنػاؾ أف يعكػس ٦تػا تطويرىػا، كآليات ا١تتوسطة، اب١ترحلة الصف إدارة ١تهارات  التخطػيط ٣تػاؿ يف كمنهػا  عاليػة؛ بدرجػة ٘تي

ػػارس اآلخػػر كالػػبعض ، ا٠تطػػة يف ا١تنزليػػة الواجبػػات ٖتديػػد:  هػػارةم  بػػُت الفرديػػة الفػػركؽ مراعػػاة:  مهػػارة التنظػػيم ٣تػػاؿ يف كمنهػػا متوسػػطة بدرجػػة ٘تي
ارس ال كبعضها الصف، داخل الطالبات  مث الصػف، داخػل ا١تطلػوب السػلوؾ بقواعػد الطالبػات إقنػاع صػعوبة:  مهارة االتصاؿ ٣تاؿ يف كمنها ٘تي

.ا١تقًتح ابلتصور ارتبطت اليت كا١تقًتحات  التوصيات من بعددو  البحث قدـت
Science Teacher in Asir region in the Light of the Global Modern Trends

  Abstract  : 

       This research aimed at identifying  the reality of classroom management skills of science 

teachers at the intermediate stage for developing them in the light of the modern global trends as 

well as  presenting a proposal for activating the intermediate science teachers' classroom 

management skills.  To  achieve this aim, the descriptive method was adopted. A questionnaire 

assessing the reality of classroom management skills of science teachers and an observation 

form assessing the intermediate science teachers' performance of classroom management skills 

were administered to a sample of (150) science teachers and supervisors, which was divided 

into (89) science teachers at the intermediate stage and (61) educational supervisors at Asir 

Educational Directorate in the academic year  ( 1434 -2013 ). The results of the study revealed 

that The results showed that there was a statistically significant difference at the level of (01.0) 

between the frequencies of the responses regarding the practice of the science teacher for the 

classroom  management skills at the intermediate stage and the mechanisms for their 

development, which indicated that some skills were practiced to a high degree as the skill of 

assigning home works in the plan; while other skills  were practiced at a medium degree in the 

field of organization as the skill of  taking into account individual differences between students 

in the classroom. Results showed that some of the classroom management skills were not 

practiced at all, especially,  in the field of communication as the skill of  convincing students of 

the rules of conduct required in the classroom, Finally,  a number of recommendations and 

suggestions were presented. 

Keywords: classroom management skills - science teachers - the intermediate stage 
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 :مقدمة
 ا١تتبلحقة الدكلية التغَتات تفرضو اكم ا١تعاصر، العاَف يشهدىا اليت التطورات ظل كيف كالعشرين، الواحد القرف بداية مع

 .التعليم نظاـ كٓتاصةو  ا١تختلفة اجملتمع أنظمة معها تتهيأ أف إُف ذلك ٭تتاج اٟتضارية، كالتحدايت ا١تعرفة، ميادين شىت يف
 كالثػورة كاالتصػاؿ، االنتقػاؿ كسػائل يف ا١تػذىل كالتقػدـ كالتكنولػوجي، العلمػي التقدـ كالتحدايت التغَتات ىذه كمن
 السياسػػػية أببعادىػػػا كالعو١تػػػة كإدارهتػػػا كانفجارىػػػا ا١تعرفػػػة عصػػػر نعػػػيش جعلنػػػا ٦تػػػا ا١تعلومػػػات؛ تكنولوجيػػػا كتقػػػدـ ا١تعلوماتيػػػة،
 .متجددة ٝتات من ذلك كغَت كالصراع، التنافس يسوده عصر يف كالثقافية، كاالجتماعية كاالقتصادية

 كالػػتعلم التعلػػيم عمليػػيت كمنظومػػة التعليميػػة، ياسػػتهاس مراجعػػة ضػػركرة التعليميػػة الػػنظم علػػى التحػػدايت ىػػذه كتفػػرض
 اسػػتيعاب التعليميػػة العمليػػة منظومػػة تسػػتطيع حػػىت ا١تعرفػػة؛ عصػػر متطلبػػات عػػن تعبَتىػػا كمػػدل بنيتهػػا كفػػاءة مػػدل ١تعرفػػة

 معػريف تػراكم مػن ٭تػدث ما كمواكبة العربية للمجتمعات اٟتضارية النقلة كا٧تاز ا١تستقبل صنع يف كاإلسهاـ اٟتادثة التغَتات
.ا١تختلفة اجملاالت يف كالفريد اٞتديد كتقدًن التطور كمسايرة البشرية بكوادرىا التعليمية لؤلجهزة كتطوير

لػػو، ٤تػػورنا ا١تػػتعلم مػػن ٬تعػػل التعلػػيم، مػػن جديػػدو  نػػوعو  إُف كا١تتجػػددة الكثػػَتة ٔتتغَتاهتػػا القادمػػة ا١ترحلػػة ٖتتػػاج ككػػذلك
 التعليميػػة للعمليػػة األساسػػي ا١تنػػتج ٬تعػػل ٦تػػا كاٞتػػودة؛ كاإلبػػداع اب١تركنػػة تتسػػم يسػػيةكتدر  تعليميػػة كطػػرؽ أسػػاليب كيسػػتخدـ

. كمتطلباتو العصر ىذا لطبيعة مناسبنا( ا١تتعلم)
 دراسػية فصػوؿ مػن ٖتويػو ٔتػا ا١تدرسػة يف تتم قد إهنا بل الصف، غرفة على حدكثها كالتعلم التعليم عملية تقتصر كال
 تيعػػد الصػػف غرفػػة فػػإف البيئػػات ىػػذه تعػػدد مػػن كابلػػرغم اٍف،... ا١تسػػرح أك ا١تلعػػب أك اٟتقػػل أك البيئػػة أك كمكتبػػات كمعامػػل
 .كالتعلم التعليم ٟتدكث البيئات ىذه أىم أحد

 التعليميػة ا١تنظومػة بنػاء كحػدة ىػي مدرسػة كل يف الصف فغرفة كالتجويد، كالتجديد كاالنطبلؽ البداية نقطة ك٘تثل 
(.ٓٗ ،ََُِالرشيدم،) اإلنساين العاَف مع للتعامل التعليمية األىداؼ لتحقيق التعلم بيئة ك٘تثل

 لعمليػػػة الرئيسػػػة الركػػػائز أحػػػد تعػػػد الصػػػف إدارة مهػػػارة أف إُف( ِٖ ،ََِٓ ا٢تويػػػدم،) إليػػػو أشػػػار مػػػع ىػػػذا كيتفػػػق
 الفعاؿ، للتعليم الضركرية ا١تهارات إحدل اعترباىا"  Saphier and Gowerكغوير سافَت" أف أكرد كما  كالتعلم، التعليم
 عبلقات بناء إُف إضافةن  كا١تتعلم، ا١تعلم بُت ما التواصل على كاافظة التبلميذ، انتباه جذب مثل مهمة بعناصر هتتم حيث
 .كا١تتعلمُت ا١تعلم بُت سليمة إنسانية

 لػذا  كهنضتو؛ اجملتمع ةتنمي إُف للوصوؿ الفعاؿ التعلم لتحقيق كسائل كا١تدرسية التعليمية كاإلدارة الصف إدارة كتعد
تيعد اليت ٢تا األساسية كا٠تلية ا١تدرسية اإلدارة من جزءنا الصف إدارة تيعد حيث كثيقنا، ارتباطنا البعض بعضها مع ترتبط فهي
.بو كتتأثر فيو كتؤثر ايط، ابجملتمع كثيقنا ارتباطنا الوسائل ىذه ترتبط كما التعليمية، اإلدارة من جزءنا

 كمعيػػػار العمليػػػة ىػػػذه قلػػػب ٘تثػػل فهػػػي التعلمػػػي، التعليمػػػي ا١توقػػف عناصػػػر مػػػن عنصػػػر أىػػم أحػػػد الصػػػف غرفػػػة ارةإد ك٘تثػػل
١تهػارات كامػتبلكهن أدائهػن، يف ا١تهنيػة الدرجػة تقريػر يف اٟتىكػم كىػي كتقػوٯتهن ا١تعلمػات ٘تيز معايَت دائمنا ٖتدد اليت فهي ٧تاحها،
 علػػى تقػػـو معقػػدة عمليػػة الصػػف غرفػػة إدارة أف كمػػا ا١توضػػوعة، التػػدريس كخطػػة التعليميػػة األىػػداؼ لتحقيػػق الصػػف غرفػػة إدارة
 الػيت الديناميكيػة األبعػاد تلػك لفهم ٤تاكلة كتعد كالنظم، كا١تناىج كا١تعلمة كا١تتعلمات بعضنا بعضهن ا١تتعلمات  بُت التفاعل أساس
 علػػى ا١تعلمػػة كػػذلك كتسػػاعد الػػتعلم، علػػى الطالبػػات تسػػاعد الػػيت ا١تقومػػات علػػى كاحتوائهػػا الصػػف، لغرفػػة ايطػػة البيئػػة هبػػا تتميػػز

.متميزة تعليمية بيئة كتكوين كتعزيزىا للتعلم الذاتية الدافعية كٖتفيز اإل٬تاي كاٟتوار التدريس
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 للصف، إدارهتم أثناء يف معلميهم من اإلعدادية ا١تدرسة يف الطبلب اتتوقع(  Turanli,1999)  دراسة كأظهرت
 Lind) دراسػػة كشػػفت كمػػا. كاىتمامػػاهتم الطلبػػة ٔتشػػاعر صػػلة ذا ا١تعلػػم يكػػوف كأف الصػػفية، كالبيئػػة الوقػػت تنظػػيم كأ٫تيػػة

Berg & Swick, 2002) فعالػػة تعليميػػة بيئػػة كخلػػق الطلبػػة مػػع اٟتػػديث كتبػػادؿ ا١تػػرح اسػػتخداـ بػػُت إ٬تابيػػة عبلقػػة كجػػود .
 . الصف إدارة يف كفعالة ةمتعدد كسائل ىناؾ أف إُف أيضان  (Vincent,1999) دراسة كأشارت

 عامػػة، ا١تعلمػات لػػدل خاصػة كمهػػارات قػدرات إُف ٖتتػاج كالعشػػرين اٟتػادم القػػرف متغػَتات ظػػل يف الصػف غرفػة إدارة إف
  مسػاعدة تعػد فا١تعلمػة ا١تتسػارعة، التغػَتات مسػايرة علػى قػادرات يكػن حػىت ا١تعرفػة؛ مصػادر تعػدد ظل يف خاصة العلـو كمعلمات

كمهػارات قػدرات لػديهن كتنمػي يفكػرف، كيػف الطالبػات تعريػف يف كتستخدمها ٢تا، حافز فهي للمعرفة كعاءنا دتع كَف مرشدة أك
؛ معلمػػة عمػػل مػػن مهمػػان  جػػزءنا الصػػف إدارة تعػػد كمػػا. اٟتػػاِف العصػػر متغػػَتات مػػع تتناسػػب العلػػـو مػػادة ألف كذلػػك العلػػـو
 علػػي تقػػـو خاصػػة تفاعليػػة تعلػػم بيئػػة تنظػػيم تتطلػػب فهػػي األخػػرل، ا١تػػواد طبيعػػة عػػن التطبيػػق حيػػث مػػن طبيعتهػػا يف ٗتتلػػف
 الػػتعلم بيئػػة تنظػػيم ا١تعلمػػة مػػن تتطلػػب الػػيت التجػػارب مػػن كثػػَتو  كإجػػراء كاستكشػػايف، استقصػػائي طػػابع ذات أنشػػطة ٦تارسػػة
 ا١تػػادة، ىػػذه بطبيعػػة ا١ترتبطػػة األىػػداؼ مػػن الكثػػَت لتحقيػػق ٘تتلكهػػا أف البػػد الػػيت ا١تهػػارات مػػن ٣تموعػػة خػػبلؿ مػػن كإدارهتػػا
 البيئػػة، ىػػذه داخػػل التعليمػػي ا١توقػػف كإدارة اٟتصػػة لوقػػت األمثػػل االسػػتثمار إُف العلػػـو معلمػػة احتيػػاج إُف أيضنػػا ابإلضػػافة
 معلمػة ماٖتتاجػو كىػذا. كٕتهيػزات ككسػائل أدكات مػن تسػتخدمو ك١تػا جهػد، مػن العلػـو معلمػة تبذلػو ١تػا األمثل كاالستثمار

 . التدريس بعملية امهاقي أثناء يف الصف داخل العلـو
: مهػارات علػى تشػتمل الصػف غرفػة إدارة أف(  ُٕٗ ، ََِٔ أكرانػج،)ك  (Cangelosi,2004, 39) كيوضػح

 ا١تشػػاكل كاحتػػواء الصػػف، غرفػػة داخػػل السػػلوؾ كإدارة الطػػبلب، حيػػاة علػػى اإل٬تػػاي كالتػػأثَت الوقػػت، كإدارة كفنيػػة، إداريػػة،
 .الصراع لتجنب أسباهبا كٖتديد الصف، غرفة داخل

 إدارة يف الفنيػػة لؤلسػػاليب كالتفػػاعلي ا١تتوافػػق االسػػتخداـ أف( ّّٖ ،ِْٗ ،ِّٗ ،ََِِ إبػػراىيم،) أيضنػػا كيػػرل
يف ا١تعلم فشل إذا أيضنا كيضيف ٦تكن، حدو  أدىن يف السلوؾ كسوء كالتشتت الًتكيز عدـ مشكبلت ييبقي الدراسي الفصل
 يف ا١تشػكبلت مػن مشػكلة ٟتػل التػدخل صػعوبة مثػل األخطػاء، مػن وعػة٣تم يف يقػع فإنػو الصف، داخل يدكر ما مبلحظة
 إدارة عنػػد هبػػا األخػػذ أك تطبيقهػػا، للمعلػػم ٯتكػػن الػػيت القليلػػة العامػػة ا١تبػػادئ بعػػض توجػػد أنػػو يػػرل كعليػػو ا١تناسػػب، الوقػػت
 كابحثػػػوف مػػػاءعل اىػػػتم فقػػػد الدراسػػػي، الصػػػف إلدارة حديثػػػة ابٕتاىػػػات الًتبػػػوم الفكػػػر يزخػػػر حيػػػث فاعلػػػة، إدارة الصػػػف
كضعوه كما كأساليبهم مداخلهم كتنوعت الصفية، اإلدارة يسمى ٔتا أك الدراسة فصوؿ إبدارة ٥تتلفة ٗتصصات من عديدكف

 كأدكارىػا كمواصفاهتا البشرية العناصر على يركز ما االٕتاىات ىذه كمن. منها انطلقوا اليت منظوراهتم كفق اسًتاتيجيات من
 فصػوؿ داخػل للتفاعػل ا١تنظمة كالقواعد االجراءات على يركز كما بينهما، كالتفاعل كطبلب ُتمعلم من الدراسة فصوؿ يف

: مثل الصفية البيئة تسمى ما أك الدراسي، الصف بيئة تشكل اليت ا١تادية العناصر على أخرل إتاىات تركز كما الدراسة،
.الفيزيقية كالبيئة إليها الوصوؿ ركييس كاألدكات ا١تعدات كمواضع اٞتلوس، كترتيب كحجمها، الغرفة شكل

 تنفيذ على تقـو كانت للًتبية الضيق ا١تفهـو ظل يف الصفية اإلدارة أف(  ْٔٗ-ْٓٗ ، ََِٓ انجي، آؿ) كيرل
 الدراسػػية ا١تػػادة بتحفػػيظ القيػػاـ يف مهمتهػػا كا٨تصػػرت األعلػػى، التعليميػػة السػػلطات مػػن إليهػػا الصػػادرة كالتعليمػػات األكامػػر
 الصفي النظاـ كحفظ الضيقة اإلدارية األمور ببعض كالقياـ حو٢تا، من اليت كالبيئة اجملتمع عن كٔتعزؿو  هارىاكاستظ كتلقينها
 ا١تعريف، ٪توىم كتقوًن كحضورىم، التبلميذ غياب كتسجيل األحياف، بعض يف كالعنف كالتسلط التحكم على تستند بطريقة
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 اإلدارة ٦تارسػػات ٣تػػاؿ يف كحديثػػة جديػػدة إتاىػػات األخػػَتة اآلكنػػة يف بػػرزت الصػػفية اإلدارة كمفهػػـو الًتبيػػة مفهػػـو كبتطػػور
 . الصفية

 كىػذا ا١تػتعلم، حػوؿ ا١تتمركػز الػتعلم إُف ا١تعلػم حػوؿ ا١تتمركػز التعلم من التعليمية العملية مفهـو تغَت ذلك على ترتب
الصػػػفية األنشػػػطة مػػػن لعديػػػدو  ا١تػػػتعلم ك٦تارسػػػة كا١تػػػتعلم، ا١تعلػػػم مػػػن كػػػله  هبػػػا يقػػػـو الػػػيت كا١تهػػػاـ األدكار تطػػػوير يسػػػتلـز بػػػدكره

 ا١تطورة ا١تناىج إليو تسعى ما كىو الصف، إدارة ١تهارات ا١تعلم كامتبلؾ التعلم بيئة تنظيم إعادة إُف يدعو كىذا  كالبلصفية،
 ا١تنػػاىج كخػرباء كا١تشػرفات كا١تشػرفُت كا١تعلمػػات للمعلمػُت ا١تهػٍت التطػوير: أىػدافها بعػػض مػن إف حيػث ، ا١تملكػة يف حاليػان 
 .ا١تعاصرة كالعلمية الًتبوية كاألساليب النظرايت أحدث كفق ا١تنهج عناصر كٚتيع

 تشكيل هبدؼ الطبلب داخلها يتفاعل اليت كا١تدرسية الًتبوية البيئات أىم من أصبحت قد الصف غرفة كانت كإذا
 األىػػػداؼ لتحقيػػػق إدارهتػػا يف ا١تعلػػػم اراتكمهػػ الصػػػف لغرفػػة كالتنفيػػػذم الفلسػػػفي ا١تنظػػور إعػػػادة يتطلػػب فهػػػذا شخصػػياهتم
 . التعليمية

 يف النظػر إعػادة إُف ٖتتػاج خاصػة العلػـو كمعلمػات عامػة ا١تعلمػُت لػدل الصفية اإلدارة مهارات أف سبق ٦تا كيتضح
 كيف مػػةعا الًتبيػػة يف العا١تيػػة االٕتاىػػات مػػن ٣تموعػػة األخػػَتة اآلكنػػة يف ظهػػرت كلقػػد عليهػػا، كتػػدريبهن ٢تػػا، امػػتبلكهن مػػدل

.خاصة الصف غرفة إدارة ٣تاالت
:أن إىل التوصل مت عرضو سبق ما ضوء يف
 خاصة العلـو كمعلمة عامة للمعلمة ا١تهمة ا١تهارات من تيعد الصف إدارة. 
 كإتاىػات اجتماعيػة مهػارات اكتسػاب إُف ابإلضػافة تعليميػة مكاسػب ٖتقيػق يف تيسػهم الدراسة ٟتجرة الفعالة اإلدارة 

. التعلم كعملية ا١تعلم ٨تو مرغوبة
ا قدَّمت السابقة الدراسات غػَت كالسػلوؾ ،النظاـ: مثل الصف غرفة داخل ا١تعلم تواجو اليت ا١تشكبلت عن مهمنا بعدن

.الدراسة حجرة إدارة كمشكلة الطبلب، انتباه كقلة ، ا١تبلئم
 هٍتا١ت إعداده أثناء يف ٭تصلها َف حيث ا١تعلم لدل اٟتديثة اإلدارة مبادئ ضعف.
 ا١تعاصرة االٕتاىات ضوء يف مهاراتو كتطوير ا١تدرسي، الصف إدارة ٣تاؿ يف  ا١تعلم لتدريب ملحة حاجة ىناؾ. 

 تطػػوير لدراسػػة ملحػػة حاجػػة ىنػػاؾ أف كجػػد الدراسػػي الصػػف إبدارة السػػابقة كالدراسػػات األدبيػػات اسػػتعراض خػػبلؿ كمػػن
 ٖتقيػػق يف كخططهػػا سياسػػتها خبل٢تػػا مػػن تنفػػذ الػػيت ا١تدرسػػية لػػئلدارة إلجرائػػيا ا١تسػػتول ٘تثػػل ابعتبارىػػا الصػػف إدارة يف ا١تعلػػم مهػػارات
 ا١تدرسػػػي الصػػػف إدارة ١تهػػػارات العا١تيػػػة التطػػػورات علػػػى للوقػػػوؼ اٟتػػػاِف البحػػػث فكػػػرة جػػػاءت ىنػػػا كمػػػن التعليميػػػة، العمليػػػة أىػػػداؼ

، علمػػػةم إدارة مهػػػارات كاقػػػع إُف كالتعػػػرؼ الصػػػف، غرفػػػة داخػػػل الػػػتعلم بيئػػػة علػػػى كانعكاسػػػاهتا  ضػػػوء يف تطويرىػػػا ٯتكػػػن ككيػػػف العلػػػـو
.ا١تعاصرة التحدايت

 :البحث مشكلة
 داخػػػل التعليميػػػة العمليػػػة أىػػػداؼ ٖتقيػػػق يف أساسػػػينا دكرنا تػػػؤدم الػػػيت ا١تهمػػػة التنظيمػػػات إحػػػدل الصػػػف غرفػػػة إدارة تعػػػد

 داخػل كالػتعلم التعلػيم عمليػيت ٟتػدكث البلزمػة كا١تاديػة كاالجتماعية النفسية كا١تتطلبات األجواء ٚتيع توفَت إُف تسعى كاليت ا١تدرسة
(.ٓٗ ، ََُِ الرشيدم،) كانجحة فعالة بصورة كهتيئتها الصف غرفة

اإلجرائػػػي ا١تسػػػتول خبللػػػو تعكػػػس الػػػذم ا١تدرسػػػية، اإلدارة مػػػن جػػػزءنا إدارهتػػػا كمهػػػارات الصػػػف غرفػػػة إدارة كتيعػػػد
 كمن ، كطبيعية ىادئة منظمة أجواء إُف الفعاؿ التعلم ك٭تتاج  عليها، إ٬تابينا ينعكس ٦تا كخططها ا١تدرسة اإلدارة لسياسات
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 كػل كتتجنػب الصػف، يف الصحية األجواء ىذه ٖتقق أف شأهنا من اليت السلوكية، األ٪تاط كل إُف ا١تعلمة تتعرؼ أف ا١تهم
 لتشػمل تتسػع اكلكنهػ الصػف، يف النظاـ ضبط على الصف إدارة تقتصر كال التعلم، كيضعف النمو يعيق أف شأنو من ما

 .فعاؿ تعلم إُف يؤدم الصف داخل دٯتقراطي تعاكين اجتماعي جو ٠تلق ا١تعلمة توفرىا اليت النشاطات
 كا١تتجػددة، اٞتديػدة ا١تعرفػة إنتػاج العو١تػة سػياؽ يف العربية اجملتمعات من كثَتو  يف التعليم أىداؼ أىم من كاف ك١تا
بػدع ا١تػتقن كابإلنتػاج

ي
 كىنػػا كػفء، معلمػة قبػل مػن كمػواىبهن الطالبػات طاقػات ٥تتلػف ينمػي متميػز تعلػيم إححػة يصػبح كا١ت

إمكانيػػات إُف التعػػرؼ خبل٢تػػا مػػن تسػػتطيع ا١تهػػارة مػػن عػػاؿو  مسػػتول علػػى ا١تعلمػػة تكػػوف أف الصػػف إدارة عمليػػة تقتضػػي
 التعػػاكين كالػػتعلم الػػذايت كػػالتعلم ا١تتطػػورة التعلػػيم أ٪تػػاط خبل٢تػػا مػػن كتوظػػف التعليميػػة األىػػداؼ لتحقيػػق كقػػدراهتن الطالبػػات
.ا١تعرفة عصر متطلبات ضوء يف كفاايت لتكوين كا٠تربات كا١تهارات كا١تعارؼ القيم على يركز متطور منهج ضمن

كا١تنػاىج اٞتديػدة، ا١تدرسػية فا١تبػاين الًتبػوم التطػور توجيػو يف الرئيسػة العوامل أحد ا١تعلمة تيعد سبق ما على كبناءن 
 الشخصػية الصػفات مػن ٘تتلػك معلمػة تػوافر دكف التطػوير إلحػداث يكفػي ال السػديد كالتوجيو راؼاإلش كأساليب ا١تطورة،
 ا١تطػورة ا١تنػاىج ظػل يف األسػاليب ىػذه تطػوير الضركرة من أصبح كلذا ىذا؛ كل بُت تكامل إحداث من ٘تكنها ما كا١تهنية
 .اٟتالية

( (2002و ،(ََِِ) كالػػزىَتم ،(ََُِ) كالغامػػدم ،(ُٗٗٗ) اٞتاسػػر: مػػن كػػلو  دراسػػة نتػػائج أكػػدت كلقػػد
Kaliska، 2005)) ،(ََِْ) كيوسػف ،(ََِّ) كاٟتػداد ،(ََِّ) كالشػرقاكم.Lim, et al، كفخػرك (ََِٓ)، 
.إدارهتا يف ا١تعلم مهارات لتطوير الصف غرفة حاجة على( َُِّ) كالزعيب ،(َُِّ) كدمحم ،(ََِٔ) ا١تراغي كإبراىيم،

 ا١تهػػػارات بعػػػض أداء يف ضػػػعف مػػػن تعػػػانُت عسػػػَت ٔتنطقػػػة العلػػػـو علمػػػاتم أف يتضػػػح عرضػػػو سػػػبق مػػػا ضػػػوء يف
 السػػؤاؿ عػػن اإلجابػػة خػػبلؿ مػػن ا١تشػػكلة ىػػذه ٟتػػل اٟتػػاِف البحػػث كيسػػعى العا١تيػػة، االٕتاىػػات بعػػض ضػػوء يف التدريسػػية
 االذباىـات ضـوء يف ادلتوسطة ابدلرحلة العلوم معلمات لدى توافرىا ينبغي اليت الصف إدارة مهارات ما: التاِف الرئيس
؟ ادلعاصرة العادلية

: التالية الفرعية  األسئلة عن اإلجابة اٟتاِف البحث حاكؿ - البحث أسئلة
.ا١تدرسي؟ الصف إدارة ١تهارات ا١تعاصرة العا١تية االٕتاىات ما .1
عسَت؟ ٔتنطقة ا١تتوسطة اب١ترحلة العلـو معلمات لدل ا١تدرسي الصف إدارة مهارات ما .2
 عسَت؟ ٔتنطقة ا١تتوسطة اب١ترحلة العلـو معلمات لدل ا١تدرسي الصف إدارة هاراتم توافر مدل ما .3
 العا١تية االٕتاىات ضوء يف عسَت ٔتنطقة العلـو معلمات لدل ا١تدرسي الصف إدارة مهارات لتطوير ا١تقًتح التصور ما .4

ا١تعاصرة؟
 :إُف اٟتاِف البحث ىدؼ - البحث أىداف

 .ا١تتوسطة اب١ترحلة العلـو معلمات لدل ١تدرسيا الصف إدارة مهارات كاقع تعرؼ .1
 .ا١تتوسطة اب١ترحلة ا١تدرسي الصف إدارة مهارات تفعيل يف العلـو معلمة دكر ٖتديد .2
 .ا١تعاصرة لعا١تية ا االٕتاىات ضوء يف ا١تدرسي الصف إدارة مهارات على الوقوؼ .3
.ا١تدرسي الصف إدارة يف كتنشيطها ا١تتوسطة اب١ترحلة العلـو معلمة مهارات لتفعيل مقًتح تصور تقدًن .4
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: يف البحث ىذا ييسهم - البحث أمهية
 إدارة ٣تاؿ يف الباحثُت يفيد أت ا١تعاصرة العا١تية االٕتاىات ضوء يف ا١تدرسي الصف إلدارة العا١تية النماذج بعض تقدًن .1

 . التعليمية العملية
 العمليػة علػى القػائمُت يفيػد ٔتا ا١تتوسطة اب١ترحلة العلـو تمعلما لدل ا١تدرسي الصف إدارة مهارات أبىم قائمة تقدًن .2

.كمشرفات معلمات من عسَت، منطقة يف التعليمية
 . ا١تتوسطة اب١ترحلة العلـو معلمات لدل ا١تدرسي الصف إدارة ١تهارات مقًتح تصور تقدًن .3
 أداء سػػلوكيات عػن التعليمػي اقػعالو  لرصػد األداء مبلحظػة بطاقػػة يف مبلحظػتهن خػبلؿ مػن العلػـو معلمػات أداء تقػوًن .4

 .ا١تستقبلي أدائهن ٖتسُت يف يسهم ٔتا ا١تدرسي الصف داخل كتصرفاهتن ا١تعلمات
 ا١ترحلػػة ىػػذه يف العلػػـو معلمػػات لػػدل ا١تدرسػػي الصػػف إدارة ٔتهػػارات يتعلػػق فيمػػا كالتعلػػيم الًتبيػػة كزارة يف ا١تعنػػُت تزكيػػد .5

 داءأ لتطػػػوير تدريبيػػة كدكرات عمػػل، كرش لعقػػد مناسػػبنا يركنػػو مػػا إجػػػراء علػػى البحػػث ىػػذا نتػػائج كتسػػاعد التعليميػػة،
 .ا١تهنية الناحية من كٖتسينو العلـو معلمات

: التالية الفركض صحة من للتحقق اٟتاِف البحث سعى - البحث فروض
ارس بدرجة عالية  .1 ارس بدرجة متوسطة  –توجد فركؽ دالة إحصائينا بُت تكرار االستجاابت ) ٘تي ارس ( ال ٘تي  –٘تي

ا٠تاصة بواقع ٦تارسة ا١تعلمة ١تهارات إدارة الصف.
ارس بدرجة عالية  .2 ارس بدرجة متوسطة  –توجد فركؽ دالة إحصائينا بُت تكرار االستجاابت ) ٘تي ارس (  –٘تي ال ٘تي

ا٠تاصة ةليات تطوير مهارات إدارة الصف.
ارس بدرجة .3 ارس بدرجة متوسطة  –عالية  توجد فركؽ دالة إحصائينا بُت تكرار االستجاابت ) ٘تي ارس (  –٘تي ال ٘تي

ا٠تاصة ٔتبلحظة آداء معلمات العلـو اب١ترحلة ا١تتوسطة ١تهارات إدارة الصف.
 اقتصر البحث اٟتاِف على اٟتدكد التالية :  -حدكد البحث  .4
سي كا١تتمثلة يف مهارات اٟتد ا١توضوعي: تعرؼ كاقع ٦تارسة معلمة العلـو اب١ترحلة ا١تتوسطة ١تهارات إدارة الصف ا١تدر  .5

التخطيط، كالتنظيم، كاالتصاؿ، كالقيادة، كالضبط، كآليات تطويرىا، إُف جانب مبلحظة أداء معلمات العلـو اب١ترحلة 
ا١تتوسطة ١تهارات إدارة الصف، كمت ٖتديد ىذه ا١تهارات يف ضوء احتياجات معلمة العلـو ٢تذه ا١تهارات كمدل 

ات العا١تية ا١تعاصرة، كيف ضوء مفهـو إدارة الصف. إ١تامها هبا يف ضوء االٕتاى
( معلمة، كعينة ٖٗاٟتد البشرم: عينة من معلمات العلـو اب١ترحلة ا١تتوسطة ٔتدارس منطقة عسَت التعليمية كعددىا: ) .6

( مشرفة.ُٔمن ا١تشرفات الًتبوايت إبدارة منطقة عسَت التعليمية كعددىا: )
يم ا١تتوسط كإدارات منطقة عسَت التعليمية.اٟتد اٞتغرايف: بعض مدارس التعل .7
 (َُِّىػ/ُّْْاٟتد الزمٍت: اقتصرت عملية التطبيق على العاـ اٞتامعي .)ـ

 :يف التحليلي الوصفي ا١تنهج البحث استخدـ :وأدواتو البحث منهج
 .مسح األدبيات كالدراسات السابقة ا٠تاصة ٔتوضوع البحث 
 .كصف النتائج كٖتليلها كتفسَتىا 
  الظاىرة كالتعبَت عنها كمان ككيفان.كصف 
 (ُتصميم استبانة حوؿ كاقع مهارات إدارة الصف لدل معلمات العلـو اب١ترحلة ا١تتوسطة كآليات تطويرىا، ملحق.)
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 (ِتصميم بطاقة مبلحظة أداء معلمات العلـو اب١ترحلة ا١تتوسطة ١تهارات إدارة الصف، ملحق.)
: البحث مصطلحات

 :  Development التطوير
 جعلو أك فاعليتو، زايدة بقصد معُت تعليمي نظاـ يف ٖتدث اليت التغَتات ٣تموعة: أنو( ُٖٓ ،ُٗٗٗ) راشد عرفو

. فيو ينشأ الذم اجملتمع كحاجات الفرد ٟتاجات استجابة أكثر
 فطبقنػػػا طػػػور، إُف طػػػورو  مػػػن التحويػػػل أك التغيػػػَت: يعػػػٍت لغػػػة التطػػػوير: أنػػػو التطػػػوير إُف( َُِ ،َََِ) علػػػي كأشػػػار

 الكائنات بنية يف ٭تدث الذم التدر٬تي التغَت" التطوير" كلمة كتعٍت طوره، من ٖتوؿ" تطور" كلمة تعٍت الوسيط، للمعجم
 السػائدة القػيم أك الػنظم أك العبلقػات أك اجملتمػع تركيػب يف ٭تػدث الػذم التػدر٬تي التغػَت علػى أيضنػا كيطلػق كسػلوكها، اٟتية
 ".ككفاءة فاعلية أكثر بصورة ١ترجوةا األىداؼ ٖتقيق إُف كصوالن  التحسُت" يعٍتف اصطبلحان  التطوير أما فيو،

 ا١تتوسػطة اب١ترحلػة العلػـو معلمػات لػدل ا١تدرسػي الصف إدارة مهارات يف ٖتدث اليت التغَتات :أنو إجرائياً  ويُعرف
 إُف الوصػػوؿ هبػػدؼ ا١تعاصػػرة لعا١تيػػةا االٕتاىػػات ضػػوء يف  كالضػػبط كالقيػػادة، كاالتصػػاؿ، كالتنظػػيم، التخطػػيط، يف ا١تتمثلػػة
.فاعلية أكثر بصورة ا١تنشودة كالًتبوية التعليمية األىداؼ لتحقيق ا١تهارات ىذه ٖتسُت
 : Skill ةادلهار

 أداء يف كالدقػة كالسػرعة السػهولة أهنا أك عالية، بكفاءة ا١تهاـ أداء على الفرد قدرة: أهنا( ْْ، َََِ) علي عرفها
 .ا١تتغَتة للظركؼ داءاأل تكييف ىعل القدرة مع العمل

 الصػف إدارة مهػارات أداء علػى التعليميػة عسَت ٔتنطقة ا١تتوسطة اب١ترحلة العلـو معلمات ةقدر  :أهنا إجرائياً  وتُعرف
 مػن درجػة كأعلػى ٦تكػن كقت كأسرع ٦تكنة صورة أفضل يف  كالضبط كالقيادة، كاالتصاؿ، كالتنظيم، التخطيط، يف كا١تتمثلة
 العلػػـو معلمػػات أداء مبلحظػػة بطاقػػة يف درجػػات مػػن عليػػو ٭تصػػلوف ٔتػػا ذلػػك كييقػػاس األخطػػاء، مػػن عػػدد كأبقػػل الكفػػاءة
 .الصف إدارة ١تهارات ا١تتوسطة اب١ترحلة

: Classroom Management  الصف إدارة
 لفظيػة أعمػاؿ مػن الصػف داخل ا١تعلم بو يقـو ما: ىي الصف إدارة أف إُف( ِّْ ،َََِ) كآخركف ٛتيدة ييشَت

ػا تربػواين  جػوان  هتي  أف شأهنا من عملية أك ػا كمناخن ا١تتوخػاة التعليميػة األىػداؼ بلػوغ مػن كا١تػتعلم ا١تعلػم مػن كػبلن  ٯتكػن مبلئمن
 . ا١تتعلم سلوؾ يف األفضل ٨تو تغيَتان  ٖتدث أف شأهنا من كاليت

ــا الصــف إدارة وتُعــرف  ا١تتوسػػطة ا١ترحلػػة علػػـو معلمػػات تسػػتخدمها الػػيت كاألنشػػطة اإلجػػراءات ٚتيػػع :أهنــا إجرائًي
 مػا كػل تشػمل أيضػان  ا١ترغوبػة، غػَت السػلوكية األ٪تػاط كتعػديل ا١ترغوبػة السػلوكية األ٪تاط كتنمية الصف، داخل النظاـ لضبط
 كتكػػوين اإلنسػػانية العبلقػػات تكػػوين إُف ابإلضػػافة كاألنشػػطة، الًتبويػػة كاألىػػداؼ الدراسػػي كا١تػػنهج كالطالبػػة اب١تعلمػػة يتصػػل
 .استمراريتو علي كاافظة كالطالبة ا١تعلمة بُت الصف داخل كمنتج فعاؿ اجتماعي نظاـ

: Developing The Classroom Management Skills  ادلدرسي الصف إدارة مهارات تطوير

 حلػػةاب١تر  العلػػـو معلمػػة ٦تارسػػة مػػدل :أنــو احلــايل البحــث يف ادلدرســي الصــف إدارة مهــارات تطــوير دبفهــوم يُقصــد      
 العمليػػة ١تكػػوانت كتنسػػيق كضػػبط كقيػػادة كاتصػػاؿ كتنظػػيم ٗتطػػيط مػػن السػػلوكية التنفيذيػػة اإلجػػراءات مػػن جملموعػػة ا١تتوسػػطة
 ٚتيع توفَت خبلؿ من الطالبات لدل العلـو لتدريس مناسبة فعالة تعليمية بيئة خلق هبدؼ ا١تدرسي الصف داخل التعليمية
 كاسػػتثمار الصػػفية البيئػػة داخػػل بفاعليػػة التعليميػػة العمليػػة أىػػداؼ لتحقيػػق كالػػتعلم التعلػػيم عمليػػيت ٟتػػدكث البلزمػػة الشػػركط

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م



د وداد عبذ ا  لي  الع مي        لبجي .د ذسيخي لذي معلمات العلىم باملشحلة املحىظعة  بمنع ة عع ر  ف  ضىء الاثجاهات العاملية املعا شا ثعىيش مهاسات إداسا الصف امل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
              193

 اجملتمع كثقافة تتسق الطالبات سلوؾ يف فيها مرغوب تغيَتات إلحداث التدريس ألدكات األمثل كاالستخداـ اٟتصة، كقت
. أخرل جهة من إمكاانهتن كتطوير جهة من

 :Global Modern Trends ادلعاصرة العادلية االذباىات
 ٣تموعة يف ا١تتمثلة الًتبوية اإلدارية الطرؽ أحدث :أنو احلايل البحث يف ادلعاصرة العادلية االذباىات دبفهوم يُقصد

 نظرية أسس عن كالنإتة الدراسي، الصف ادارة مهارات يف ا١تستخدمة التنفيذية كاإلجراءات كا١تبادئ كاألسس القواعد من
 بغية كذلك ا١تدرسي، الصف غرفة إدارة يف هبا كتلتـز العلـو معلمة تتبعها أف ٬تب اليت ا١تعاصر، ومالًتب اإلدارم الفكر يف

 من كالبشرية ا١تادية كاإلمكانيات الطاقات كتوفَت  التعلم، بيئة يف كضبطهن الطالبات سلوؾ توجيو يف النتائج أفضل ٖتقيق
.ا١تعلمة لدل كما ككقتو  جهدو 

 :السابقة توالدراسا النظري اإلطار
" اٞتديػػد العػػا١تي النظػػاـ نتيجػػة العا١تيػػة التحػػدايت مػػن ٣تموعػػة التعليميػػة نظمهػػا ٔتختلػػف البشػػرية اجملتمعػػات تواجػػو

 التكنولوجيػػػة كالثػػػورة الرقميػػػة، كا١تعلومػػػات االتصػػػاالت ثػػػورة التحػػػدايت ىػػػذه رأس علػػػى كتقػػػع"  Globalization العو١تػػػة
 سػػوؼ ٖتػػدايهتا بكػػل العو١تػػة أف فيػػو الشػػك ك٦تػػا الثانيػػة، الدٯتقراطيػػة  كالثػػورة لعمبلقػػة،ا االقتصػػادية التكػػتبلت كثػػورة الثالثػػة،
 اإلدارة يف البلمركزية النظم اُف ا١تركزية النظم من التحوؿ فكرة يف كٓتاصةو  كإدارتو التعليم نظم على كأتثَتاهتا بظبل٢تا تنعكس
 . ا١تدرسية

 أكػػانوا  سػػواء ا١تعلمػػُت ابؿ تشػػغل الػػيت الصػػفي التػػدريس مليػػةع جوانػػب أىػػم مػػن كضػػبطو الصػػف إدارة عمليػػة كتعػػد
 للصػػف إدارتػػو حسػػن علػػى كبػػَت حػػدو  إُف كفاعليتػػو ا١تعلػػم كفػػاءة كتتوقػػف ا٠تػػربات، ذكم ا١تعلمػػُت مػػن أك مبتػػدئُت معلمػػُت
(.ٗٓ ،َُٗٗ، سنينو اللقاين،) الصف داخل لطبلبو ا١تعلم يهيئو الذم كا١تناخ فيو النظاـ على كاافظة

:التالية احملاور النظري االطار ىذا يف الباحثتان وعرضت 
.كأ٫تيتها الصف إدارة مفهـو-
 .كمكوانهتا الصف إدارة أىداؼ-
 .الصف إدارة عليها تقـو اليت األساسية الوظائف-
.ا١تعاصرة العا١تية االٕتاىات ضوء يف الصف إدارة مهارات تطوير-

 :وأمهيتها الصف إدارة مفهوم - أوالً 
 الصػعوبة مػن كلػذا البػاحثُت؛ كاىتمػاـ إليهػا النظرة ابختبلؼ كاختلفت الًتبويُت لدل الصف إدارة تعريفات تعددت

 إلدارة ا١تفػػاىيم مػػن عػػددو  بعػػرض اجملػػاؿ ىػػذا ىف ىنػػا كسػػنكتفى الًتبويػػوف، قػػدمها الػػىت الصػػف إدارة تعريفػػات حصػػر ٔتكػػافً 
.البحث موضوع يناسب مفهـو إُف للوصوؿ الصف

إ٧تػاز ٖتقيػق أجػل مػن ا١تتاحة اإلمكاانت استخداـ تعٌت هبذا كىي اإل٧تاز على القدرة: أهنا عامة بصفةو  ةاإلدار  تيعرؼ
 .معينة أىدافان  ٮتدـ معُت

 كالتلميػػػػذ ا١تعلػػػػم مػػػػن يتكػػػػوف ا١تدرسػػػػية اإلدارة لنظػػػػاـ فرعػػػػى نظػػػػاـ: ىػػػػي الصػػػػف إدارة أف( ََُِ) ا١تػػػػنعم عبػػػػد كتػػػرل
 ا١تعرفيػػػة ا١تهػػػارات الكتسػػػاب مناسػػػبة دراسػػػية بيئػػػة لتػػػوفَت توظيفهػػػا ٯتكػػػن الػػػىت كافػػػةن  يةكالبشػػػر  ا١تاديػػػة العناصػػػر إُف ابإلضػػػافة

 عرفت قد الباحثة أف التعريف ىذا من كيبلحظ هبا، ا١تهتمُت كرضا التعليمية العملية أىداؼ ٭تقق ٔتا ا١تختلفة كاالجتماعية
 .النظم ٔتدخل يسمى ما خبلؿ من الصف إدارة
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: أهنػػػا الصػػػف إدارة إُف فأشػػػار السػػػيكلوجية النظػػػرة خػػػبلؿ مػػػن ٢تػػػا ٥تتلفنػػػا مفهومنػػػا( ُٓ ،ََِٓ) قطػػػامى أكرد بينمػػػا
 تتصػل سػلوؾ أ٪تاط من الطبلب يبذلو كما الصفية، األنشطة لقيادة جهوده ا١تعلم فيها يوجو الىت كا١تخططة ا١تنظمة العملية
 ىػػذا علػػى التػػاُف التسػػاؤؿ يػػرد أف كٯتكػن الطالػػب، كينفػػذىا ا١تعلػػم ٮتططهػػا تعليميػة أىػػداؼ لتخطػػيط ا١تبلئػػم ا١تتػػاح ابتسػاعو
 ىػم التعليميػة ابلعمليػة ا١تهتمػُت من كغَتىم الطبلب أف أـ التعليم ألىداؼ ٮتطط من ىو كحده ا١تعلم يكوف ىل: التعريف
  ؟ التعليمية العملية ٗتطيط ىف شركاء

 إدارة ييعرفػا حيػث الشػاملة اٞتػودة مػدخل ضوء ىف الصفية لئلدارة آخر تعريفنا( َِ ،ََِٔ) كفرحاف الًتتورل، كقدـ
 بيئػة داخػل الطالػب لشخصػية ا١تتكاملػة الًتبيػة لتحقيق ا١تتاحة اإلمكاانت تنظيم إُف هتدؼ الىت ا١تنظومة تلك: أهنا الصف
 كاإلدارة للعمػػل كتقػػوًن كتوجيػػو كتنظػػيم ٗتطػػيط مػػن ا١تختلفػػة اإلداريػػة العمليػػات مػػن عػػددنا كتتضػػمن الواسػػع، ٔتعناىػػا الصػػف
 .كاألفراد
 كاألنشطة اإلجراءات كل: أهنا على الصف إدارة تعريف ٯتكن ا١تدرسى الصف إدارة ١تفهـو السابق العرض خبلؿ من

 عمليػة كحػدكث اتػول تػدريس لتفعيػل التعليميػة كا١تػوارد كالوقػت الطػبلب تنظػيم هبدؼ الصف؛ داخل ا١تعلم هبا يقـو الىت
 يقػـو عمػل أل إُف تشػَت أهنػا ٔتعػٌت ٦تكػن، جهػدو  كأبقػل النتائج أفضل على للحصوؿ ٦تكنة طاقة أبقصى كاستثمارىا التعلم
 لػػػبعض نتيجػػػة تكػػػوف أف ينبغػػػى الػػػىت للنجػػػاح البلزمػػػة كا١تهػػػارة ا١تعرفػػػة كيكتسػػػبوف اإل٧تػػػاز ٭تققػػػوف الطػػػبلب ٞتعػػػل ا١تعلػػػم بػػػو

 علػى الطػبلب يشػجع صػحى خكمنػا  الصػف، داخػل أمنػو كبيئػة فعػاؿ، ٣تتمػع تكػوين  ذلػك كيتطلػب كاألنشطة اإلجراءات
 كالنفسػػية االجتماعيػػة اٞتوانػػب تتضػػمن ْتيػػث مقػػدمنا ا١تعلػػم يضػػعها كاضػػحة إداريػػة خطػػة علػػى ذلػػك كػػل كيسػػتند العمػػل،

.ا١تناسبة التعلم بيئة ضمن الصف ٤تيط ىف عليهم تؤثر قد الىت للطبلب كالوجدانية
 :الصف إدارة أمهية

 تكػػوف كحػػُت كافػػةن، االٕتاىػػات ىف كتعديلػػو ا١تتعلمػػُت سػػلوؾ تربيػػة خبل٢تػػا مػػن يػػتم الػػىت البيئػػة ىػػي الصػػفية البيئػػة إف
 كلذلك للتعلم، داعمة صفية بيئة إ٬تاد كضركرة الصف، إدارة أ٫تية يربز ذلك فإف التعليم ىدؼ ىي السلوؾ كتعديل الًتبية
 أبىداؼ الرتباطها التدريسية علما١ت كفاايت من تعد ألهنا الصف؛ إدارة ىف متقدمة مهارات اكتساب من للمعلم البد فإنو
 مػػن عػػددو  إِف( ٖٓ ،َََِ) أبػػوغره أشػػار كقػػد ،(ََِٓ قاسػػم،) العلمػػي ٖتصػػيلهم مسػػتول كرفػػع الطػػبلب سػػلوؾ تغيػػَت
:أف كمنها، الصفية اإلدارة أ٫تية فيها أكضح النقاط

 ا١توقف يف اال٨تراؼ من منخفضنا كمعدالن  الصفى العمل ىف اإل٧تاز من عالينا معدالن  تتيح الفاعلة الصف إدارة-
 .التعلمى التعليمى

 من أنفسهم الطبلب كبُت جهة من كالطبلب ا١تعلم بُت اإل٬تاىب كالتواصل التفاعل أ٪تاط من تعزز اٞتيدة الصف إدارة-
.أخرل جهة

 :يلي فيما الصف إدارة أ٫تية ٖتديد ٯتيكن فإنو سبق ١تا ابإلضافة
 كاالبتكار اإلبداع تنمية علي يساعد ٦تا كالطمأنينة؛ كالصداقة كالدؼء الود هيسود الذم ا١تناسب الًتبوم ا١تناخ توفَت-

 .الصف داخل الطبلب لدم
.أخرم جهة من أنفسهم الطبلب كبُت جهة من كطبلبو ا١تعلم بُت اإل٬تاي كالتواصل كالتفاىم التفاعل تعزيز-
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 :ومكوانهتا الصف إدارة أىداف - اثنياً 
 كتربيػػػة للطػػبلب جيػػد تعلػػم تقػػػدًن إُف هتػػدؼ الصػػف إدارة إف كحيػػث تعلػػػم أل إدارة ىف كػػربل أ٫تيػػة األىػػداؼ ٖتتػػل
 بعػػػػض يف( ََِٓ اٟتميػػػػد، عبػػػػد)  ٠تصػػػها الصػػػػف إلدارة ٤تػػػػددة أىػػػداؼ علػػػػى الًتبػػػػويُت مػػػػن كثػػػَته  اتفػػػػق ٢تػػػػم، متكاملػػػة
:التالية األىداؼ

للتعلم. الوقتإعطاء مزيدو من -
 ٖتميلهم بعض ا١تسئوليات الىت تتناسب مع قدراهتم كأعمارىم. مساعدة الطبلب على إدارة ذكاهتم من خبلؿ-

 فػػاعبلن  دكران  تػؤدل الػىت ا١تناسػػبة الصػف بيئػة هتيئػة خػػبلؿ مػن الصػف إدارة أىػػداؼ فلخػص( ََِٔ سػابق،) أمػا
 .التعلم عملية ىف كأساسينا

:أ٫تها ىداؼاأل من ٣تموعة ٖتقيق إُف هتدؼ الصفية اإلدارة فإف عرضو مت ما على كبناءن 
توفَت ا١تناخ التعليمي الفعاؿ، كمساعدة الطبلب لكى يكونوا أكثر قدرة على إدارة أنفسهم.-
 توفَت ركح التفاىم كالتعاكف ك٦تارسة العمل الفردل كاٞتماعى ىف الصف الدراسى.-
 رفع مستول التحصيل العلمي كا١تعريف لدل الطبلب كمراعاة النمو ا١تتكامل ٢تم.-
الصفية اآلمنة ا١تناسبة كا١تطىمًئنة للطبلب الىت تؤدل دكران فعاالن كأساسيان ىف عملية التعلم. هتيئة البيئة-

 :الصف إدارة مكوانت
( العناصر) ا١تكوانت من عدد كجود من البد فإنو ملموس كاقع إُف الًتبية أىداؼ ٖتويل ىف بدكرىا الصف إدارة لقياـ

 :كىي( ِٕٗ ،َُِّالزعيب،) الصف إدارة منها تتكوف الىت
الوقت: كا١تراد بو كقت اٟتصة الدراسية الذل يتم فيو أنواع التفاعبلت داخل الصف الدراسي ٚتيعها .-
األفراد كالعاملوف: كيراد هبم العاملوف ىف إدارة الصف بدايةن من مدير ا١تدرسة كإنتهاءن ٔتحور العملية التعليمية كىم-

 الطبلب.
 مية: كتضم ا١تواد ككسائل كتكنولوجيا التعليم الىت تستخدـ ىف التعليم كالتعلم.ا١تواد كاألدكات كاألجهزة التعلي-
غرفة الصف: كىي ا١تكاف الذل يتم فيو التعلم سواء أكاف غرفة الصف الدراسي أـ ساحات ا١تدرسة أـ ا١تعمل أـ -

 مركز مصادر التعلم أـ غَت ذلك.
:فالص إدارة عليها تقوم الىت األساسية الوظائف - اثلثاً 

 :منظورين من الصف إدارة دراسة ٯتكن 
الػػنظم دراسػػة ىػػذا كيتطلػػب ابلعمليػػات مػػركرنا كا١تخرجػػات ا١تػػدخبلت بػػُت التأكيػػد علػػى يقػػـو شػػامبلن  نظامنػػا اعتبارىػػا :األول

.الصف داخل هبا ا١ترتبطة كافة الفرعية
كالقيػػػادة كاالتصػػػاؿ كالتنظػػػيم التخطػػػيط مليػػػاتع ىف تتمثػػػل الػػػىت اإلداريػػػة الوظػػػائف مػػػن لعػػػددو  عامنػػػا مركبنػػػا اعتبارىػػػا :الثـــاى

:فيما يلي (ُ) الشكل يوضحو كىذا كالضبط،
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الصف إلدارة األساسية الوظائف( 1) شكل
أصابو أك أحدىا فقد كإف متكامل، كلو  ىف أساسية  أجزاءن  ٘تثل الوظائف تلك أف السابق( ُ) شكل من يتضح

لبيئػػة مػػديرنا ا١تعلػػم بػػدكر الشػػديد ارتباطهػػا مػػع الوظػػائف تلػػك أف مػػن كابلػػرغم الصػػف، إدارة ىف قصػػوران  ذلػػك عػػٌتي خلػػل أم
ػػا كمنسػػقنا الصػف بوصػػفة بطبيعتػػو تتػػأثر أيضنػػا لكنهػػا الصػػف، غرفػػة داخػػل كافػػةن  كاالجتمػػاعى التعليمػػى النشػػاط ألنػػواع رئيسن
(:ََِٕ حسن،()الصف إدارة كظائف:)التاِف العرض يوضحو ما كىذا إنساانن 

 : الصفى التخطيط( 1
 صياغة كيتضمن حددىا، الىت األىداؼ لبلوغ تنفيذه سيتم ١تا مستقبلى تصور من ا١تعلم يضعو ما إُف التخطيط ييشَت
 ،ُٕٕ ،ُٗٗٗ كآخػػػركف، الزيػػػوف،) ا١تطلوبػػػة كالػػػتعلم التعلػػػيم مصػػػادر كٖتديػػػد كاالسػػػًتاتيجيات، ا٠تطػػػط كرسػػػم األىػػػداؼ،

 بعيػدة ا٠تطػط مػن تػًتاكح متعػددة خطػط إُف تنفيػذه مراحػل حيػث من ينقسم كقد (.ْٓ ،ْْ ،ُٖٗٗ حجي،)،( ُٖٕ
:يلى كما موضحة كىى الدركس أك ابلوحدات ترتبط الىت كا٠تطة ا١تدل قصَتة كا٠تطط كالفصلية، السنوية كا٠تطة ا١تدل
كتركػز الػدرس ٖتضػَت يف كا١توضػح صػفلل اليػومى النشػاط حػوؿ تػدكر مػا عػادةن  كىى ":للدرس التخطيط" اليومية اخلطة 

يعتمػد كقػد معينػة، كتابيػة بصػيغة للػدرس اليومية ا٠تطة بتسجيل ا١تدرسة ىف ا١تعلم يطالب ما كغالبنا معُت، درسو  على
 .(Arends, 1997 , 31) مصادر عدة على للدرس ٗتطيطو ىف ا١تعلم

 إل٧تػػاز دراسػػى أسػػبوع طػػواؿ الصػػفى للعمػػل مػػُتا١تعل بعػػض ٮتطػػط ":الوحػػدة علػػى القػػائم التخطػػيط" األســبوعية اخلطــة 
 .الصفية كاألنشطة األىداؼ من العديد ربط بغرض كذلك معينة، كحدة

 القصػَتة ا٠تطػط ظػل ىف ٖتقيقها يصعب الىت األىداؼ بتحقيق ا١تدل بعيد التخطيط يهتم: الفصلية أو السنوية اخلطة 
(.ُّٗ ،ُٗٗٗ كآخركف، الزيوف،)
:التخطيط ليةبعم تتعلق الىت ادلعايري
 كالوقػت ا١تكػاف ذلػك ىف ٔتػا الصػفية البيئػة ىف كافػةن  للمكػوانت األمثػل االستغبلؿ ٭تقق ٗتطيطى تصور بوضع االىتماـ 
:خبلؿ من كذلك العلمية كا١تادة

.حصة كل بداية قبل ٖتقيقها ا١تطلوب األىداؼ ٖتديد-
 ٖتديد األنشطة الصفية ا١تطلوب القياـ هبا مسبقنا.-
وفَت األدكات كالوسائل البلزمة للدرس قبل دخوؿ الصف.االىتماـ بت-
االىتماـ بدفًت التحضَت ابعتباره مرجعنا مهمنا للمعلم كسجبلن موثقنا لنظاـ سَت عملية التدريس.-

لقيادةا

الصف إدارة

التنظيم

التقويم

االتصال

 الضبط التخطيط

 والمتابعة

 التحفيز
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االىتماـ بتخطيط الدرس ىف ضوء خطة الدراسة مع االلتزاـ ابلوقت ا١تخصص لكل حصة ككل درس.-
:الصف بيئة تنظيم( 2

 ٔتػػا األفػػراد إُف كإسػػناده العمػػل ترتيػػب عمليػػة تعػػٍت بػػذلك كىػػي اإلدارة، علػػم كظػػائف مػػن كظيفػػة أك نصػػرع عػػن تيعػػرب
 ا١تدرسػػػػة داخػػػػل ا١توجػػػػودة كا١تػػػػوارد اإلمكػػػػاانت اسػػػػتخداـ كيفيػػػػة تعػػػػٌت أهنػػػػا الػػػػبعض يػػػػرل كمػػػػا بكفػػػػاءة، األىػػػػداؼ ٭تقػػػػق

(Arends, 1997 , 32) . 
 ابإلضافة كإدارهتا، اٟتصة كقت كتنظيم الصفية، كا١تكوانت العناصر لكل ا١تعلمة إدارة: يعٌت ىنا التنظيم فإف مث كمن

 جلػػوس طريقػػة كتنظػػيم صػػفية كأنشػػطة كأدكات ٕتهيػػزات مػػن ٖتويػػو ٔتػػا الصػػف غرفػػة تنظػػيم يعػػٍت الػػذم ا١تكػػاين التنظػػيم إُف
 . كالتعليمية ةالًتبوي األىداؼ كٖتقق ابنسجاـ تعمل حىت التدريس يف ا١تستخدمة االسًتاتيجيات كفق الطالبات

 بيئػة كتكػوين الصػف إلدارة اٟتقيقيػة ا١ترتكػزات أحد تعد بنجاح الصفى الوقت تنظيم على ا١تعلم قدرة فإف ىنا كمن
(.ُِ ،ُٖٗٗ حلمي، مقرب،) فاعلة صفية

 تالوقػ تنظػيم علػى ا١تعلػم تسػاعد الػىت التوجيهػات بعػض تقػدًن علػى الًتبويػة اإلدارة علمػاء بعػض حػرص ا١تنطلػق ىػذا كمػن
 .( Dean,1996,103)التعليمية العملية فاعلية من يزيد ٦تا لو األمثل كاالستغبلؿ

:التنظيم بعملية تتعلق اليت ادلعايري
:خبلؿ من كذلك كاألنشطة، كا١تكاف الوقت منها جوانب عدة التنظيم عملية تتضمن 
 تنظيم األنشطة الصفية ٔتا يتفق مع كقت الدرس ك٤تتواه كأىدافو.-
بيئة التعليمية الصفية من مقاعد كأاثث كمصادر التعليم كالتعلم حٍت تتفق مع طبيعة ا١تادة كالدرس.تنظيم ال-
تتحقق االستفادة القصول مع توفَت الوقت كاٞتهد. االستعانة ٔتا يتوفر من مصادر تعليم كتعلم حىت-
:الصفى ادلستوى على االتصال( 3

  هبػذا كىػو كالطػبلب، ا١تعلم بُت كاألحاسيس كاألفكار كاالٕتاىات وماتا١تعل ىف كتشارؾ تبادؿ: أنو االتصاؿ ييعرَّؼ
 كمشػاعرىم كدكافعهم إتاىاهتم ينقلوف كالطبلب فا١تعلم التعليمية، البيئة ىف السائدة االجتماعية العبلقات نوعية ٭تدد ا١تعٌت
 البيئػة داخل البعض بعضهم مع هبا يتفاعلوف الىت ابلطريقة اآلخرين كٕتاه أنفسهم كٕتاه كالفصل كا١تدرسة التعلم عملية ٕتاه

 . التعليمية
 كىػػػػى هبػػػػا كاالىتمػػػػاـ عليهػػػػا اٟتػػػػرص ينبغػػػػى الصػػػػفي االتصػػػػاؿ عمليػػػػة ىف أساسػػػػية شػػػػركط اعتػػػػربت خصػػػػائص كىنػػػػاؾ

(Cangelosi,2004,39): سػػػػػلمي ٟتػػػػػل التوصػػػػػل ك الػػػػػداعم كالتفاعػػػػػل البنػػػػػاء ا٠تػػػػػبلؼ ك كالتفاىػػػػػػم اإلقنػػػػػػاع ك التواصػػػػػل 
.لتشجيعكا  للمشكبلت

 :القيادة( 4
 الطػػػبلب ٭تفػػز فصػػلو ىف قائػػد فهػػػو بكثػػَت ذلػػك تتعػػدل أصػػػبحت كلكنهػػا التػػدريس عنػػد تتوقػػػف ا١تعلػػم مهنػػة تعػػد َف
 كسػيلة إُف ٭تتػاج القيػادل دكره ٖتقيػق إُف سػعيو ىف ا١تعلػم أف كيبػدك كسػلوكية، كأكادٯتيػة اجتماعيػة أىداؼ إل٧تاز كيدفعهم
.(Dalin, 1998)الوسيلة ىذه الكتساب إليها يلجأ أف ا١تعلم يستطيع مصادر توجدك  الطبلب، يف التأثَت من ٘تكنو

 :ابلقيادة تتعلق اليت ادلعايري
 مػن كذلػك  ا١تطلوبػة، األىػداؼ لتحقيػق طواعيػة كاجتهدكا الطبلب على التأثَت عملية ىف ا١تعلم ٧تح إذا فاعلة القيادة تصبح

.الصف إدارة عند ا١تعلم جانب من ةا١تستبد كالسيطرة التسلط عن االبتعاد: خبلؿ
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والسيطرة السلطة                 والسيطرة السلطة                والسيطرة السلطة

: الصف غرفة داخل الطالب ربفيز(  5
 للعمػػػل مبػػػادرهتم كيشػػػجع كحاجػػػاهتم كاىتمامػػػاهتم الطػػػبلب ميػػػوؿ ا١تعلػػػم فيػػػو يراعػػػى الػػػذل ا١تنػػػاخ إُف التحفيػػػز ييشػػػَت
 كيتولػػد أنفسػػهم، ٨تػػو يػػةإ٬تاب إتاىػػات الطػػبلب لػػدل تتكػػوف ا١تنػػاخ ىػػذا ظػػل ىف ا١تختلفػػة، األنشػػطة ىف اإل٬تابيػػة كا١تشػػاركة
 . لديهم التحصيل مستول ارتفاع إُف يؤدل شأنو من كىذا كاجتهاد، ّتد كالتعلم للعمل كاٟتماس االستعداد لديهم

 الصػػف غرفػػة ىف يكػػوف أف: منهػػا اتباعهػػا ٯتكػػن ا١تعػػايَت مػػن عػػددو  اسػػتنتاج ٯتكػػن الطػػبلب بتحفيػػز االىتمػػاـ ضػػوء ىف
ػػا  يف بشػػػئوهنم ا١تتعلقػػػة القػػػرارات اٗتػػػاذ ىف ا١تشػػػاركة علػػػى الطػػػبلب كتشػػػجيع كالعمػػػل، اٞتػػػد يسػػػودىا كبيئػػػة العمػػػل، ٨تػػػو إتاىن
 .التعليمية ا١تواقف

:الصف ىف الطالب ضبط( 6
بغػرض معػُت تنظػيم ىف أعضػاء بوصػفهم األفػراد سػلوكيات علػى كالتػأثَت التوجيػو عمليػة: "أنػو عػاـ بوجػوو  الضػبط ييعرؼ

 إُف يشػَت فنجػده الصػفى ا١تسػتول علػى أمػا ،, Flanmholtz,1996)  (597" يميػةالتنظ األىداؼ ٖتقيق إمكانية زايدة
 أف( ُٗٗٗ كآخػركف، الزيػوف،) ذكػره مػا ذلػك كيؤكػد الطػبلب، سػلوكيات يصػف الػذل االنضػباط لتحقيق ا١تعلم ٦تارسات
 بعضػهم مػع الطػبلب كتفاعػل جهػة مػن الطػبلب مػع تفاعلػو لتنظيم إدارل جهدو  من ا١تعلم بو يقـو ما: يعٌت الصفى الضبط
 مػػن ا١تبلئػػم التفاعػػل علػػى للمحافظػػة تداخلػػو كأسػػاليب ا١تعلػػم اسػػًتاتيجيات إُف يشػػَت بػػذلك فهػػو أخػػرل جهػػةو  مػػن الػػبعض
  (Tauber,1999) ..الطبلب جانب

 انبثقػت فكريػة مػدارس ثػبلث ىنػاؾ أف"   Wolfgang & Glickman(1980)كجليكمػاف كلفجػانج"كيػذكر
 عػدـ فلسػفة كىى مستقيم، خطو  على متقابلُت طرفُت منها اثنتاف ٘تثل لطبلبو، ا١تعلم ضبط ىف ٥تتلفة فلسفات ثبلث منها

 كٯتكػن التفاعػل، فلسػفة كىػي بينهمػا كسػطى مكانػة الثالثػة الفلسػفة كٖتتػل األخػرل، الناحيػة مػن التػدخل كفلسفة التدخل،
(:ِ) التاُف الشكل ىف ذلك توضيح

                  

للطالب ادلعلم ضبط فلسفات( 2) شكل  
 عنصػػرل ابعتبار٫تػػا كا١تػػتعلم ا١تعلػػم بػػُت ا١تشػػاركة علػػى تقػػـو الػػىت الوسػػطية النظػػرة ا١تعاصػػرة االٕتاىػػات مػػن كثػػَته  كتؤكػػد

 ".كاالنضباط الضبط" التفاعل
 الػيت الطػرؽ كألف بػويُت،الًت  جهػود أجلو من تتضافر الذم ا١تيداف ىو الصف أف نرل عرض من تقدـ ما خبلؿ من

ثل هبا ييدار  ٣تموعػة مػن ٖتملػو ٔتػا الصػف إدارة مهػارات أف نػرل لػذا رسػالتها؛ أداء يف العلمية الًتبية لنجاح الرئيس اور ٘تي
 العلػـو كمعلمػات عامػةن، ا١تعلمػات ٘تتلكهػا أف البػد الدراسػية اٟتصػة طػواؿ الصػف داخػل ا١تعلمة تتبعها اليت االجراءات من

 من ا١ترجوة التعليمية األىداؼ لتحقيق العلـو مادة طبيعة كفق منظمة تعليمية بيئة داخل فاعلة صفية إدارة أجل من خاصةن 
 .اٟتصة ىذه

 التعليميػػة األنشػػطة كتنظػػيم اب١تػػادة، ا١تتعلقػػة الصػػفية البيئػػة كتنظػػيم ا١تػػادة، طبيعػػة: علػػى الصػػف ادارة مهػػارات كتتوقػػف
.اب١تادة ا١تتعلقة صفية كالبل الصفية األنشطة عيةكنو  اب١تادة، ا١تتعلقة التعلمية

التدخل عدم فلسفةالتفاعل فلسفةالتدخل فلسفة
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 علي نص والذي األول التساؤل عن ولإلجابة: 
 الدراسػػة أدبيػػات اسػػتعراض خػػبلؿ مػػن ذلػػك تنػػاكؿ مت ا١تدرسػػي؟ الصػػف إدارة ١تهػػارات ا١تعاصػػرة العا١تيػػة االٕتاىػػات مػػا-

 :التاِف
:ادلعاصرة يةالعادل االذباىات ضوء يف الصف إدارة مهارات تطوير  - رابعاً 
مػن ٘تكنػو ىو خاص، بوجوو  العلـو كمعلم عمومنا، ا١تعلم لدل التدريسي العمل ٧تاح على يساعد ما كأىم أبرز من فإ
 إُف ٭تتػػػاج الصػػػف داخػػػل العلػػػـو تػػػدريس بعمليػػػة قيامػػػو أثنػػػاء يف العلػػػـو معلػػػم أف ذلػػػك سػػػليم، تربػػػوم بشػػػكلو  صػػػفو إدارة

 .كٕتهيزات ككسائل أدكات من يستخدمو ك١تا جهد، من يبذلو ١تا األمثل اركاالستثم اٟتصة، لوقت األمثل االستثمار
 الًتبويػة كاالٕتاىػات ا١تهارات من ك٘تكينو اب١تتعلم، الرقي إُف السعي من اليـو الًتبية إتاىات إليو تدعو ٦تا ابلرغم فإنو
 التكنولوجيػا من كاإلفادة الًتبية، يف اٟتديثة الٕتاىاتا تبٍت ضركرة من العربية الًتبوية أدبياتنا إليو تدعو ٦تا كابلرغم البلزمة،
 أف إُف يشػَت مػازاؿ – العػادم اإلنسػاف يلمسػو الػذم –اٟتػاؿ كاقػع لكػن الطػبلب، لػدل التفكػَت مهػارات كتنمية ا١تعاصرة،
 أف ٯتكن فبل ا١تعلم، ليوع يكوف أف ٬تب الذم ا١تستول إُف ترتقي ال ا١تعلم ٯتتلكها اليت كا١تهارات كآلياتنا كأساليبنا طرائقنا،

. معاصرة عا١تية إتاىات ضوء يف صفو إدارة ٭تسن ال معلم لدل سليم بشكلو  التدريسية العملية تتم
 : اجلزء ىذا يف البحث وتناول 
.الصف غرفة إلدارة ا١تعاصرة اإلدارية للنظم التنفيذية كاإلجراءات القواعد-
.ا١تعاصرة الصفية اإلدارة مقومات-
.ا١تعاصر الدراسى الصف إدارة يف الفعاؿ علما١ت معايَت-
 القواعد واإلجراءات التنفيذية للنظم اإلدارية ادلعاصرة إلدارة غرفة الصف: (1

 الصػف، داخػل الػتعلم بيئػة ىف كضػبطو الطػبلب سػلوؾ لتوجيػو كاإلجػراءات القواعػد مػن ٣تموعػة الدراسػة فصوؿ تسود
 ا١تعػػايَت:" إُف الدراسػػة فصػػوؿ قواعػػد كتشػػَت. الصػػفية للبيئػػة إدارتػػو يف ا١تعلػػم يسػػتخدمها الػػيت اآلليػػات مػػن تعػػد إهنػػا حيػػث

 عامة مبادئ ٣تموعة" عن أيضنا عبارة كىى". الدراسة صفوؼ ىف هبا كااللتزاـ إتباعها ٬تب الىت العامة السلوكية كا١تتطلبات
" السػػػػػول غػػػػَت السػػػػلوؾ ٕتنػػػػػبك  اإل٬تػػػػاي التفاعػػػػل كمسػػػػاندة لػػػػػدعم ٤تاكلػػػػة ىف الفػػػػرد سػػػػلوؾ توجيػػػػػو منهػػػػا ييقصػػػػد للسػػػػلوؾ

(Burden,1995,141) .
 ضػػمن كتيفهػػم التعليمػػي ا١توقػػف ٭تػػددىا ٥تتلفػػة مناسػػبات ىف ا١تعلػػم يصػػدرىا ٚتلػػة الصػػف إدارة ٖتكػػم الػػيت فالقاعػػدة

 بيئػة  سػياقات ىف القواعػد ىػذه الطػبلب يػتعلم كلػذلك ٣تموعػات؛ أك أفػرادنا الطػبلب، مػع تفػاعلي تعليمي اجتماعي سياؽ
 .(McManus,1995, 176)متعددة مناسبات يف التعلم
بدايػػةن  الدراسػية اٟتصػة كقػت احػًتاـ: ،منهـا طالبـو مـع وشلارسـتها ذلــا التخطـيط ادلعلـم علـي الـيت القواعـد أمثلـة ومـن 

 .كتنظيمو الدراسي الصف نظافة علي كاافظة كهناية
    يػػػاـ ٔتهػػػاـ ككاجبػػػات ٤تػػػددة ىف صػػػفوؼ "أسػػػاليب كطػػػرؽ مقبولػػػة كمتفػػػق عليهػػػا للقأمـــا اإلجـــراءات فهـــى تشـــري إىل

الدراسػػة". كا٢تػػدؼ منهػػا مسػػاعدة الطػػبلب ىف إ٧تػػاز مهمػػة أك كاجػػب معػػُت كلػػيس الغػػرض منهػػا منػػع حػػدكث أك كقػػوع 
 سلوؾ غَت سول كما ىو اٟتاؿ مع القواعد.

 كٖتػد بسبلسػة العمػل ىف االسػتمرار علػى تسػاعد الدراسػة فصػوؿ داخل التعليمي العمل كتنظيم كإجراءات قواعد ا١تعلم ٖتديد إف
(.ّٕ،ُٖٗٗ ٛتيدة،) األقصى اٟتد إُف الطبلب تعلم زمن كتزيد ا١تقاطعات من
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:دور ادلعلم يف تطبيق القواعد واإلجراءات السلوكية
. التكنولوجيا توظيف(  ب.التعليم تصميم(  أ 

 (Tiffin and Rajasingham,1995,154) .الطبلب تفاعبلت تشجيع(  ج     
(.ِِ ، ٖٗٗ ،خليل) الذاتى التعليم تطوير( د 

 (.ِٖٗ ،ِٕٗ ، ُّ الزعيب،) :إليها ُيشري كما ادلعاصرة، الصفية االدارة مقومات( 2
. كالكفاية كا١تستقبلية كاالجتماعية كالعلمية كا١تركنة ا١تشاركة: التاِف النحو على تصنف كىي

الصف الدراسى ادلعاصر:لم الفعال يف إدارة معايري ادلع( 3
 :  كمنها العناصر، ٢تذه كمؤشرات فرعية كعناصر رئيسة عناصر يف ا١تعايَت ىذه تتمثل

.التقوًن ٣تاؿ (د.      العلمية ا١تادة (ج.    الصف كإدارة التعلم اسًتاتيجيات (ب.  التخطيط( أ
 اإلدارة تتوقػػػف ،أيضنػػػا التعليميػػػة العمليػػػة يف خاصػػػة أ٫تيػػػة اتذ الصػػػفية االدارة أف نػػػرم عػػػرض مػػػن تقػػػدـ مػػػا ضػػػوء يف
.نفسو كا١تعلم التعليمية، كا١تادة التعليمي، ا١توقف طبيعة علي الصفية

 حػػدثت حيػػث كثػػَتة أصػػبحت خاصػػةن  العلػػـو كمعلػػم عامػػةن، ا١تعلػػم مػػن ا١تطلوبػػة كا١تسػػؤكليات األدكار أف أيضنػػا كيتضػػح
، منػػػػػاىج يف كثػػػػػَتة تطػػػػػورات  العلميػػػػػة التطػػػػػورات إُف كأيضنػػػػػا أخػػػػػرل، إِف فػػػػػًتة مػػػػػن اجملتمػػػػػع متطلبػػػػػات لتغػػػػػَت يجػػػػػةنت العلػػػػػـو

 أدكارنا ا١تنػػػػػاىج علػػػػػي التطػػػػػورات ىػػػػػذه كتفػػػػػرض. اٟتديثػػػػػة الًتبويػػػػػة كاألفكػػػػػار كالنظػػػػػرايت ا١تعػػػػػريف، كاالنفجػػػػػار كالتكنولوجيػػػػػة
ضػركراين، أمػرنا األدكار ىػذه ١تمارسػة إعػداده أصػبح مث كمػن ا١تػتعلم، إعػداد يف لئلسهاـ العلـو معلم علي جديدة كمسؤكليات

. التعليم أىداؼ ٖتقيق يف لئلسهاـ الصف إلدارة البلزمة ا١تهارات من متمكننا يكوف كأف البد كأنو
:البحث إجراءات
:التالية اإلجراءات إتباع مت فركضو صحة من كالتحقق البحث أسئلة عن لئلجابة        

:والعينة البحث رلتمع -أوالً 
، معلمػػػػات البحػػػػث ٣تتمػػػػع ٘تثػػػل )  لعػػػػاـ التعليميػػػػة عسػػػػَت ٔتنطقػػػػة ا١تتوسػػػطة ا١ترحلػػػػة يف الًتبػػػػوايت كا١تشػػػػرفات العلػػػـو

، معلمػػة( ٖٗ) مشلػػت( َُٓ)  البحػػث عينػػة كبلغػػت ،(ـَُِّ -ـَُِِ  اختيػػار مت كقػػد تربويػػة، مشػػرفة( ُٔ)ك علػػـو
 ضػمن عشػوائية بطريقػة التعليميػة عسَت ٔتنطقة ومالًتب االشراؼ كإدارة ا١تتوسطة، ا١ترحلة مدارس من عدد من البحث عينة
.   البحث ٣تتمع

 :البحث أدوات - اثنياً 
 البػاحثتُت، إعػداد مػن كٚتيعهػا. التاليػة األدكات اسػتخداـ مت فركضػو، صػحة مػن كالتحقػق البحث أسئلة عن لئلجابة

: يف ك٘تثلت
توسطة وآليات تطويرىا:استبانة واقع مهارات إدارة الصف لدى معلمات العلوم ابدلرحلة ادل -1

 :التالية اب٠تطوات االستبانة إعداد مر
مت إعػػداد اسػػتبانة هبػػدؼ التعػػرؼ إُف كاقػػع مهػػارات إدارة الصػػف لػػدل معلمػػات العلػػـو  ربديــد اذلــدف مــن االســتبانة: . أ

 اب١ترحلة ا١تتوسطة كآليات تطويرىا. 
ة البحػػػث" االسػػػتبانة"على عػػػدة مصػػػادر ٥تتلفػػػة منهػػػا: اعتمػػػدت الباحثتػػػاف يف تصػػػميم أدا بنـــاء مفـــردات االســـتبانة وصـــياغتها: . ب

(، )إبػػػراىيم، ََِٓاألدبيػػػات الًتبويػػػة، كخػػػربة البػػػاحثتُت يف ٣تػػػاؿ ا١تنػػػاىج كطػػػرؽ التػػػدريس، كالدراسػػػات السػػػابقة، مثػػػل: )زيتػػػوف، 
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(. كًصػػػػػيغٍت االسػػػػػتبانة يف صػػػػػورة ٣تموعػػػػػة مػػػػػن َُِّ(، )الػػػػػزعيب،ََُِ(، )الغامػػػػػدم،ََُِ(، )العسػػػػػاؼ،ََُِكالسػػػػايح
العبػػارات تيعػػرب عػػن ٦تارسػػة معلمػػة العلػػـو ١تهػػارات إدارة الصػػف، الػػيت ينبغػػي علػػى ا١تعلمػػة القيػػاـ هبػػا. ككيزعػػت قائمػػة ىػػذه ا١تهػػارات

على ٤تورين ٫تا:
 األكؿ: كاقع ٦تارسة ا١تعلمة ١تهارات إدارة الصف اب١ترحلة ا١تتوسطة.

آليػة تطػوير مهػارات إدارة الصػف اب١ترحلػة ا١تتوسػطة يف ضػوء االٕتاىػػات العا١تيػة ا١تعاصػرة. حيػث إف كػل ٤تػور مػن ىػذه اػػاكر  الثػاين:
موزع على ٜتسة ٣تاالت ىي: التخطيط، كالتنظيم، كاالتصاؿ، كالقيادة، كالضبط.

:األول احملور
ارية يف إدارة الصف، كىي أكؿ ا١تهاـ اإلدارية اليت تقـو عملية التخطيط: كييقصد هبا العملية األكُف من العمليات اإلد-

إف أم خلل يف ىذا اٞتانب ينعكس هبا ا١تعلمة يف ا١ترحلة ا١تتوسطة من تفكَت مسبق قبل العمليات األخرل حيث 
على ٥تتلف جوانب العملية اإلدارية، كتقـو ا١تعلمة بوضع عديدو من ا٠تطط أ٫تها: ا٠تطة الفصلية، كالشهرية، 

ألسبوعية، كذلك يف ضوء األىداؼ التعليمية كٔتا يتناسب مع األىداؼ العامة، كيتضمن ٖتديد الوقت كمصادر كا
 التعلم كاألنشطة التعليمية ا١تطلوبة.

عمليػػة التنظػػيم: كىػػي تشػػَت إُف ٣تموعػػة األدكات كاإلجػػراءات التدريسػػية الػػيت تقػػـو ا١تعلمػػة مػػن خبل٢تػػا بتنظػػيم عملهػػا -
 ية، كترتيبها ابلصورة ا١تناسبة.كتنظيم البيئة الصف

عملية االتصػاؿ: كيقصػد هبػا كيفيػة تبػادؿ األفكػار كا١تعلومػات بػُت ا١تعلمػة كالطالبػات، كالطالبػات كبعضػهن الػبعض،  -
 كما ٖتدد نوعية العبلقات االجتماعية السائدة يف البيئة التعليمية.

ى مر الػزمن إال أف ا١تعلػم يبقػى الرائػد يف العمػل الصػفي، عملية القيادة: ابلرغم من تغَت النظرايت الًتبوية كتطورىا عل-
  كالٯتكن االستغناء عن دكره القيادم يف العملية التعليمية التعلمية التعليمية.

عملية الضبط: كيقصد هبا ا١تمارسات اليت تقـو هبا ا١تعلمػة لتوجيػو الطالبػات كٖتقيػق االنضػباط مػن جػانبهن لتحقيػق -
ع أخبلقيات مهنة التعليم.أىداؼ الصف ٔتا يتبلءـ م

:الثاين احملور
 يف أيضنا كذلك ا١تعاصرة، العا١تية االٕتاىات ضوء يف ا١تتوسطة اب١ترحلة الصف إدارة مهارات تطوير آليات يشمل

.األكؿ اور يف إليها اإلشارة مت ٣تاالت ٜتسة
 عبارة،( ْْ) يف ٘تثل: األكؿ اور ٤تورين، يف ٦تثلة عبارة( ٖٔ) من األكلية  صورهتا يف االستبانة تكونت ىذا كعلى

 ا١تمارسػػة، لدرجػػة( اسػػتجاابت) بػػدائل ثبلثػػة علػػى االسػػتبانة يف عبػػارة كػػل كاشػػتملت عبػػارة،( ِْ) فشػػمل الثػػاين اػػور أمػػا
ػػارس) ٦تارسػػة كػػل أمػػاـ مدكنػػة بػػدائل ثبلثػػة بػػُت مػػن ا١تمارسػػة درجػػة يف رأيهػػا عػػن تعػػرب اسػػتجابة ا١تسػػتجيبة مػػن كتتطلػػب  ٘تي
ارس أك متوسطة أك عالية بدرجة  (.ال٘تي

 علػػى ينبغػػي الػػيت ا١تتوسػػطة اب١ترحلػػة الصػػف إدارة مهػػارات قائمػػة إُف سػػبق ٦تػػا التوصػػل مت: لالســتبانة األوليــة الصــورة - ج
.عبارة( ٖٔ) على كٖتتوم ك٦تارستها هبا القياـ العلـو معلمات

 :االستبانة صدق -د
 كطػػرؽ ا١تنػػاىج يف ا١تتخصصػػُت اكمػػُت السػػادة مػػن ٣تموعػػو علػػى األكليػػة صػػورهتا يف االسػػتبانة عػػرض مت :احملكمــني صــدق( ُ)

 ا١تبلحظػات بعػض لػديهم ككانػت كعباراهتػا، ٤تاكرىػا على اكمُت من% (  َٖ)من أكثر ٔتوافقة االستبانة حظيت كقد التدريس
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: حػػوؿ الػػرأم إبػػداء التحكػػيم مػػن الغػػرض كػػافك  العبػػارات، بعػػض تعػػديل أك إضػػافة أك حػػذؼ مػػن كعباراهتػػا االسػػتبانة ٤تػػاكر حػػوؿ
 ٤تػػور، كػػل ٖتػػت ا١تندرجػػة كاجملػػاالت ٤تػػور، كػػل ٖتػػت ا١تمارسػػة كدرجػػة البحػػث، ١توضػػوع االسػػتبانة ٤تػػاكر مػػن كػػلو  مناسػػبة مػػدل

 إضػػافة أك تعػػديل أك حػػذؼ كاقػػًتاح اللغويػػة، الناحيػػة مػػن كصػػياغتها العبػػارات كصػػحة ٣تػػاؿ، كػػل ٖتػػت ا١تندرجػػة العبػػارات ككضػػوح
 .آرائهم ضوء يف البلزمة التعديبلت كأجريت للتطبيق،  االستبانة كصبلحية  االستبانة، يف أخرل عبارات

 عػػن البحػػث يف اسػػتخدمت الػػيت العينػػة خػػبلؿ مػػن الػػداخلي االتسػػاؽ صػػدؽ حسػػاب مت: الــداخلي االتســاق صــدق(2)
 : حساب طريق

 معامػل قيم تراكحت   حيث لبلستبانة، الكلية كالدرجة إليو تنتمي الذم اور يف عبارة كل درجة بُت االرتباط معامل (أ)
 صدؽ ارتفاع إِف يشَت ٦تا ؛(0001) مستوم عند دالة كلها( ر) االرتباط معامبلت كجاءت( َ,ٗ ،ْ,َ) بُت االرتباط
 (. ا١تتوسطة لةاب١ترح الصف إدارة ١تهارات ا١تعلمة ٦تارسة كاقع) األكؿ للمحور االستبانة عبارات ٞتميع الداخلي االتساؽ

 حيػػث لبلسػػتبانة، الكليػػة كالدرجػػة إليػػو ينتمػػي الػػذم اػػور يف ٣تػػاؿ كػػل درجػػة بػػُت االرتبػػاط معامػػل حسػػاب مت كمػػا (ب)
 ٣تػػاؿ كػػل علػػى الدرجػػة بػػُت االرتبػػاط معػػامبلت قػػيم ارتفػػاع كيتضػػح( َ,ٕٗ ،َ ,ِٗ) بػػُت االرتبػػاط معامػػل قػػيم تراكحػػت
 .لبلستبانة مرتفع صدؽ إُف يشَت ٦تا االستبانة على الكلية كالدرجة

 لبلسػػتبانة الكليػػة كالدرجػػة إليػػو تنتمػػي الػػذم اػػور يف عبػػارة كػػل علػػي الدرجػػة بػػُت االرتبػػاط معامػػل حسػػاب مت كمػػا (ج)
 ارتفػػاع إِف يشػػَت ٦تػػا دالػػة كلهػػا االرتبػػاط معػػامبلت كجػػاءت ،(َ,ْٗ ،ُٓ,َ) بػػُت االرتبػػاط معامػػل قػػيم تراكحػػت حيػػث
 االٕتاىػات ضػوء يف الصػف إدارة مهػارات تطػوير آليػات) الثػاين للمحػور االسػتبانة عبارات ميعٞت الداخلي االتساؽ صدؽ
 ( . ا١تعاصرة العا١تية

 حيػػػث لبلسػػتبانة الكليػػة كالدرجػػػة إليػػو ينتمػػي الػػػذم اػػور يف ٣تػػاؿ كػػػل درجػػة بػػُت االرتبػػػاط معامػػل حسػػاب مت كمػػا (د)
 .    االستبانة صدؽ إُف يشَت ٦تا مرتفعة قيم ككلها( َ,ٗٗ ،ّٗ,َ) بُت االرتباط معامل قيم تراكحت

 كا١تشػػرفات العلػػـو معلمػػات مػػن اسػػتطبلعية عينػػو علػػى تطبيقهػػا مت الكليػػة االسػػتبانة ثبػػات لقيػػاس :االســتبانة ثبــات  - ىـــ
 :اآلتيتُت الطريقتُت استخداـ مت كقد الًتبوايت،

 ألفا طريقة  : Alphaجيد ثبات معامل إُف َتتش كىي ،(َ,ٖٗ) ألفا ثبات معامل قيمة بلغت.
 جيد ثبات معامل كىو ،(َ,ٕٗ) براكف -سبَتماف ١تعادلة كفقنا الثبات قيمة بلغت: النصفية التجزئة طريقة.
 :لالستبانة النهائية الصورة - و

 العلػػـو معلمػػات لػػدل الصػػف إدارة مهػػارات بواقػػع قائمػػة إُف الباحثتػػاف خلصػػت السػػابقة العلميػػة ا٠تطػػوات خػػبلؿ مػػن     
 علػى ٤تػور كػل ٭تتػوم ٤تػورين، علػى مقسػمة عبػارة( ٖٔ) من ا١تكونة النهائية صورهتا يف تطويرىا كآليات ا١تتوسطة ١ترحلةاب

 صػػورهتا يف االسػػتبانة أصػبحت كبػػذلك. عبػارة( ِْ) فتضػػمن الثػاين أمػػا عبػارة،( ْْ) األكؿ اػػور تضػمن. ٣تػػاالت ٜتسػة
 صػورهتا يف االسػتبانة مواصفات( ُ) التاِف اٞتدكؿ كيوضح. اٟتاِف البحث يف للقياس أداة بوصفها للتطبيق صاٟتة النهائية
.النهائية

.النهائية صورهتا يف االستبانة مواصفات(  1)  :جدول
االستبانو زلاور  
رلال كل تقيس اليت العباراتاالستبانو رلاالت

 عدد
العبارات

 رلموع
العبارات

 الوزن
النسيب

 إدارة دلهــارات ادلعلمــة شلارســة اقــعو :  األول احملــور
 .ادلتوسطة ابدلرحلة الصف
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االستبانو زلاور  
رلال كل تقيس اليت العباراتاالستبانو رلاالت

 عدد
العبارات

 رلموع
العبارات

 الوزن
النسيب

التخطيط عملية .
1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 

14، 15 
15

446407 %
249 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16. التنظيم عملية
306 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25. االتصال عملية
388 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31. القيادة يةعمل
446 ،43 ،42 ،41، 40 ،39. الضبط عمليو

 الصــف إدارة مهــارات تطــوير آليــات:  الثــاين احملــور
ـــــة االذباىـــــات ضـــــوء يف ادلتوســـــطة ابدلرحلـــــة  العادلي
   ادلعاصرة

243503 %

88 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1. التخطيط عملية
124 ،11 ،10 ،9. التنظيم عملية
164 ،15 ،14 ،13. االتصال عملية
204 ،19 ،18 ،17. القيادة عملية
244 ،23 ،22 ،21. الضبط عمليو

%68100اجملموع

ّ= العاليػػػة ا١تمارسػػة اعتػػربت حيػػث درجػػة،( َِْ) بػػػ لبلسػػتبانة النهائيػػة الدرجػػة قيػػدَّرت :االســتبانة درجــات تقــدير -ز
ارس ال كاليت درجة، ِ= ا١تتوسطة كا١تمارسة درجات،  .درجة ُ=٘تي

بطاقة مالحظة أداء معلمات العلوم ابدلرحلة ادلتوسطة دلهارات إدارة الصف: -2
مرت إعداد بطاقة ا١تبلحظة اب٠تطوات التالية: 
:البطاقة من اذلدف ربديد  - أ

. الصف إدارة ١تهارات ا١تتوسطة اب١ترحلة العلـو معلمات أداء مبلحظو هبدؼ ا١تبلحظة بطاقة إعداد مت 
:للبطاقة األولية الصورة  - ب
 :التالية ا١تصادر خبلؿ من ا١تبلحظة لبطاقة األكلية الصورة إعداد مت   
وف، مراجعة األدبيات الًتبوية ا١تتخصصة يف تدريس العلـو بوجوو عاـ، كيف ٣تاؿ إدارة الصف بوجوو خاص، مثل: )زيت -

 (.ََُِ(، )العساؼ،ََُِ(، )إبراىيم، كالسايحََِٓ
الدراسات السابقة: كقد استفادت الباحثتاف من ىذه الدراسات يف بناء كصياغة العبارات اليت احتوت عليها البطاقة، -

(.َُِّ(، )الغامدم، ََِٗ(، )ا١تالكي، َََِكمنها: دراسة )عاصم، 
ل ىذا ا١تصدر الرئيس يف بناء ىذه البطاقة، حيث اعتمدت الباحثتاف على ا٠تربة ا٠تربة العلمية كالعملية للباحثتُت، كٯتث-

 العلمية السابقة من أْتاث كدراسات، كا٠تربة ا١تيدانية من تدريس، كإشراؼ على طالبات الًتبية العملية.
 يف الصػػف داخػػل لقائينػػات العلػػـو معلمػػة آداء مبلحظػػة مػػن البسػػيطة ا١تبلحظػػة نػػوع مػػن ا١تبلحظػػة بطاقػػة ٘تثلػػت كقػػد ىػػذا    

 عبػارة( َْ) علػى ٖتتػوم ا١تتوسػطة ا١ترحلػة يف العلػـو ١تعلمات الصف إدارة ٔتهارات قائمة إُف ا٠تلوص كمت العادية، ظركفها
 . الصف داخل ا١تعلمة هبا تقـو اليت اب١تمارسات تتعلق

 لدي ادلدرسي الصف إدارة تمهارا ما: "علي نص الذي البحث أسئلة من الثاين السؤال عن اإلجابة سبت وبذلك
 ؟" ادلتوسطة ابدلرحلة العلوم معلمات
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 مػػن عبػػارة كػػل أمػػاـ يوجػػد حيػػث ا١تتوسػػطة، اب١ترحلػػة العلػػـو معلمػػات أداء مبلحظػػة بطاقػػة يف ا١تهػػارات ىػػذه ككضػػعت         
ػػارس) اآلداء مسػػتول لتقيػػيم بػدائل ثبلثػػة ا١تبلحظػػة بطاقػػة عبػارات  ا١تشػػرفة كتقػػـو ،(خفضػػةمن - متوسػػطة – عاليػة بدرجػػو ٘تي
 بطاقػة اسػتخداـ عنػد اآليت إتبػاع مػع الصػف، داخػل التػدريس لعمليػة ٦تارسػتها أثنػاء يف العلػـو معلمة آداء ٔتبلحظة الًتبوية

:ا١تبلحظة
 أف ٕتعل ا١تشرفة لكل معلمة بطاقة مبلحظة منفردة خاصة هبا.  -
 التدريس.استخداـ ىذه البطاقة يف أثناء أداء معلمات العلـو لعملية -
-. مبلحظة أداء ا١تعلمة يف أكثر من موقف تعليمي يف أثناء تدريس العلـو
( أسفل األداء الذم تقـو بو كل معلمة. مبلحظة أداء ا١تعلمة عند استخداـ ا١تهارة ككضع عبلمة )-

:ادلالحظة بطاقة صدق - ج
 :احملكمني صدق( 1)

 التػدريس، كطػرؽ ا١تنػاىج يف ا١تتخصصػُت اكمػُت السػادة مػن ٣تموعػة ىعل األكلية صورهتا يف ا١تبلحظة بطاقة عرض مت      
 مػدل: تعػرؼ هبػدؼ كذلػك ا١تتوسػطة، ا١ترحلػة يف ا٠تػربة ذكم مػن العلػـو كمعلمات مشرفات من ٣تموعة على عرضها مت كما

 العلػـو ١تعلمػات امناسػبته كمػدل صػياغتها، كصػحة كدقتهػا، العبػارات، كضػوح مػدل البحػث، ١توضوع البطاقة عبارات مناسبة
 مهػارات إضػافة أك تعػديل أك حػذؼ كاقػًتاح الصػف، إدارة يف ا١تعلمة أداء قياس يف منها اإلفادة كإمكانية ا١تتوسطة، ا١ترحلة يف

كمبلحظػػػػات آراء مػػػػن اكمػػػػُت بعػػػػض إليػػػػو أشػػػػار مػػػػا علػػػػى كبنػػػػاءنا. للتطبيػػػػق البطاقػػػػة كصػػػػبلحية ا١تبلحظػػػػة، بطاقػػػػة يف أخػػػرل
.العبارات بعض كحذؼ العبارات، بعض صياغة بتعديل حثتافالبا قامت كتعديبلت،

 :الداخلي االتساق صدق( 2)
 قيم أف ك٧تد. ا١تبلحظة لبطاقة الكلية كالدرجة عبارة كل درجة بُت االرتباط معامبلت حساب طريق عن حسابو مت
 الػداخلي االتسػاؽ صػدؽ ارتفػاع إُف يشػَت ٦تػا إحصػائينا؛ دالػة قػيم ككلهػا( ,ّٗ ، ,ْٕ) مػابُت تراكحت االرتباط معامبلت
. للبطاقة

 :ادلالحظة بطاقة ثبات - د
، معلمػػات مػػن اسػػتطبلعية عينػػة علػػى تطبيقهػػا مث ا١تبلحظػػة بطاقػػة ثبػػات مػػن للتحقػػق  الطػػريقتُت اسػػتخداـ مت كقػػد العلػػـو
 :اآلتيتُت

.فعمرت ثبات معامل إِف تشَت كىي ،(َ,ٖٗ)ألفا ثبات معامل قيمة بلغتAlpha :  ألفا طريقة-
 معامػػل إُف تشػَت كىػي ،(َ,ٗٗ) بػػراكف -سػبَتماف ١تعادلػة كفقػان  الثبػػات معامػل قيمػة بلغػت: النصــفية التجزئـة طريقـة-

.مرتفع ثبات
 :ادلالحظة لبطاقة النهائية الصورة - ىـ

 اصػورهت يف ا١تبلحظػة بطاقػة أصػبحت السػابقة العلميػة ا٠تطػوات خبلؿ كمن التعديبلت، أيجريت اكمُت آلراء طبقنا
 للقيػاس أداةن  للتطبيػق صػاٟتة النهائية صورهتا يف ا١تبلحظة بطاقة أصبحت كبذلك(. عبارة) مهارة( َْ) من مكونة النهائية
. اٟتاِف البحث عينة على

 :البطاقة درجات تقدير - و 
:ا١تبلحظة بطاقة درجة تقدير يف اآليت إتباع مت    
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  ارسو بدر جة عالية أك متوسطة أك منخفضة(. ٖتصل ا١تعلمة على درجو لكل أداء )٘تي
  .( درجة.120وهبذا قُدرت الدرجة النهائية لبطاقة ادلالحظة ـب )ٖتسب الدرجة الكلية لكل بطاقة على حدة

:وتفسريىا وربليلها البحث نتائج
 :على تشتمل اليت ا١تقًتحة الفركض ضوء يف كتفسَتىا كٖتليلها، لنتائجو، عرضنا البحث من اٞتزء ىذا تناكؿ    

 ال أك متوسػطة بدرجػة ٘تػارس أك عاليػة بدرجة ٘تارس) االستجاابت تكرارات بُت إحصائينا دالة فركؽ توجد :األول الفرض
. الصف إدارة ١تهارات ا١تعلمة ٦تارسة بواقع ا٠تاصة( ٘تارس

 ال أك متوسػطة بدرجػة س٘تػار  أك عاليػة بدرجػة ٘تػارس) االسػتجاابت تكرارات بُت إحصائينا دالة فركؽ توجد :الثاى الفرض
.الصف إدارة مهارات تطوير ةليات ا٠تاصة( ٘تارس

 ال أك متوسػػطة بدرجػػة ٘تػارس أك عاليػػة بدرجػة ٘تػػارس) االسػتجاابت تكػػرارت بػُت إحصػػائينا دالػة فػػركؽ توجػد :الثالــث الفـرض
.الصف إدارة ١تهارات ا١تتوسطة اب١ترحلة العلـو معلمات داءأ ٔتبلحظة ا٠تاصة( ٘تارس

ا جػداكؿ يف النتػائج رصػد مت البحػث، أدكات تطبيػق من االنتهاء بعد  اختبػار ضػوء يف كتفسػَتىا ١تناقشػتها، ٘تهيػدن
.ا١تناسبة اإلحصائية ا١تعامبلت استخداـ طريق عن البحث فركض صحة

:وتفسريىا وربليلها األول الفرض نتائج عرض - 1
 :األول الفرض صحة اختبار - أ

 االسػػتجاابت تكػػرارات بػُت إحصػػائينا دالػػة فػركؽ توجػػد: أنػػو علػى يػػنص الػػذم كؿاأل الفػرض صػػحة مػػن للتحقػق 
 حساب مت الصف، إدارة ١تهارات ا١تعلمة ٦تارسة بواقع ا٠تاصة( ٘تارس ال أك متوسطة بدرجة ٘تارس أك عالية بدرجة ٘تارس)

 االستجاابت تكرارات بُت الفركؽ لةلدال(  ِكا) اختبار ابستخداـ البياانت كٖتليل لبلستجاابت ا١تئوية كالنسب التكرارات
 .النتائج ىذه يبُت( ِ) كجدكؿ االستبانة، مهارات من  مهارة كل على

 شلارسة بواقع اخلاصة للعبارات االستجاابت بني الفروق لداللة 2كاى واختبار ادلئوية والنسب التكرارات( 2) جدول
الصف إدارة دلهارات ادلعلمة

ادلهارةاجملال
بدرجة رسسبا سبارس ال

 متوسطة
عالية بدرجة سبارس

 قيمة
الداللة 2كا

%ك%ك % ك

   التخطيط

)*(َُٕٔ.ُِّٔٓ.ُُِِِّٖ.الدراسي العاـ بداية من مناسب توقيت يف الفصلية ا٠تطة ا١تعلمة تضع -1
()*ُُِِّٖٗ.ٖٕٓ.َُّٖٔ.الصف إلدارة أىدافان  ا٠تطة ا١تعلمة تيضمن -2
  لطالبات السيكولوجية ا٠تصائص للخطة صياغتها أثناء يف ا١تعلمة تراعي -ّ
.ا١تتوسطة ا١ترحلة   

َُِْٗ.ٕ ِ ُ.ّٖٓ.ّ ِّْ )*(

دد -ْ )*(ََِّٕٕٔ.ََُّٔٔ.َُِّ.ستعرضها اليت العلمية للمادة ا١تبلئمة كالتعلم التعليم مصادر ا١تعلمة ٖتي
دد -ٓ    ٟتل كاقًتاحات الطالبات تقوًن أساليب الفصلية ٠تطةا يف ا١تعلمة ٖتي
.تواجههن أف ا١تمكن من اليت ا١تشكبلت   

َُُِِِِّْٖٖٖٔ)*(

)*(ِّّٕ.َُّٔ.ُُِِّٖٗ.للطالبة ا١تبلئمة البلصفية األنشطة ا٠تطة يف ا١تعلمة ٗتتار -6
)*(ٓ.َََُُِّْْْٕٔٔ.الدكرية تاالختبارا كأنواع مواعيد ا٠تطة يف ا١تعلمة ٖتدد -7
 العبلجية األساليب ا٠تطة يف كتضع دراسيان  ا١تتأخرات الطالبات حاالت ا١تعلمة تشخص -8

   .٢تن ا١تتنوعة
َُّّٓٗٓ.ّ َُ ٔ.ٕ ُِٕ )*(

)*(ُِّٕ.ََُُُِّٕٓ.ُُٕٔٓ.ا١تتفوقات الطالبات لتعزيز ا١تناسبة األساليب ا٠تطة يف ا١تعلمة تراعي -9
)*(ُِّّ.ُِّٗٗ.ٕٓ ُُّ ّ.ٖٓ.ا١توضوع لطبيعة كفقان  اإلجرائية األىداؼ األسبوعية ا٠تطة يف ا١تعلمة تضع -10
)*(ُُُِْْْٕ.َُّٔ.ُُٕٗٗ.ا١توضوع لطبيعة ا١تبلئمة التدريس كأساليب كطرؽ اسًتاتيجيات ا١تعلمة ٗتتار -11
)*(ُِّّٖٓ.ُِٖٖٕٓ.ُُِٗ.الدرس عرض يف وقتال عامل ا١تعلمة تراعي -12
)*(ُٕٗٔ.َُّٔ.َُُُِّٖٓٓ.ا١تناسبة كالتعلم التعليم مصادر اختيار ا١تعلمة تراعي -13
)*(َُّٗ.ُُٕٕ.ََُِّٕٗ.اإلجرائية األىداؼ ضوء علي التقوٯتية األساليب ا٠تطة يف ا١تعلمة تضع -14
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0001 مستوى عند دالة=  ) *(           ادلئوية النسبة% =         التكرار=  ك

 :األول الفرض نتائج على التعليق - ب
:يلى ما( ِ) جدكؿ ىف ا١تعركضة النتائج من يتضح      

:التخطيط جملال ابلنسبة -أواًل 
 ٘تػارس أك عاليػة، بدرجػة ٘تارس) االستجاابت تكرارات بُت( َُ,َ) داللة مستول عند إحصائينا دالة فركؽ كجود        
 .إحصائينا دالة كلها(  ِكا) قيم كانت حيث( ٘تارس أكال طة،متوس بدرجة

 ىى ا١تهارة ىذه أف إُف يشَت ٦تا ؛(ُٓ) رقم للمهارة ابلنسبة( عالية بدرجة ٘تارس) استجابة لصاٌف الفركؽ كانت -
.٦تارسة ا١تهارات أعلى

)*(ُّّٕ.ُِّّٖٓ.ُٓ ِّ ّ.ُِ.للطالبات ا١تنزلية الواجبات ا٠تطة يف ا١تعلمة ٖتدد -15
97644.191041.136214.7اجملال امجاىل

التنظيم 

)*(ُُُُُْٕٓٔ.َُّٔ.ُِٗٗ.التحضَت يف العلمية ا٠تطوات كفق الدركس إعداد فقرة ا١تعلمة تعد -ُٔ
)*(ُُُِِٕٖٖٖٔٗٔٗ.العلمية ا١تادة طبيعة مع يتناسب ٔتا اليومية ا١تتابعة سجبلت ا١تعلمة تنسق -ُٕ
)*(ِِّٕ.ِّْ.ُِّٖٖٓٗ.كالرايدة البلصفية ابألنشطة ا٠تاصة السجبلت ا١تعلمة تعد -ُٖ
)*(ُّْٕ.ََِّْ.ُْٕٗٔ.الصف داخل( كا١تعنوية ا١تادية) الفيزيقية البيئة خصائص ا١تعلمة تراعي -ُٗ
)*(ََََََُِِّْٖٓ.بينهن الفردية الفركؽ كفق الصف داخل الطالبات ا١تعلم تراعي -َِ
)*(ُِٕٗٔٗ.َُّّٖٔ.ُُٕ.الصف داخل الطالبات علي كا١تسئوليات ا١تهاـ ا١تعلم توزع -ُِ
)*(ََُُُُُِّْٕٔٔٗ.ا١تتاحة التعليمية التقنيات ا١تعلمة تستخدـ -ِِ
)*(ُُِٕ.َََُّٔ.َُّْٗ.الدرس أىداؼ كفق ا١تادية الصف بيئة ا١تعلمة توظف -ِّ
)*(ُِٖٕ.ََُّّٖ.ُُّٕٗ.الصفية البيئة تنظيم يف طالباهتا ا١تعلمة تشرؾ -ِْ

64342.850843.219913.9اجملال امجاىل

االتصال
)*(ُُِٕ.َُّٔ.َََُّْٗ.آرائهن مع التفاعلك  الطالبات ٚتيع مناقشة علي ا١تعلمة ٖترص  -ِٓ
)*(ٕٕٓ.ُِٖٖٕ.ََُٕٔٔ.ُُِْ.الصف داخل ا١تعلمة إليهن تتحدث عندما إبىتماـ الطالبات تنصت -ِٔ
 أك أسئلة أك معلومات إليهن تقدـ عندما للمعلمة اإلنتباه عن الطالبات بعض ٘تتنع -ِٕ

.الصف داخل اجاابت
ُِ.ّ َُْ ّٗ.ّ ٖ ٓ.ّ ِّْ )*(

)*(ُْٕٔٔٔ.ُِِّْٖ.َُُّ.الدرس موضوع متطلبات حدكد عن الٮترج كالطالبات ا١تعلمة بُت اٟتديث -ِٖ
)*(ُِّّ.ُِّّٓ.ُُّٕ.ُُٕٕٔ.الصف داخل ا١تطلوب السلوؾ بقواعد الطالبات اقناع يف صعوبة ا١تعلمة ٕتد -ِٗ
)*(ُِّٗ.ُِٕٕٔ.ُُٕٔٓٔٗ.ىيبتها من يقلل ذلك ألف الطالبات مع كاٟتوار ا١تناقشة كثرة ا١تعلمة ترفض -َّ

14920.463067.110112.4اجملال امجاىل

القيادة

)*(ُِْٕ.ّْٕ.ََُُِّّٕٓ.الصف إدارة يف الطالبات ٚتيع ا١تعلمة تشرؾ  -ُّ
)*(ُُِّ.َََُّْٕٗ.َُٔ.منها إبذف إال الصف خلدا التحرؾ أك اٟتديث من الطالبات ا١تعلمة ٘تنع -ِّ
 تنفيذ كداخل الصفية التعليمية األنشطة حوؿ ا١تفيدة اآلراء من كثَتان  بطرح للطالبات ا١تعلمة تسمح -ّّ

.الدرس
ُُُُِِِِّّْْٕٔ)*(

)*(ُُُُِِْْْٕٖٖٔٔ.منهن كدراية خربة أكثر انفسه تعترب ألهنا الطالبات علي نظرىا ككجهة رأيها فرض إِف ا١تعلمة تلجأ -ّْ
 التعليمية األنشطة يف إ٬تاي كتفاعل إبىتماـ الطالبات ٚتيع ا١تعلمة تشرؾ -ّٓ

.الصفية
ُِّٓ.ََُِّْٖٕ.ُْٕٗ)*(

)*(ُِّٕ.َُّٔ.ُُُِْٕٕٔٔ.للصف إدارهتا طريقة علي إعًتاضهن الطالبات بعض أبدت إذا ابلضيق ا١تعلمة تشعر -ّٔ
 الذم لؤلسلوب فعل كرد الصف من ا١تعلمة خركج ٔتجرد النشاط آداء عن الطالبات تنصرؼ  -ّٕ

.ا١تعلمة تستخدمو
َُِّ.ّ ُُّ ٕٓ.ّ ُٕ ُُ.ّ ُُٗ )*(

*()ُِّٕ.َُُّٔ.َُُُِّْٕٔ.األعماؿ أداء يف نفسها علي كاإلعتماد ابإلستقبلؿ للطالبة ا١تعلمة تسمح -ّٖ
27522.971959.920617.2اجملال امجاىل

الضبط

)*(ُِٕٕ.ُّٖٕ.ُُٕٕٔٓ.ُِِْ.اٟتصة أثناء ا٠تلل أك للفوضي بوادر أم ظهور عند ابإلنزعاج ا١تعلمة تشعر -ّٗ
)*(َُّٗ.َُُِِّٖٕٔٗ.َُ.الصفي اإلنضباط لتحقيق شديدة إجراءات ا١تعلمة تتخذ -َْ
 يف الطالبات علي السيطرة ٤تاكالت يف للشرح ا١تخصص الوقت من كثَت ا١تعلمة عتضي -ُْ

.الصف
ُُُُِِْٖٕ.ٕ َِ ُّ.ّ ُُٓ )*(

)*(ِّٗٓ.ُّْٕٓٗ.َُْٔ.الدرس سَت أثناء طالبة أم قاطعتها إذا ابلضيق ا١تعلمة تشعر -ِْ
)*(َُٕٕ.ّْٕ.ُُُِِّٖٖٓ.صفال داخل النظاـ ٖتفظ اليت القواعد بوضع ا١تعلمة هتتم -ّْ
 عن خركج ألم نظرىا كجهة من األمثل اٟتل إبعتبار٫تا كالعقاب الشدة ا١تعلمة ٘تارس -ْْ

.ابلصف النظاـ
ُُِٗ.ُُِِّْٕٖٓٓ.َُّٕ)*(

849.160766.122624.6اجملال امجاىل

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م



د وداد عبذ ا  لي  الع مي        لبجي .د ذسيخي لذي معلمات العلىم باملشحلة املحىظعة  بمنع ة عع ر  ف  ضىء الاثجاهات العاملية املعا شا ثعىيش مهاسات إداسا الصف امل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
              207

 ؛(ُْ ،ُّ ،ُِ ،َُ ،ٕ ،ْ ،ُ) للمهارات ابلنسبة( متوسطة بدرجة ٘تارس) استجابة لصاٌف الفركؽ كانت بينما-
. متوسطة بدرجة ٘تارس ا١تهارات ىذه أف على العينة أفراد معظم موافقة إُف يشَت ٦تا

أف إُف يشَت ٦تا ؛(ُُ،ٗ ، ٖ ، ٔ ، ٓ ، ّ، ِ) للمهارات ابلنسبة( ٘تارس ال) استجابة لصاٌف الفركؽ كانت كما 
. ٦تارسة ا١تهارات أقل ىى ا١تهارات ىذه

 نسبة ذلك على كافق حيث متوسطة بدرجة إما ٘تارس ا١تهارات تلك غالبية أف إُف النتائج كتل خبلؿ من يتضح
 فقط( ُٓ) كاحدة مهارة سول توجد ال حُت يف ،(ذلك على كافقوا% ُ.ْْ) ٘تارس ال أك( العينة أفراد من% ُ.ُْ)

.عالية بدرجة ٘تارس هاراتا١ت ىذه أف على العينة أفراد من%(  ٕ.ُْ) نسبة فقط كافق فقد عالية بدرجة ٘تارس
:التنظيم جملال ابلنسبة -اثنًيا
 بدرجة ٘تارس - عالية بدرجة ٘تارس) االستجاابت تكرارات بُت( َُ,َ) داللة مستول عند إحصائينا دالة فركؽ كجود 

. احصائيان  دالة كلها( ِكا) قيم كانت حيث(  ٘تارس ال -متوسطة
 ىى ا١تهارة ىذه أف إُف يشَت ٦تا ؛(ُٔ) رقم للمهارة ابلنسبة(  عالية بدرجة ٘تارس)  استجابة لصاٌف الفركؽ كانت-

.٦تارسة ا١تهارات أعلى
 إُف يشَت ٦تا ؛(ِِ،ُِ، َِ ،ُٕ) للمهارات ابلنسبة(  متوسطة بدرجة ٘تارس) استجابة لصاٌف الفركؽ كانت بينما-

. طةمتوس بدرجة ٘تارس ا١تهارات ىذه أف على العينة أفراد معظم موافقة
 ىذه أف إُف يشَت ٦تا ؛(ِْ ، ِّ ، ُٗ، ُٖ)  للمهارات ابلنسبة( ٘تارس ال) استجابة لصاٌف الفركؽ كانت كما-

. ٦تارسة ا١تهارات أقل ىى ا١تهارات
 نسبة ذلك علي كافق حيث متوسطة بدرجة إما ٘تارس  التنظيم ببعد ا٠تاصة ا١تهارات كل أف النتائج من يتضح

( ُٔ) فقط كاحدة مهارة سول توجد ال بينما ،(ذلك علي كافقوا% ِْ,ٖ) ٘تارس ال أك( نةالعي أفراد من%  ّْ,ِ)
(.العينة أفراد من% ْٔ نسبة) ذلك على كافق حيث عالية بدرجة ٘تارس

:االتصال جملال ابلنسبة -اثلثًا
 ٘تػارس أك عاليػة، بدرجػة ٘تػارس) االسػتجاابت تكػرارات بػُت( َُ,َ) داللػة مسػتول عند إحصائينا دالة فركؽ توجد       
ِٕ،ِٔ،ِٓ) للمهػػارات ابلنسػػبة(  متوسػػطة بدرجػػة ٘تػػارس) اسػػتجابة لصػػاٌف الفػػركؽ كانػػت(٘تػػارس أكال متوسػػطة، بدرجػػة

. متوسطة بدرجة ٘تارس ا١تهارات ىذه أف على العينة أفراد معظم موافقة إُف يشَت ٦تا ؛(َّ،ِٖ،
 ا١تهارات أقل ىى ا١تهارة ىذه أف إُف يشَت ٦تا ؛(ِٗ) للمهارة سبةابلن( ٘تارس ال) استجابة لصاٌف الفركؽ كانت كما 

.عالية بدرجةو  ٘تارس االتصاؿ لبعد ابلنسبة مهارة أل كجود عدـ النتائج تظهر حُت ىف ٦تارسة
 نسػػبة ذلػػك علػػي كافػػق حيػػث متوسػػطة بدرجػػة إمػػا ٘تػػارس االتصػػاؿ ببعػػد ا٠تاصػػة ا١تهػػارات كػػل أف النتػػائج مػػن يتضػػح

.عالية بدرجة ٘تارس مهارة أل توجد ال حُت يف ،(ذلك علي كافقوا%  َِ,ْ) ٘تارس ال أك( العينة رادأف من% ٕٔ,ُ)
:القيادة جملال ابلنسبة -رابًعا

 ٘تارس أك عالية، بدرجة ٘تارس) االستجاابت تكرارات بُت( َُ,َ) داللة مستول عند إحصائينا دالة فركؽ كجود
.إحصائينا دالة كلها( ِكا) قيم كانت حيث(٘تارس أكال متوسطة، بدرجة
 أعلى ىى ا١تهارة ىذه أف إُف يشَت ٦تا ؛(ِّ) رقم للمهارة ابلنسبة(عالية بدرجة ٘تارس) استجابة لصاٌف الفركؽ كانت 

.٦تارسة ا١تهارات
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 للمهارات ابلنسبة(  متوسطة بدرجة ٘تارس) استجابة لصاٌف الفركؽ كانت حُت يف (ُّ،ّّ،ّْ ،ّٓ، 
. متوسطة بدرجة ٘تارس ا١تهارات ىذه أف على العينة أفراد معظم موافقة إُف يشَت ؛٦تا(ّٕ،ّٔ

 ٦تارسة ا١تهارات أقل ىى ا١تهارة ىذه أف إُف يشَت ٦تا ؛( ّٖ) للمهارة ابلنسبة( ٘تارس ال) استجابة لصاٌف الفركؽ كانت كما .
 ذلػػك علػػى كافػػق حيػػث متوسػػطة بدرجػػة إمػػا ٘تػػارس ا١تهػػارات تلػػك غالبيػػة أف إُف النتػػائج تلػػك خػػبلؿ مػػن يتضػػح

 مػن%(  ِ.ُٕ) نسػبة فقػط كافػق حػُت ىف( ذلػك علػى كافقػوا%  ٗ.ِِ) ٘تػارس ال أك( العينػة أفػراد من% ٗ.ٗٓ) نسبة
.عالية بدرجةو  ٘تارس ا١تهارات ىذه أف على العينة أفراد

:الضبط جملال ابلنسبة - خامًسا
 أكال متوسػطة، بدرجػة ٘تػارس أك عاليػة، بدرجػة ٘تػارس) االستجاابت تكرارات بُت( َ,َُ) داللة مستوم عند إحصائينا دالة فركؽ كجود 
.احصائيان  دالة كلها( ِكا) قيم كانت حيث( ٘تارس
 ىى ا١تهارة ىذه أف إُف يشَت ٦تا ؛(ِْ) رقم للمهارة ابلنسبة(  عالية بدرجة ٘تارس) استجابة لصاٌف الفركؽ كانت 

.٦تارسة ا١تهارات أعلى
  أفراد معظم موافقة إُف يشَت ٦تا البعد؛ هبذا ا٠تاصة ا١تهارات لباقى(  متوسطة بدرجة ٘تارس) استجابة لصاٌف الفركؽ تكان حُت يف 

 متوسطة بدرجة إما ٘تارس ا١تهارات تلك غالبية أف إُف النتائج تلك خبلؿ من يتضح. متوسطة بدرجة ٘تارس ا١تهارات ىذه أف على العينة
ٔ.ِْ) نسبة فقط كافق حُت ىف( ذلك على كافقوا%  ٗ ,ُ) ٘تارس ال أك(  العينة أفراد من% ُٔ.ٔ) نسبة ذلك على كافق حيث
.عالية بدرجة ٘تارس ا١تهارات ىذه أف على العينة أفراد من%( 

(:ِكتوضح األشكاؿ البيانية التالية النتائج اليت كردت يف اٞتدكؿ السابق )-

 (4) شكل  (  3) شكل  

 (6)شكل  (   5) شكل   

(2) جدول نتائج توضح اليت البيانية األشكال(  7) شكل

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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:األول الفرض نتائج تفسري - ج
:مايلي يتضح بقةالسا البيانية األشكاؿ توضحها كاليت ا١تعركضة النتائج إِف ابلنظر  
ػػػارس ا١تهػػػارة ىػػػذه أف إِف أعلػػػي بدرجػػػة( ُٓ) رقػػػم ا١تهػػػارة ٦تارسػػػة سػػػبب يرجػػػع: التخطـــيط جملـــال ابلنســـبة-  قبػػػل مػػػن ٘تي

 فهػػػي لػػذلك كحػػديثنا؛ قػػدٯتنا التعليميػػة العمليػػة اطػػار يف ا١تدرسػػية الوزاريػػة ا٠تطػػة إطػػار ضػػمن مسػػتمرة بصػػفة ا١تعلمػػات
ارسها .جيد بشكلو  ٘تي

ػػارس فهػػي( ُْ، ُّ، ُِ، َُ، ٕ، ْ ،ُ) مرقػػ ا١تهػػارات أمػػا -  ضػػمن تقػػع ألهنػػا ذلػػك كيرجػػع ؛ متوسػػطة بدرجػػة ٘تي
 مػن التعليميػة السياسػات تنفيػذ متطلبػات ضمن كتعد ا٠تدمة أثناء كيف قبل ا١تعلمة عليها تتدرب اليت التخطيط عملية
.التعليمية األىداؼ ٖتقيق أجل

 تضػػػع عػػػادةن  ا١تعلمػػػة أف رٔتػػػا ٦تارسػػػة؛ أقػػػل ا١تهػػػارات ىػػػذه أف إِف تيشػػػَت( ُُ ،ٗ ،ٖ ،ٔ ،ٓ ،ّ، ِ)  رقػػػم كا١تهػػػارات  -
 للطالبػػة السػػيكولوجية ا٠تصػػائص مراعػػاة كعػػدـ الصػػف، إلدارة أىػػداؼ مػػن ٗتلػػو ا١توضػػوعات لتػػدريس تعليميػػة أىػػدافنا
 ا١تختلفػة وًنالتقػ أسػاليب علػي مدربػة ا١تعلمػة تكػوف رٔتا أيضنا ا١تعريف، اتوم علي فقط كالًتكيز األىداؼ صياغة عند

 مسػػػتول علػػػي البلصػػػفية لؤلنشػػػطة إ٫تػػاؿ أيضنػػػا كىنػػػاؾ التعليميػػػة، ا١تشػػػكبلت ٟتلػػوؿ اقًتاحػػػات تقػػػدًن التراعػػػي كلكػػن
كاؼو  بقدرو  تتدرب َف أهنا إُف أيضان  السبب كيرجع إدارية، كموافقات خاص استعداد إُف ٖتتاج ألهنا الفعلية؛ ا١تمارسة
.ا٠تاصة كالفئات الدراسي التأخر كمشكلة التعليمية شكبلتا١ت بعض لعبلج عبلجية برامج كضع علي

 الػػدرس ٖتضػػَت مهػػارة ا١تعلمػػة امػػتبلؾ إُف أعلػػي بدرجػػة( ُٔ) رقػػم ا١تهػػارة ٦تارسػػة سػػبب يرجػػع: التنظــيم جملــال ابلنســبة-
.مستمرة بصفة ك٦تارستها

 تتطلػػػب ا١تهػػارات ىػػػذه ألف متوسػػطة؛ بدرجػػػة ٦تارسػػتها إِف النتػػػائج فتشػػَت( ِِ ،ُِ ،َِ ،ُٕ)  رقػػػم ا١تهػػارات أمػػا -
 سػػيكولوجينا إ١تامنػا تتطلػب الطالبػػات بػُت الفرديػة الفػركؽ كمراعػػاة يوميػة، متابعػة سػجبلت لعمػػل ا١تعلمػة مػن  اسػتعدادنا
 إِف ٭تتػاج كىػذا كا١تسػئوليات، ا١تهػاـ توزيع أجل من كقدراهتا كاستعدادهتا طالبة كل بطبيعة كمعرفة كتعليمينا كاجتماعينا
 مػػع التعامػػل األحيػػاف مػػن كثػػَتو  يف ا١تعلمػػات كتفتقػػد. الغػػرض ٢تػػذا مصػػممة تدريبيػػة بػػرامج خػػبلؿ مػػن مػػةا١تعل تػػدريب
.التدريسية االسًتاتيجيات تنفيذ يف استخدامها ككيفية اٟتديثة التقنيات

 يف دتفتقػػ ا١تعلمػػة أف إِف يرجػػع رٔتػػا ٦تارسػػتها؛ عػػدـ إِف النتػػائج فأشػػارت( ِْ ،ِّ ،ُٗ ،ُٖ)  للمهػػارات كابلنسػػبة -
.التعليمية ا٠تطة إطار يف تنظيمها ككيفية كا١تعنوية ا١تادية الصفية البيئات مع التعامل األحياف من كثَتو 

( َّ،ِٖ ،ِٕ ،ِٓ,ِٔ) ا١تهػػارات ىػػذه أف علػػي العينػػة أفػراد معظػػم موافقػػة إُف النتػػائج أشػارت :االتصــال جملــال ابلنســبة-
ػػػارس  بعنصػػػػر ا١ترتبطػػػة كالسػػػػيكولوجية ا١تعنويػػػة ابٞتوانػػػب تتعلػػػػق ا١تهػػػارات ذهىػػػ أف إِف ذلػػػػك يرجػػػع كرٔتػػػا متوسػػػػطة؛ بدرجػػػةو  ٘تي
.ا١تعلمات من كثَته  عليها تتدرب ال اليت  االتصاؿ

 ١تهػارات  ا١تعلمػة احتيػاج إِف يرجع رٔتا كىذا أقل بدرجة ٦تارستها إِف( ِٗ) رقم للمهارة ابلنسبة أيضنا النتائج أظهرت-
 للمدرسػة االداريػة كا٢تيئػة األمػور أكلياء من تعاكف إُف ٖتتاج ا١تهارة كىذه اٞتيد ؾالسلو  بقواعد الطالبات إلقناع خاصة

.النظامية غَت الًتبوية كللمؤسسات
 ألف كذلػك عاليػة؛ بدرجػةو  ٘تػارس االتصػاؿ جملػاؿ مهارة أم كجود عدـ النتائج فأظهرت عالية بدرجة ا١تهارة ٦تارسة أما-

 العمليػػػػة ألطػػػػراؼ اٞتيػػػػد التفاعػػػػل خػػػػبلؿ مػػػػن أتيت كاجتماعيػػػػة شخصػػػػية خػػػػربات إُف ٖتتػػػػاج النػػػػاجح االتصػػػػاؿ عمليػػػػة
.لذلك خاصة تدريبية دكرات عقد خبلؿ من ذلك يتم أف كٯتكن التعليمية،
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 اعتػادت ا١تعلمػة  ألف كذلػك  ٦تارسػة؛ ا١تهػارات أعلػي (ِّ) رقػم ا١تهارة أف إِف النتائج أشارت :القيادة جملال ابلنسبة-
 داخػػل الػػدٯتقراطي غػػَت اإلدارم األسػػلوب كفػػق داخلػػو االنضػػباط لتحقيػػق الصػػف داخػػل الكاملػػة سػػيطرهتا فػػرض علػػي

 .الصف
من كثَتنا ألف كذلك  متوسطة؛ بدرجةو  ٦تارستها إُف النتائج فأظهرت( ّٕ ،ّٔ ،ّٓ ،ّْ ،ّّ ،ُّ) ا١تهارات أما -

.عليها اعتادت اليت التدريسية األساليب إحدل أهنا اعتبار على اآلراء كتبادؿ اب١تناقشة تسمح ا١تعلمات
 مقتنعػات ا١تعلمػات معظػم ألف رٔتػا ٦تارسػة؛ ا١تهػارات أقػل ىػي ا١تهػارة ىذه أف النتائج أظهرت( ّٖ) للمهارة كابلنسبة -

 األعبػػػاء بكػػل القيػػاـ ا١تعلمػػػة اعتػػادت للتػػدريس ا١تعتػػادة الطريقػػػة إطػػار كيف الطالبػػات، لسػػػلوؾ الكامػػل الضػػبط بعمليػػة
.  كمستمر ذايت بشكل األعماؿ كأداء التدريس عملية داخل النشط فاعلابلت السماح كعدـ التدريسية

 ا١تعلمػة أف إِف ذلػك يرجػع كرٔتػا  ٦تارسػة؛ ا١تهػارات أعلػى( ِْ) رقػم ا١تهػارة أف النتائج أظهرت: الضبط جملال ابلنسبة-
 أثنػػاء يف ةمقاطعػػ أك إخػػبلؿ أبم السػػماح كعػػدـ الصػػف داخػػل الطالبػػات علػػى الكاملػػة سػػيطرهتا فػػرض علػػي اعتػػادت
. الشرح

ػػارس فهػػي ا١تهػػارات ابقػػي أمػػا-  السػػلوؾ بضػػبط تتعلػػق ا١تهػػارات ىػػذه أف إِف راجػػع كىػػذا أقػػل كبدرجػػة متوسػػطة بدرجػػة ٘تي
.النظاـ كحفظ الصف غرفة داخل

  بػػُت إحصػػائينا دالػػة فػػركؽ توجػػد:" علــي نــص الــذي األول الفــرض قبــول مت نتــائج مــن إليــو التوصــل مــامت ضــوء ويف 
 ١تهػػارات ا١تعلمػة ٦تارسػة بواقػع ا٠تاصػػة( ٘تػارس أكال متوسػطة، بدرجػة ٘تػارس أك عاليػػة، بدرجػة ٘تػارس) تجاابتاالسػ تكػرار
 مهػارات تػوافر مػدل مػا :علـى نـص الـذي البحـث أسئلة من الثالث السؤال عن اإلجابة سبت وبذلك". الصػف إدارة
 .عسَت؟ ٔتنطقة ا١تتوسطة اب١ترحلة العلـو معلمات لدل ا١تدرسي الصف إدارة
 معلمػػات علػػي أيجريػػت الػيت( ََِٓ) فخػػرك:  مػػن كػػلو  دراسػة نتػػائج إليػػو ماخلصػػت مػع البحػػث ىػػذا نتػػائج كتتفػق       
 الػػيت( ََِٗ) كا١تػػالكي الصػف، إدارة مهػػارات ٦تارسػة درجػػة تعػرؼ هبػػدؼ كالثانويػة اإلعداديػػة ا١تػرحلتُت يف األسػػرية الًتبيػة
 كأيضنػػا. ا١تعلمػػُت لػػدم الصػػف إدارة تقنيػػات إُف التعػػرؼ هبػدؼ االبتدائيػػة ا١ترحلػػة يف االسػػبلمية الًتبيػػة معلمػػي علػػي طيبقػت
 إُف التعػػػرؼ هبػػدؼ األطفػػاؿ رايض بكليػػػة ا١تعلمػػات الطالبػػات علػػػى أيجريػػت الػػيت( َُِّ) دمحم دراسػػػة نتػػائج مػػع اتفقػػت
 اٟتاِف البحث مع الدراسات اتفقت كبذلك. لديهن الصفية اإلدارة مهارات تنمية يف الذايت التعلم علي قائم برانمج فاعلية

 مهػػارات لتفعيػػل مقػػًتح تصػػور كضػػع يف اٟتػػاِف البحػػث كانفػػرد كالتخصػػص، ا١ترحلػػة يف كاختلفػػت الصػػف، إدارة مهػػارات يف
.ا١تتوسطة اب١ترحلة العلـو معلمة لدم كتطويره كتنشيطو ا١تدرسي الصف إدارة

:وتفسريىا وربليلها الثاين الفرض نتائج عرض - 2
 :الثاين الفرض صحة ختبارا - أ

 ٘تارس) االستجاابت تكرارات بُت إحصائينا دالة فركؽ توجد: أنو على نص الذم الثاين الفرض صحة من للتحقق 
 التكرارات حساب مت الصف، إدارة مهارات تطوير ةليات ا٠تاصة( ٘تارس أكال متوسطة، بدرجة ٘تارس أك عالية، بدرجة
 على االستجاابت تكرارات بُت الفركؽ لداللة(  ِكال) اختبار ابستخداـ البياانت كٖتليل تلبلستجااب ا١تئوية كالنسب

.النتائج ىذه يبُت( ّ) كجدكؿ التطوير آليات من آلية كل
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 آبليات اخلاصة للعبارات االستجاابت بني الفروق لداللة 2كاى واختبار ادلئوية والنسب التكرارات( 3) جدول
 .لصفا إدارة مهارات تطوير

اآلليةاجملال
بدرجة سبارس سبارس ال

متوسطة
 بدرجة سبارس

قيمة عالية
2كا

الداللة
% ك %ك % ك

التخطيط

 ا١ترحلة أىداؼ ضوء يف الصف إلدارة كاضحة أىداؼ ٖتديد -ُ
  ا١تتوسطة

.دراسية مادة كل كطبيعة  كاجملتمع الطالبة كاحتياجات  

َُ.ُُِِّْٕٖٔٓ.ُّٕٖ()*

)*(َِِّٕٕ.ُّّّٖٖ.ُْٗ.ا١ترحلة أىداؼ تنفيذ يف اٞتودة ٖتقق إجرائية أىداؼ صياغة  -ِ
)*(َُُُِِِّّٕٖٗٓ.للمادة العامة ابألىداؼ درس لكل اإلجرائية األىداؼ ربط  -ّ
 ا١ترحلة متطلبات تتضمن ا١تدرسة يف متطورة معلومات قاعدة إنشاء -ْ

.للمعلمة تهاكإحح ا١تتوسطة
َُّٔٗ.ُُِّٕٕ.ِِِّ)*(

)*(َُُِِِِّْٖٖٖٔ.ا١تدرسي للعمل التخطيط يف اآلِف للحاسب ا١تعلمة استخداـ -ٓ
 كفق الصف إلدارة التخطيط يف للمعلمات إلزامية دكرات إعداد -ٔ

.كالتطوير القياس مراكز معايَت
ُُِِّٖٖٓ.ّ ُّ ٖ.ٕ ُٖٔ )*(

 عملية اثناء يف الًتبوية العملية يف الثقل مركز الطالبة إعتبار -ٕ
.التخطيط

ُِٖٖٓ.َُُِّٖٔ.ُِٕٖ)*(

 أداء متابعة على يقـو تعليمية إدارة لكل متخصص مكتب إنشاء -ٖ
  كفقان  ا١تعلمة

.كالتطوير القياس ١تعايَت 

ََََُُُّٓٗٓٗٔ)*(

 7.7 93 34.5 414 57.7 693اجملال امجاىل

التنظيم  
)*(ُِٖٕٔٗ.ُّّٖ.ُِٖٖٓ.ا١تعلمة أداء حوؿ برأيها لئلدالء للطالبة مقننة استمارة تصميم  -ٗ

 اليت ا١تشكبلت ١تعرفة األمور أكلياء مع دكرية لقاءات تنظيم  -َُ
.٢تا حلوؿ كضع ك التعليم عملية تعوؽ

ُِِْْٖٔ.َُِّٕ.ُّٕٓ )*(

 كميو٢تا العلمية قدراهتا ضوء يف الطالبة مسئولياتك  مهاـ ٖتديد -ُُ
.الشخصية

ِِّّٖٗٔٓ.ُُِّٗ.ُٕٕ )*(

 على لتدريبها للطالبة الصف إدارة صبلحيات بعض إعطاء -ُِ
.ا١تسئولية   كٖتمل القيادة

ََُُِّّْٕٖٖٗ)*(

 8.3 51 18.8 115 72.7 434اجملال امجاىل

االتصال
)*(ُّٕٖ.ُُُِٕٖٕٔٗ.َُٔ.التعليمية العملية لتحسُت األمر ككِف ا١تعلمة بُت التواصل تطوير -ُّ
 ذكم الطالبات عن كافية ٔتعلومات الطبلبية ا١ترشدة تزكيد -ُْ

 اإلحتياجات
.ا٠تاصة 

ُْٗ.ُُّٔ ٕٕ.ْ َُِّ.ُُّّ)*(

 خبلؿ من درسيةا١ت كالضوابط ابلقواعد الطالبات كعي تنمية -ُٓ
  اللقاءات

.ا١تفتوحة كاٟتوارات التثقيفية كالنشرات 

ُّْٖٗ.َُّْٔٔ.ُُِٕ)*(

 ا١ترتبطة العلمية ا١تعرفة من اإلستزادة مصادر ٨تو الطالبة توجيو -ُٔ
.الدراسية   اب١تادة

ُُٕ.َُُِّٖٗٔٔ.ُٕٖٕ)*(

 8.5 51 63.3 380 28.2 169اجملال امجاىل

القيادة 
 الصفية البيئة مشكبلت ١تعاٞتة اٟتلوؿ كضع يف الطالبة إشراؾ -ُٕ
.ا١تعلمة إشراؼ ٖتت

َُٔ.َُّٕ ٖٔ.ٕ َُ ٔ.ٕ ُِٗ)*(

 الدرس تنفيذ كمراحل الصفية التعليمية األنشطة يف الطالبة إشراؾ -ُٖ
.الصف   كإدارة

ُُّٕٗ.َُِّّٔ.ِِٕٕ)*(

)*(َِّٔٔٗ.ٖٕٓ.ُّّٖٖ األنشطة مع إ٬تاي كتفاعل إبىتماـ لطالباتا ٚتيع إشراؾ -ُٗ
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اآلليةاجملال
سبارس ال

 بدرجة سبارس
متوسطة

 بدرجة سبارس
 قيمةعالية

2كا
الداللة

% ك % ك %ك
  ٚتيع كمناقشة

.التعاكين للتعلم كفقان  النظر كجهات ك اآلراء  
 أداء يف نفسها على كاإلعتماد لئلستقبلؿ للطالبة الفرصة إححة -َِ

.للتعلم كتفريد األعماؿ
ُُّٕٗ.َُِّّٔ.ِِٕٕ)*(

 6.7 39 24.4 144 68.9 417الاجمل امجاىل

الضبط 
)*(ُِِّ.ْٖٕٓٔ.َُّٗٔ.هبا الطالبة كإقناع الصف داخل ا١تطلوب السلوؾ قواعد كضع -ُِ
)*(ُْٕٕ.ُِّْْٕٖٔ.ُُُٕ.الذايت كالتقييم للطالبة الذاتية الرقابة دعم -ِِ
 كتفوقها سلوكيان  الطالبة التزاـ ٔتستول دكرية بصفة األمر كِف إعبلـ -ِّ

.دراسيان 
ٖٓ.ُِّٓ ّٖ.ّ ُٕ ُُ.ّ ُٔٗ )*(

 قبل من الطالبة على كا١تواظبة السلوؾ كقواعد الئحة تطبيق -ِْ
.عنها كاإلعبلف ا١تدرسية اإلدارة

ٖٓ.َُُُِّْٖٔٔ.ُّٕٕ)*(

 8 48 63.8 383 28.2 169اجملال امجاىل
0001 مستوى عند دالة) *( =            ادلئوية النسبة % =        التكرار=  ك

 : الثاين الفرض نتائج على التعليق - ب
:مايلى( ّ) اٞتدكؿ ىف ا١تعركضة النتائج من يتضح        

:التخطيط جملال ابلنسبة -أواًل 
 بدرجػػة ٘تػػارس أك اليػػة،ع بدرجػػة ٘تػػارس) االسػػتجاابت تكػػرارات بػػُت( َُ,َ) مسػػتول عنػػد إحصػػائينا دالػػة فػػركؽ كجػػود   

.إحصائينا دالة كلها( ِكا) قيم كانت حيث( ٘تارس أكال متوسطة،
معظػم موافقػة إُف يشػَت ٦تػا ؛(ٔ، ِ، ُ) لآلليػات ابلنسػبة(  متوسػطة بدرجػة ٘تػارس)  استجابة لصاٌف الفركؽ كانت 

. متوسطة بدرجة ٘تارس اآلليات ىذه أف على العينة أفراد
ىػػػذه أف إُف يشػػػَت ٦تػػػا ؛(ٖ ، ٕ ، ٓ ، ْ، ّ)  لآلليػػػات ابلنسػػػبة( ٘تػػػارس ال) اسػػػتجابة لصػػػاٌف الفػػػركؽ كانػػػت كمػػػا 

.٦تارسة اآلليات أقل ىى اآلليات
اآلليات ىذه من آلية ألل ابلنسبة( عالية بدرجة ٘تارس) استجاابت لصاٌف فركؽ أل توجد كَف  .

 نسػبة ذلػك علػى كافػق حيػث متوسػطة بدرجػة إمػا س٘تػار  اآلليػات تلػك غالبيػة أف إُف النتائج تلك خبلؿ من كيتضح      
( العينة أفراد من فقط% ٕ.ٕ) كافق حُت يف(  ذلك على كافقوا% ٕ,ٕٓ) ٘تارس ال أك(  العينة أفراد من% ٓ.ّْ)

.عالية بدرجة ٘تارس  اآلليات تلك أف على
:التنظيم جملال ابلنسبة -اثنًيا
 بدرجػة ٘تػارس أك عاليػة، بدرجػة ٘تػارس) االسػتجاابت تكػرارات بػُت( َُ,َ) مسػتول عنػد إحصػائينا دالة فركؽ كجود 

.إحصائينا دالة كلها( ِكا) قيم كانت حيث( ٘تارس أكال متوسطة،
 أفػػراد معظػم موافقػة إُف يشػَت ٦تػا ؛(ُُ) لآلليػات ابلنسػبة(  متوسػػطة بدرجػة ٘تػارس) اسػتجابة لصػاٌف الفػركؽ كانػت 

. متوسطة بدرجة ارس٘ت  الىت ىى فقط اآللية ىذه أف على العينة
 اآلليػػات ىػػذه أف إُف يشػػَت ٦تػػا  ؛(ُِ ،َُ، ٗ) لآلليػػات ابلنسػػبة( ٘تػػارس ال) اسػػتجابة لصػػاٌف الفػػركؽ كانػػت كمػػا 

.٦تارسة اآلليات أقل ىى
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  التنظيم ببعد ا٠تاصة اآلليات ىذه من آلية ألل ابلنسبة( عالية بدرجة ٘تارس) استجاابت لصاٌف فركؽ أل توجد كَف   .
 نسػبة ذلػك علػى كافػق حيػث متوسػطة بدرجػة إمػا ٘تػارس اآلليػات تلػك غالبيػة أف إُف النتائج تلك خبلؿ من كيتضح 
( العينة أفراد من فقط% ّ.ٖ) كافق حُت يف ،(ذلك على كافقوا% ٕ,ِٕ) ٘تارس ال أك( العينة أفراد من% ٖ.ُٖ)

.عالية بدرجة ٘تارس  اآلليات تلك أف على
:االتصال لجملا ابلنسبة -اثلثًا

 بدرجػة ٘تػارس أك عاليػة، بدرجػة ٘تػارس) االسػتجاابت تكػرارات بُت( َُ,َ) مستول عند إحصائينا دالة فركؽ توجد      
.إحصائينا دالة كلها( ِكا) قيم كانت حيث( ٘تارس أكال متوسطة،

موافقػػػة إُف يشػػَت ٦تػػا  ؛(ُٔ،ُْ،ُّ) لآلليػػات ابلنسػػبة(  متوسػػطة بدرجػػة ٘تػػارس) اسػػتجابة لصػػاٌف الفػػركؽ كانػػت 
. متوسطة بدرجة ٘تارس اآلليات ىذه أف على العينة أفراد معظم

اآلليػات أقػل ىػى اآلليػة ىػذه أف إُف يشػَت ٦تػا ؛(ُٓ) لآلليػة ابلنسػبة( ٘تػارس ال) اسػتجابة لصػاٌف الفركؽ كانت كما 
. االتصاؿ جملاؿ ابلنسبة ٦تارسة

ببعػػػػد ا٠تاصػػػػة اآلليػػػػات ىػػػػذه مػػػػن آليػػػػة ألل ابلنسػػػػبة( ليػػػػةعا بدرجػػػػة ٘تػػػػارس) اسػػػػتجاابت لصػػػػاٌف فػػػػركؽ أل توجػػػػد كَف 
. االتصاؿ

 نسػبة ذلػك علػى كافػق حيػث متوسػطة بدرجػة إمػا ٘تػارس اآلليػات تلػك غالبيػة أف إُف النتػائج تلػك خػبلؿ مػن كيتضػح     
 على( نةالعي أفراد من فقط% ٓ.ٖ) كافق حُت يف ،(ذلك على كافقوا% ِ.ِٖ) ٘تارس ال أك( العينة أفراد من% ّ.ّٔ)
.عالية بدرجة ٘تارس  اآلليات تلك أف

:القيادة جملال ابلنسبة -رابًعا
 بدرجػة ٘تػارس أك عاليػة، بدرجػة ٘تػارس) االسػتجاابت تكػرارات بُت( َُ,َ) مستول عند إحصائينا دالة فركؽ كجود      

.إحصائينا دالة كلها( ِكا) قيم كانت حيث(٘تارس ال أك متوسطة،
 العينة أفراد معظم موافقة إُف يشَت ٦تا ؛(ُٕ) لآللية ابلنسبة(  متوسطة بدرجة ٘تارس) استجابة لصاٌف الفركؽ كانت  -

. متوسطة بدرجة ٘تارس اآللية ىذه أف على
 اآلليػػات ىػػذه أف إُف يشػػَت ٦تػػا ؛(َِ،ُٗ،ُٖ)  لآلليػػات ابلنسػػبة( ٘تػػارس ال) اسػػتجابة لصػػاٌف الفػػركؽ كانػػت كمػػا -

.٦تارسة اآلليات أقل ىى
.   اآلليات ىذه من آلية ألل ابلنسبة( عالية بدرجة ٘تارس) استجاابت لصاٌف فركؽ أل توجد كَف -

 نسػبة ذلػك علػى كافػق حيػث متوسػطة بدرجػة إمػا ٘تػارس اآلليػات تلػك غالبيػة أف إُف النتائج تلك خبلؿ من كيتضح      
( العينػػة أفػػراد مػػن فقػػط% ٕ.ٔ)كافػػق  حػػُت يف ،( ذلػػك علػػى كافقػػوا% ٗ.ٖٔ) ٘تػػارس ال أك(  العينػػة أفػػراد مػن% ْ.ِْ)

.عالية بدرجة ٘تارس  اآلليات تلك أف على
 :الضبط جملال ابلنسبة -خامًسا
 بدرجػة ٘تػارس أك عاليػة، بدرجػة ٘تػارس) االسػتجاابت تكػرارات بػُت( َُ,َ) مسػتول عنػد إحصػائينا دالػة فركؽ كجود     

.ئيناإحصا دالة كلها( ِكا) قيم كانت حيث(٘تارس أكال متوسطة،
 معظػم موافقػة إُف يشَت ٦تا ؛(ِْ،ِّ،ِِ)لآلليات ابلنسبة(  متوسطة بدرجة ٘تارس) استجابة لصاٌف الفركؽ كانت-

. متوسطة بدرجة ٘تارس اآلليات ىذه أف على العينة أفراد
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. ة٦تارس اآلليات أقل اأهن إُف يشَت ٦تا ؛(ُِ) لآللية ابلنسبة( ٘تارس ال) استجابة لصاٌف الفركؽ كانت كما-
.اآلليات ىذه من آلية ألل ابلنسبة( عالية بدرجة ٘تارس) استجاابت لصاٌف فركؽ أل توجد كَف-

 نسػبة ذلػك علػى كافػق حيػث متوسػطة بدرجػة إمػا ٘تػارس اآلليػات تلػك غالبيػة أف إُف النتػائج تلػك خػبلؿ مػن كيتضػح     
( العينػػة أفػػراد مػن فقػػط% ٖ)  كافػػق حػُت يف ،(ذلػػك علػى كافقػػوا% ِ.ِٖ)٘تػػارس ال أك( العينػة أفػػراد مػن% ٖ.ّٔ)

.عالية بدرجة ٘تارس  اآلليات تلك أف على
(:ّ) السابق اٞتدكؿ يف كردت اليت النتائج التالية البيانية األشكاؿ كتوضح-

(9)  شكل  (   8) شكل   

10) شكل  
(11) شكل    

(ّ) جدكؿ نتائج توضح اليت البيانية األشكاؿ( ُِ) شكل
:الثاين الفرض نتائج تفسري - ج

:مايلي يتضح السابقة البيانية األشكاؿ توضحها اليت ةا١تعركض النتائج إِف ابلنظر     
ػارس كا١تقًتحات اآلليات ىذه أف علي البحث عينة أفراد معظم موافقة إُف النتائج أشارت-  ٚتيػع يف متوسػطة بدرجػةو  ٘تي

(. ِْ، ِّ ، ِِ ،ُٕ ،ُٔ ،ُْ ،ُّ ،ُُ ،ٔ ،ِ ،ُ) رقم كآلية اجملاالت
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 أف إُف ييشَت ٦تا  االستجابة؛ ىذه لصاٌف إحصائينا دالة فركؽ توجد فبل عالية درجةب ا١تهارات ٦تارسة آللية ابلنسبة أما-
ارس ال اآلليات ىذه .٘تي

ارس ال آللية ابلنسبة أيضان -  ٦تارسة اآلليات أقل ىي اآلليات ىذه أف البحث عينة أفراد غالبية موافقة النتائج أظهرت ٘تي
 أفػػراد نظػػر كجهػة خػػبلؿ مػػن ذلػك يرجػػع كرٔتػػا ،(ُِ،َِ ،ُٗ ،ُٖ ،ُٓ ،ُِ ،َُ ،ٗ ،ٖ ،ٕ ،ٓ ،ْ ،ّ) كىػي
 ككاقػػع عليهػػا، تػػدريبهن كمسػػتول الصػػف، إدارة مهػػارات عػػن انطباعػػاهتن إُف  كاآلليػػات ا١تقًتحػػات ٢تػػذه البحػػث عينػػة

.التعليمية العملية داخل ٦تارستها
بػُت تكػرار االسػتجاابت  إحصػائينافػركؽ دالػة : "توجػد ويف ضوء مامت اخللوص إليو من نتائج مت قبـول الفـرض الثـاين، والـذي نـص علـي

". الصف ا٠تاصة ةليات تطوير مهارات إدارة( ٘تارس أكال متوسطة، بدرجة ٘تارس أك عالية، بدرجة ٘تارس)
:وتفسريىا وربليلها الثالث الفرض نتائج عرض - 3
 :الثالث الفرض صحة اختبار - أ

 االسػػتجاابت تكػػرارات بػػُت إحصػػائينا دالػػة فػػركؽ توجػػد:" أنػػو ىعلػػ بػػنص الػػذم الثالػػث الفػػرض صػػحة مػػن للتحقػػق       
 ا١تتوسػػػطة اب١ترحلػػػة العلػػػـو معلمػػػات أداء ٔتبلحظػػػة ا٠تاصػػػة( ٘تػػػارس أكال متوسػػػطة، بدرجػػػة ٘تػػػارس أك عاليػػػة، بدرجػػػة ٘تػػػارس)

( ِكػػال) اراختبػػ ابسػػتخداـ البيػػاانت كٖتليػػل لبلسػػتجاابت ا١تئويػػة كالنسػػب التكػػرارات حسػػاب مت ، الصػػف إدارة ١تهػػارات
.النتائج ىذه يبُت( ْ) كجدكؿ ا١تبلحظة بطاقة مهارات من مهارة كل على االستجاابت تكرارات بُت الفركؽ لداللة

 أداء دبالحظة اخلاصة االستجاابت بني الفروق لداللة 2كاى واختبار ادلئوية والنسب التكرارات(  4)  جدول
 .الصف إدارة دلهارات العلوم معلمات

ادلهارةم
 عالية بدرجة سبارس متوسطة بدرجة سبارس سبارس ال

الداللة 2كا قيمة
% ك % ك % ك

دد1 )*(ْْ.ََُُِِِّْٖٖ.العلـو ١تادة كا٠تاصة العامة األىداؼ ٖتي
)*(ْْ.ََُُِِِّْٖٖ.الدرس من كمشتقة صحيحة صياغة السلوكية األىداؼ تصوغ 2
)*(ٓ.ََُِِِِّْٖٖ.الدرس خطة إطار يف ددا الوقت يف األىداؼ تينفذ 3
 ٖتقيق يف قبل من حددهتا اليت كالتعلم التعليم مصادر تيوظف 4

.األىداؼ
َُُِِّْٕٗٔٔ.َٕ)*(

 كا١تتأخرات ا١تتفوقات الطالبات بُت الفردية الفركؽ تيراعي 5
.كا١تتوسطات

ُِِِّّْٖٖٖ.ٔ)*(

)*(ْ.َُُُِِْٕٓٔٗ.إبعدادىا تقـو اليت التدريسية ا٠تطط يف الوقت عامل تيراعي 6
 يف الواردة ا٠تطوات حسب الدرس عرض  على قادرة تكوف 7

.التحضَت
ُُُُِِّْٖٕٔٔ.ٖٖ)*(

)*(ْ.ُُِِْْٖٖٕٔٔ.الدرس عناصر ٥تتلف على اٟتصة زمن تيوزع 8
 الطالبات على يسهل منطقي بتسلسل ا١تعلومات تعرض 9

.إستيعاهبا
ََُُُِْْٔٔٔٓ.ٔ)*(

)*(ْ.ََُُِِِّْٖٖ.اليومية ا١تتابعة سجبلت تيتابع 10
)*(ٕ.َُُِِْٖٕٔٔٗ.ا١تطلوبة السلوؾ بقواعد الطالبات إقناع على القدرة لديها 11
 يف تتحدث حينما الطالبات إىتماـ كسب على القدرة لديها 12

.ما موضوع
َُُِِْٕٖٗٔٔ.ٕ)*(

)*(ٔ.ََُُُِْْٔٔٔٓ.التعلم بيئة طبيعة ضوء يف التعليمي ا١توقف مع تتعامل 13
 إسًتاتيجية مع يتفق ٔتا الطالبات مع التفاعل عملية على تيركز 14

.اٟتصة أثناء التدريس
َُُِْْٖٓٔٔٔ.ِ)*(

)*(ِ.َُُِْْٖٔٔٔٓ.فعاؿ بشكل الصفي الكتاي العمل تيوظف 15
)*(ٖ.ُُُُِِّْٕٖٔٔ.كالبلصفية الصفية الطالبات أعماؿ تيتابع 16
)*(ٗ.َُُِِّٖٖٕٔٓ على كتشجعهن الطالبات من األخرل النظر كجهات تقبل 17
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0001 مستوى عند دالة) *( =            ادلئوية بةالنس% =         التكرار=  ك
 :الثالث الفرض نتائج على التعليق - ب

:مايلى( ْ) اٞتدكؿ ىف ا١تعركضة النتائج من يتضح        
 بدرجػػػة ٘تػػػارس أك عاليػػػة، بدرجػػػة ٘تػػػارس) االسػػػتجاابت تكػػػرارات بػػػُت( َُ.َ) مسػػػتول عنػػػد إحصػػػائينا دالػػػة فػػػركؽ كجػػػود

.إحصائينا دالة كلها( ِكا) قيم كانت حيث(س٘تار  ال  أك متوسطة،
 ،% ْٖ) نسبة كافق حيث( ّٖ، ّٓ) رقم للمهارات ابلنسبة(  عالية بدرجة ٘تارس) استجابة لصاٌف الفركؽ كانت-

 ا١تهػارات أعلػى ٫تػا ا١تهػارتُت ىاتُت أف إُف يشَت ٦تا عالية؛ بدرجةو  ٘تارساف ا١تهارتُت ىاتُت أف على العينة من% ( َٖ
.٦تارسة

ُّ ،َُ ،ٗ ، ٕ، ٓ، ِ، ُ) للمهػارات ابلنسػبة( متوسػطة بدرجػة ٘تػارس) اسػتجابة لصػاٌف الفػركؽ كانػت حُت يف -
 يشَت ٦تا ؛(َْ ، ّٗ ، ّٕ ، ّٔ ، ّّ ، ِّ ، ُّ ، ِٖ ، ِٕ، ِْ ، ِّ ، ُِ ، َِ ، ُٗ ، ُٕ ، ُٔ،

.ذلك
 ا١تهاـ كتوزيع الصفية البيئة تنظيم ىف الطالبات إشراؾ على القدرة لديها 18

.عليهن
ََُِِِّٖٕٗ.ٗ)*(

)*(ّ.َُُِِِٕٕٖٖٓ.ا١تبلئمة التعليم كتكنولوجيا الوسائل تويظف 19
 توزيع إطار ىف الصف داخل الطالبات على ا١تختلفة ا١تسئوليات تيوزع 20

.األدكار
ََُُُِْْٔٔٔٓ.ٔ)*(

 بصورة الدرس عرض أسلوب خبلؿ من الطالبات ٚتيع إنتباه ٕتذب 21
.شيقة

ََُِْٕٗٔٔٔ.ٕ)*(

 تشتيت يف التسبب  دكف اٟتاجة عند الصف داخل ا١تعلمة تتجوؿ 22
.الطالبة ذىن

ََُِِِّّٖٕٗ.ٔ)*(

)*(ٔ.ُِِِّّْٖٖٖ.اٟتصة معظم ٥تتلفة بطرؽ الطالبات كقت ا١تعلمة تشغل 23
)*(ّ.َُُِِِٕٕٖٖٓ.الدرس ٔتوضوع الطالبات اىتماـ تيثَت 24
)*(ّ.َُُِِِٕٖٕٖٓ.الفعالة ا١تشاركة أجل من للطالبات الكايف الوقت تيعطي 25
)*(ْ.َُُِِِِّْٖٖٓ.التعلم بيئة تنظيم خبلؿ من الطالبات بُت التواصل تيشجع 26
)*(َْ.ََُُِِْْٖٓٔ.التقوًن أدكات إبستخداـ لؤلىداؼ الطالبات تعلم من تتأكد 27
)*(ٕ.ََُِْٕٔٔٔٗ.الطالبات ألعماؿ تقوٯتها أساليب يف تينوع 28
)*(ْ.ََُُِِِّْٖٖ.فورية راجعة بتغذية الطالبات تيزكد 29
)*(ٓ.ََُُُُِْْٖٔ.الطالبات بُت الذايت التقوًن تيشجع 30
)*(ْ.ََُُِِِّْٖٖ.التقوًن أثناء كالشفهية الكتابية األسئلة تستخدـ 31
قق 32  عن كاإلجابة للتدريبات الطالبات تنفيذ أثناء اإلنضباط ٖتي

.األسئلة
ُُُُِِّْْٔٔٔ.ُ )*(

)*(ٗ.َُُِِّٖٖٕٔٓ.كانسانية كاحًتاـ بود الطالبات مع تتعامل 33
)*(ٓ.ََُِِِِّْٖٖ.الطالبات لدل كاألفكار اآلراء كتبادؿ اٟترية من جوان  تكوف 34
)*(ُ.ُُُِِِّْْٖٗ.الطالبات أحاسيس ك مشاعر تيراعي 35
)*(ٔ.ُِِِّّْٖٖٖ.الصف داخل األماف من جوان  تيكوف 36
)*(ُ.ُُُُِِّْْٔٔٔ.مساكاة ك بعدالة الطالبات تيعامل 37
 اإلدارة مع التعاكف خبلؿ من ا١تدرسة ك الصف قوانُت ٖتًـت 38

.ا١تدرسية
َََََِِٖٓٗ)*(

 أك ا١تناقشة عند الطالبات لدل الطمأنينة ركح تبث 39
.اإلستفسار

َََُِِٖٓٓٔٓ)*(

 ا١تشكبلت مع تعامبلهتا ىف الشخصية العوامل عن تبتعد 40
.الصفية

ُُُِِْْٖٕٖٔ)*(

34633.447645.921420.7االمجاىل
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 عليهػػا كافػػق الػػىت ا١تهػارات أعلػػى كانػػتك . متوسػطة بدرجػػة ٘تػػارس ا١تهػارات ىػػذه أف علػػى العينػة أفػػراد معظػػم موافقػة إُف
 حيث(ّٔ ، ُّ،ِّ ، َُ ، ٓ ، ِ ،ُ)  ا١تهارات ىى متوسطة بدرجة ٘تارس أهنا على العينة أفراد من نسبة أعلى
(.  العينة أفراد من%ٖٖ)  نسبة ذلك على كافق

 ، ِِ ،ُٖ ،ُٓ ،ُْ ،ُُ ، ٖ ،ٔ ، ْ، ّ) للمهػػارات ابلنسػػبة( ٘تػػارس ال) اسػػتجابة لصػػاٌف الفػػركؽ كانػػت كمػا-
.٦تارسة ا١تهارات أقل ىى ا١تهارات ىذه أف إُف يشَت ٦تا ؛(ّْ ، َّ ، ِٗ ، ِٔ ، ِٓ

% ٗ.ْٓ) نسػبة ذلػك علػى كافػق حيػث متوسػطة بدرجػة ٘تػارس ا١تهارات تلك غالبية أف إُف النتائج من كيتضح
 ٘تػػارس فقػػط( ّٖ، ّٓ) مهػػارتُت سػػول توجػػد ال حػػُت يف ،(ذلػػك علػػى كافقػػوا% ْ.ّّ) ٘تػػارس ال أك( العينػػة أفػػراد مػػن

 فػػإف مث كمػػن. عاليػػة بدرجػػة ٘تػػارس ا١تهػػارات ىػػذه أف علػػى( العينػػة أفػػراد مػػن% ٕ.َِ) نسػػبة فقػػط كافػػق فقػػد عاليػػة بدرجػػة
 ا١تهػارات أقػل ٫تػا( ِِ، ُٖ) ا١تهػارتُت أف حػُت ىف العلػـو معلمػات ٘تارسػها الػىت ا١تهػارات أكثػر ٫تا(  ّٖ، ّٓ) ا١تهارتُت
.ا١تعلمات قبل من ٦تارسة

(:ْكيوضح الشكل البياين التاِف النتائج اليت كردت يف اٞتدكؿ السابق )-

(4) جدول نتائج يوضح بياين شكل( 13) شكل
:الثالث الفرض نتائج تفسري - ج

:مايلي يتضح السابق البياين الشكل يوضحها كاليت ا١تعركضة النتائج إُف ابلنظر 
ارسػػاف( ّٖ ،ّٓ) ا١تهػػارتُت ىػػاتُت أف علػػى البحػػث عينػػة أفػػراد افقػػةمو  إُف النتػػائج أشػػارت-  رٔتػػا كىػػذا عاليػػة، بدرجػػة ٘تي

 االدارة لقػوانُت كطاعتهػا عاليػة، بدرجػةو  كاألحاسػيس ا١تشاعر ٖتًـت ٕتعلها اليت للمعلمة السيكولوجية الطبيعة إُف يرجع
.ا١تدرسية

،ُّ ،ِٖ ،ِٕ ،ِْ ،ِّ ،ُِ ،َِ ،ُٗ ،ُٕ ،ُٔ ،ُّ ،َُ ،ٗ ،ٕ ،ٓ ،ِ ،ُ) للمهػػػػػػػارات ابلنسػػػػػػػبة أمػػػػػػػا -
 بدرجػػػػة ٦تارسػػػػتها علػػػػى البحػػػػث عينػػػػة أفػػػػراد معظػػػػم موافقػػػػة النتػػػػائج أظهػػػػرت فقػػػػد( َْ ،ّٗ ،ّٕ ،ّٔ ،ّّ ،ِّ

 ا١تهػارات ىػذه أف إُف ذلػك يرجػع كرٔتػا االستبانة، خبلؿ من عليها اٟتصوؿ مت اليت النتائج مع يتطابق كىذا متوسطة،
ارس  التخطػيط عمليػة نطػاؽ يف يقػع أغلبهػا كأف خاصػةن  ا١تعلمػة عليهػا تػدربت الػيت ا١تعتػادة يسالتدر  طرؽ خبلؿ من ٘تي

.التدريس عملية أثناء يف الطالبات مع كالتعامل
 أهنػػػػػػػا إِف نتائجهػػػػػػػا فتشػػػػػػػَت( ّْ ،َّ ،ِٗ ،ِٔ ،ِٓ ،ِِ ،ُٖ ،ُٓ ،ُْ ،ُُ ،ٖ ،ٔ ،ْ ،ّ) ا١تهػػػػػػػارات أمػػػػػػػا -

ارس  الػيت النشػط الػتعلم مهػارات إِف ا١تعلمة احتياج أك ٘تكن ضركرة إُف يرجع ارٔت كىذا ٦تارسة، ا١تهارات أقل فهي ال٘تي
.البحث بو ماأكصي كىذا النشط، التعلم اسًتاتيجيات يف مكثفة تدريبية دكرات إِف ٖتتاج فهي عليها تتدرب َف رٔتا
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بػُت إحصائينا دالة فركؽ توجد: "علي نص والذي الثالث، الفرض قبول مت نتائج من إليو اخللوص مت ما ضوء ويف 
 معلمػػػات داءأ ٔتبلحظػػػة ا٠تاصػػػة( ٘تػػارس أكال متوسػػػطة، بدرجػػػة ٘تػػػارس أك عاليػػة، بدرجػػػة ٘تػػػارس) االسػػػتجاابت تكػػرار
 نص الذي البحث أسئلة من الثاين السؤال عن اإلجابة مت وابلتايل ".الصف إدارة ١تهارات ا١تتوسطة اب١ترحلة العلـو
 . عسَت؟ ٔتنطقة ا١تتوسطة اب١ترحلة العلـو معلمات لدل ا١تدرسي الصف إدارة مهارات ما :علي

:البحث نتائج علي عام تعليق
 كنسػب االسػتبانة، مػن ا١تسػتخرجة النتػائج نسػب بػُت التطػابق مػن قػدران  ىنػاؾ أف ٧تػد السػابقة النتػائج إُف ابلنظر

 مصػػػداقية علػػػى يػػػدؿ ٦تػػػا ١تتوسػػػطة؛ا اب١ترحلػػػة العلػػػـو معلمػػػات لػػػدل الصػػػف إدارة ١تهػػػارات ابلنسػػػبة ا١تبلحظػػػة بطاقػػػة نتػػػائج
 .كتطبيقها األدكات

:التالية النتائج عن أيضنا الدراسة كشفت كقد
أشػارت النتػائج إُف أف ٦تارسػة معلمػات العلػـو اب١ترحلػػة ا١تتوسػطة ١تهػارات إدارة الصػف ٔتجاالهتػا سػواء التخطػػيط، أـ -1

 بعػػض آلياهتػػا كبنسػػبة عاليػػة، أك )٘تػػارس( بدرجػػة التنظػػيم، أـ االتصػػاؿ، أـ القيػػادة، أـ الضػػبط إمػػا أف )ال٘تػػارس( يف
متوسطة، كأقلها ٯتارس بدرجة عالية؛ ٦تا يدؿ علي ضعف ىذه ا١تهػارات لػدم معلمػات العلػـو كعػدـ إ١تػامهن أببعػاد  

كل مهارة علي ا١تستوم النظرم كالتطبيقي.
ػػارس ادارة الصػػف بقػػدرو كبػػَت مػػن العشػػوائية، أك عػػدـ االقتنػػاع بتنفيػػذ -2 ىػػذه ا١تهػػارات يف أثنػػاء عمليػػيت التعلػػيم أيضػػان ٘تي

كالتعلم.
تفتقػػػد بيئػػػة الػػػتعلم الطبيعيػػػة ا١تناسػػػبة داخػػػل ا١تػػػدارس إِف أبسػػػط قواعػػػد إدارة الصػػػف، كعػػػدـ إعطػػػاء الفرصػػػة الكافيػػػة -3

 للمعلمة ١تمارسة ىذه ا١تهارات كىذا بدكره ينعكس علي نتائج عملية التعلم يف ٚتيع اٞتوانب سواء اٞتانب ا١تعريف أك
ا١تهارم أك الوجداين.

ضػػعف التفاعػػل اإل٬تػػاي بػػُت الطالبػػات كعناصػػر ا١توقػػف التعليمػػي، كىػػذا بػػدكره يػػؤدم إُف عػػدـ  اسػػتخداـ أسػػاليب -4
التعلم النشط يف العملية التعليمية الذم يركز علي إ٬تابية الطالبة.

ارة الصف ك٦تارستها لتحقيق مفهػـوٖتقيق األىداؼ التعليمية بشكلو جيد كنسبة كبَتة مرتبطة ابستخداـ مهارات إد -5
التعلم .

 علي نص والذي احلايل للبحث الرابع التساؤل عن ولإلجابة: 
 العا١تيػة االٕتاىػات ضػوء يف عسػَت ٔتنطقػة العلػـو معلمػات لػدم ا١تدرسػي الصف ادارة مهارات لتطوير ا١تقًتح التصور ما -

.ا١تعاصرة؟
 الصػػف، إدارة ٔتهػػارات ا١تتعلقػػة البحػػث أدبيػػات علػػي كاإلطػػبلع ،إليهػػا التوصػػل مت الػػيت البحػػث نتػػائج ابسػػتعراض

 إدارة ١تهػػارات تصػػوران  اقػػًتاح مت ذلػػك ضػػوء كيف الصػػف، إدارة ٔتهػػارات ا١تتعلقػػة ا١تعاصػػرة العا١تيػػة االٕتاىػػات بعػػض كمراجعػػة
 .الصف

 :ادلقًتح للتصور تفصيلي بيان يلي وفيما
  :ادلقًتح ابلتصور ادلقصود -أواًل 

 معلمػػات لػػدل الصػػف إدارة مهػػارات تطػػوير إُف يهػػدؼ عػػاـ ٥تطػػط: أنػػو البحػػث ىػػذا يف ا١تقػػًتح صػػورابلت ييقصػػد
. ا١تعاصرة العا١تية االٕتاىات ضوء يف ا١تتوسطة اب١ترحلة العلـو
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: ادلقًتح التصور مكوانت - اثنياً 
:التالية العناصر من ا١تقًتح التصور يتكوف     

 :ادلقًتح التصور أىداف( 1)
 كمطوركىػا، ا١تنػاىج، كاضػعو منػو ينطلػق الػذم األسػاس فهػي تربػوم، عمػل أم يف األ٫تيػة ابلػغ أمػر األىداؼ ٖتديد فإ    

 الػػيت البدايػػة األىػػداؼ ٖتديػػد يعػػد ا١تقػػًتح التصػػور ىػػذا كيف الًتبويػػة، التعليميػػة ابلعمليػػة ا١تعنيػػُت ككػػل كا١تعلمػػوف، كمقوموىػػا،
 ا١تعلػم كدكر الفعالػة، الصػفية اإلدارة كمعػايَت ا١تقػًتح، التصػور عليهػا يرتكػز الػيت الًتبويػة األسس لتحديد كذلك منها؛ ينطلق
.ا١تقًتح للتصور تطبيقية كأمثلة ا١تقًتح، التصور تنفيذ كإمكانية التعلم، صف ادارة يف الفعاؿ

 :ادلقًتح للتصور التالية العامة األىداف وضع مت وقد
 ٖتقيػػق علػػي يسػػاعد ٔتػػا ا١تتوسػػطة، اب١ترحلػػة العلػػـو معلمػػات لػػدل رسػػيا١تد الصػػف إدارة مهػػارات تطػػوير يف اإلسػػهاـ-

 .ا١تعاصرة العا١تية االٕتاىات ١تواكبة أىدافها
 ا١تعلمػػات أداء سػػلوكيات مبلحظػػة خػػبلؿ مػػن التعليمػػي الواقػػع لرصػػد مسػػتمر ذايت بشػػكل العلػػـو معلمػػات أداء تقػػوًن-

 .ا١تدرسي الصف داخل كتصرفاهتن
 .التعاكين اٞتماعي العمل على كالقدرة التعلم صف إدارة يف مهامهن أداء يف العلـو معلمات مساعدة-
 ا١تطػػػورة للمنػػػاىج العػػػاـ التعلػػػيم منظومػػػة تطػػػوير كاسػػػًتاتيجية ا١تدرسػػػي الصػػػف إدارة مهػػػارات تطػػػوير بػػػُت التػػػوازف ٖتقيػػػق-

 .السعودية العربية اب١تملكة
:ادلقًتح التصور عليها يرتكز اليت الًتبوية األسس( 2)

:التعلمية التعليمية العملية تطوير أف ترل اليت الًتبوية، األسس من عددو  على ا١تقًتح التصور ىذا فكرة تقـو    
 .أبنائهم تعلم ٨تو مسئوليات كٖتملهم األمور أكلياء تضمُت بدكف اليتأيت-
 .الفريقي التدريس خبلؿ من يتأتى الذم التعاكين الفريقي العمل توافر تتطلب-
 إُف ابإلضػػػافة االختيػػػار علػػػى كقػػػدرة الػػػتعلم يف نشػػػطة كأدكار أكػػػرب حريػػػة ا١تػػػتعلم إعطػػػاء علػػػى األكُف لدرجػػػةاب يعتمػػػد-

 .الطبيعية ابلبيئات االحتكاؾ
 تنفيػػذ علػػى القػػادرة كالبشػػرية ا١تاديػػة اإلمكػػاانت تػػوافر عامػػةن  العربيػػة كالػػدكؿ خاصػػةن  السػػعودية العربيػػة اب١تملكػػة يتطلػػب-

.الدراسية الفصوؿ ىيكلة إعادة يتطلب كىذا ا١تطورة ا١تناىج متطلبات
 :الفعالة الصفية االدارة معايري( 3) 

:يف اٟتصر، ال ا١تثاؿ سبيل علي تتمثل كىي         
.لواجباتو فرد كل كمعرفة للمسئوليات، الواضح التحديد-
 .العمل أداء حسن تتضمن بطريقة السلطات تفويض-
 .هبا التعليمية العملية ٠تدمة ا١تدرسية الطاقات ٕتنيد-
 .اإلنسانية ابلعبلقات لبلىتماـ الدٯتقراطية ٦تارسة-
 .كخارجها ا١تدرسة داخل لبلتصاؿ جيد نظاـ توفَت-
:ادلقًتح التصور ضوء يف التعلم صف ادارة يف الفعال ادلعلم دور( 4)

:التالية األدكار بعض يف يتمثل          
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 . الطبلب على كاألدكار ا١تهاـ كتوزيع تنظيم-
 .قواعدىا كمعرفة ا١تناقشة على الطبلب تدريب-
 .ذايت توجيو التعليمية األركاف إُف ا١تتعلمُت توجيو-
 .التعلم فصل يف العمل ميثاؽ علي االتقاف علي القدرة-
 .الطبلب لدم االنفعاالت كعن الذات عن التعبَت فرص توفَت-
 .ا١تعلومات لتبادؿ البعض بعضهم مع االتصاؿ علي الطبلب تشجيع-
 .  ا١تطركح الدرس ٔتوضوع الطبلب اىتماـ كزايدة الدرس أىداؼ قيقٖت-
 .اٞتماعة رأم كاتباع التعاكين اٞتماعي العمل علي القدرة الطبلب اكساب-
.التعلم حركات من حركة كل يف ا١تتعلمُت مع كالتواصل الدراسة، حجرة يف العاطفي ا١تناخ توفَت-
.فيها كيضعوا إذا معينة مواقف يف التصرؼ حسن علي لتساعدىم سلوكية كإتاىات قيم الطبلب اكساب-
.للطبلب ا١تتعددة الذكاءات كتراعي ا١تختلفة ا١تستوايت مع تتناسب متنوعة تعلمية تعليمية كأنشطة مواد إعداد-
: ادلقًتح التصور تنفيذ إمكانية( 5)   

:التالية األبعاد خبلؿ من ا١تقًتح التصور تنفيذ يتم          
 :ادلقًتح التصور هبا سيعمل اليت بيئةال( أ)  
   ا١تقًتح التصور لتنفيذ التعليمية العملية أطراؼ ٚتيع تعاكف تتطلب اليت اٞتيدة العمل بيئة هتيئة.
: يف وتتمثل ادلقًتح، التصور تنفيذ متطلبات( ب)  
 الصف إدارة ٣تاؿ يف العلمي ابلبحث االىتماـ. 
 كأىدافها فلسفتها كيعي الصف ادارة تمهارا ٯتتلك الذم العلـو معلم توفَت.
 ا١تقًتح التصور كأىداؼ بفلسفة ا١تتوسط التعليم قيادات خاصةن  القيادات ٥تتلف توعية.
 الصف إلدارة ا١تقًتح التصور كأىداؼ فلسفة يعي ْتيث الًتبوم االشراؼ ادارة نظاـ تطوير.
 كتنويعها ٥ترجاتو أـ عملياتو ـأ مدخبلتو سواء ا١تقًتح التصور جوانب لكل تقوًن أدكات توفَت . 
 عصػػر متطلبػػات ضػػوء يف الصػػف إدارة مهػػارات ١توضػػوع الًتبيػػة بكليػػات الدراسػػة بػػرامج يف كافيػػة مسػػاحات ٗتصػػيص 

.ا١تعرفة
 :ادلقًتح التصور تنفيذ معوقات( ج)  
 ا١تقًتح التصور كفاءة يعل تؤثر أف ٯتكن اليت التعلم ببيئة تتعلق كمعوقات كالفنية، اإلدارية ا١تعوقات علي التغلب.
:ادلقًتح للتصور تطبيقية مناذج( 6)
 (أ )التعلم صف ادارة مهارات منظومة: 

.التعلم صف ادارة ١تهارات الباحثتُت من مقًتحة منظومة( ُْ) التاِف الشكل يوضح         

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م



د وداد عبذ ا  لي  الع مي        لبجي .د ذسيخي لذي معلمات العلىم باملشحلة املحىظعة  بمنع ة عع ر  ف  ضىء الاثجاهات العاملية املعا شا ثعىيش مهاسات إداسا الصف امل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
              221

.التعلم صف إدارة مهارات ١تنظومة( للباحثتُت) مقًتح ٪توذج( ُْ) شكل
:يف ا١تتمثلة ا١تنظومة مكوانت( ُْ) السابق الشكل كيبُت
 .اب١تتعلم ٭تيط ما ككل كالرفقاء، كاألسرة، اجملتمع،: من كا١تكونة ا٠تارجية التعلم بيئة-
 .الًتبوم كاإلشراؼ ا١تدرسة،: من كا١تكونة الداخلية التعلم بيئة-
 .كا١تنهج كا١تعلم، كا١تتعلم، الصف، غرفة: من كا١تكونة تا١تدخبل-
 .التعلمية التعليمية العمليات إدارة: من كا١تكونة العمليات-
 .ا١ترٕتعة التغذيةك  ةالتعلمي التعليمية العمليات نواتج: يف كا١تتمثلة ا١تخرجات-
 كجود على يشتمل أنو ٧تد ،التعلم صف إدارة مهارات منظومة يوضح الذم( ُْ) السابق الشكل إُف كابلنظر-

:كىي معان  ا١تتفاعلة العناصر من ٣تموعة
 (ُٓ، كتتمثل ىذه ا٠تصائص يف الشكل التاِف )وجود رلموعة من اخلصائص جيب مراعاهتا لتطوير مهارات إدارة الصف
 

 
 
 

(. الباحثتان تراىا كما) الصف ةادار  مهارات لتطوير مراعاهتا جيب اليت اخلصائص( 15) شكل 
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المعرفية وصعوبتها

 لتطوير مهارات ادارة الصف يجب مراعاة

Outside context

inside context
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 ىي التعلم صف ادارة منظومة يف ا١تدخبلت عنصر مكوانت أبرز إف :ادلدخالت :
فلسػػػفة نظػػػاـ إدارة الصػػػف كأىدافػػػو الػػػيت تػػػرتبط أبىػػػداؼ ا١تؤسسػػػة التعليميػػػة كاجملتمػػػع كا١تقػػػرر، حيػػػث تعتمػػػد إدارة -

ىا نظرة فلسفية معينة ٕتاه ا١تتعلم كالعملية التعليمية.         الصف على الرؤاي الًتبوية ا١توجهة للعمل ابلصف كاليت ٖتدد
ا١تعلم داخػل صػف الػتعلم، حيػث يعمػل ا١تعلػم علػى ٖتقيػق األىػداؼ مػن خػبلؿ أدائػو الصػفي ك٦تارسػتو للعمليػات -

كالتقػػوًن  االداريػػة كا١تهػػارات ا١ترتبطػػة هبػػا كقيادتػػو للتػػدريس الفعػػاؿ ا١تتمثػػل يف التخطػػيط كالتنفيػػذ ك٦تارسػػة األنشػػطة
 كإدارة الوقت.

العناصر ا١تادية ابلصف. -
 طبيعة إدارة ا١تدرسة.-
 ا١تتعلم.-

  :العمليات: تتضمن ما يلي
:يلي ما اتباع ٬تب ذلك يتم أف أجل ،من التعلم فصوؿ يف للعمل التخطيط( أ)  

 .الدراسي العاـ خبلؿ ٖتقيقها ا١تراد العامة األىداؼ ٖتديد .1
 .التعليمية األىداؼ ٖتديد .2
 للموقف مبلئمة ٬تعلها بشكلو  ا١تصادر ىذه تنوع ك٬تب األىداؼ، لتحقيق البلزمة التعلم مصادر ٖتديد .3

.اب٢تدؼ كترتبط التعليمي
 .للدراسة الصف ٕتهيز .4
.للدراسة شهرية كخطة سنوية خطة كضع .5
 .األمور أبكلياء االتصاؿ كيفية .6

.كتقوٯتهم كمتابعتهم ا١تتعلمُت، سلوؾ ضبط( ب)  
.كاالجتماعي العاطفي ا١تناخ كتوفَت الفيزيقية البيئة متنظي( ج)  

 يف الصفية االدارة منظومة عناصر تتمثل: ادلخرجات: 
.اٞتودة معايَت ضوء يف األىداؼ ٖتقيق حيث من ا١تقرر ا١تنهج .1
.كالتدريسية اإلدارية العمليات ٦تارسة يف ا١تعلم مهارة مستوم .2
إدارة مهارات تطوير ٮتدـ ٦تا الفعل؛ رد أك العمل ْتوث يسمي ٔتا كأ كنوعان، كمنا ا١تعلم يعدىا اليت البحوث .3

.الصف
 .ا١تتعلمُت نتائج .4
عدة التقارير .5

ي
 .ا١تعلم علي ا١تشرؼ من ا١ت

.األمور كأكلياء ا١تتعلمُت آراء .6
.الدراسي العاـ خبلؿ ا١تعلم يعدىا اليت ا١تتعلمُت ةداء ا٠تاصة تقارير .7

  6- ي إلدارة الصف يف ضوء مهارات التدريس الفعال لتطوير مهارات إدارة الصف لدي معلمات)ب( أسلوب التخطيط االسًتاتيج
 العلوم ابدلرحلة ادلتوسطة.

 التػدريس كمهػارات الصػف إدارة مكػوانت بػُت العبلقة ضوء يف الصف إدارة مهارات تطوير( ُٔ) التاِف الشكل يوضح   
.ا١تقًتح التصور ٪تاذج من كنموذج الفعاؿ
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الفعال التدريس ومهارات الصف ادارة مكوانت بني ادلتبادلة العالقة منوذج(  16)  شكل

 ومنها ، ادلعاصرة العادلية االذباىات من عددٍ  إىل التعلم صف إدارة منظومة تستند أن ديكن سبق دلا ابإلضافة : 
ادارة الصػػف علػػي أسػػاس أف الػػنظم التعليميػػة : يقػػـو إتػػاه الصػػف ا١تفتػػوح يف Open Classroomالصػػف ا١تفتػػوح  .1

٬تػػدر هبػػا أف تكػػوف أقػػرب لبلنفتػػاح كػػي تثػػرم تفاعبلهتػػا. كمػػن خصػػائص الصػػف ا١تفتػػوح: التأكيػػد علػػي الػػدكر النشػػط 
للطالبات يف توجيو تعلمهن مع استخداـ عديدو من ا١تواد كا١تصادر إلاثرة االكتشاؼ كالتدريس، كالتواصل مػع األسػرة 

تمعية.كا١تؤسسات اجمل
: تيعػٍت تكنولوجيػا التعلػيم بشػكلو عػاـ دراسػة كيفيػة كضػع ا١تعرفػة Instructional Technology تكنولوجيػا التعلػيم .2

العلمية يف إطار االستخداـ العلمي لتوفَت الوقت كاٞتهد فيما ىو ضركرم، مع إمكانية توفر إدارة الصف فرص التعليم 
 الذايت لدم الطالبات.

تقػـو فكػرة إعػادة ىيكلػة الصػف الدراسػي علػي  Restructuring - Classroom: لدراسػي إعادة ىيكلة الصػف ا .3
إحداث تغيَتات يف طريقة تنظيم الطالبة يف ٣تموعػات ألغػراض الػتعلم، كطريقػة أتثػَت ا١تعلمػة يف ٣تموعػات الطالبػات، 

 كطرؽ أتثَت الطالبات علي بعضهن البعض كطرؽ شغلهن يف التعلم.
: تقػػـو اٞتػػودة الشػػاملة علػػي إعطػػاء كػػل فػػرد أك ٣تموعػػة أفضػػل  Total Qualityدارة الصػػف اٞتػػودة الشػػاملة يف إ .4

ماٯتكن من إمكانيات كقدرات كأداء، كاٞتودة الشاملة يف الصف الدراسي تتوقع األفضل من الطالبة بشػكلو مسػتمر، 
تم إدارة الصف بتحقيق التميز يف كٖتقق معدالت أعلي يف العمل اٞتماعي كتعطي أ٫تية للتعاكف ٔتقارنتو ابلتنافس، كهت

 تقدًن التعليم.
:للبحث ادلقًتحة التوصيات ضوء يف ادلقًتح التصور تطبيق آليات( 7)

.السابقة النتائج ضوء يف توصياتو كيضعت فقد لذا مقًتح؛ تصور تقدًن إُف يهدؼ البحث أف ٔتا 
 : كمنها ا١تقًتح، التصور ىذا لتطبيق آليات صورة يف      

 تعليم كتكنولوجيا كمعلمات مناىج: من ا١تعاصرة االٕتاىات ضوء يف للتعلم الزمة تربوية بيئة توفر علي العمل-
 مع لتتماشي كا١تدرسية الصفية البيئة ٖتسُت علي كالعمل كالتعلم، التعليم مشكبلت تذليل مع كشبكات، كأجهزة

.الصف إدارة يف ا١تعاصرة االٕتاىات

المناخ التنظيمي

االلتزام

الحضور

 الطالبات

 خصائصهم

النواتج

أساليب 

التفكير
الممارسات 

التدريسية

اعداد المحتوي
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 كا١تعاصرة اٟتديثة الصف إدارة ٔتهارات خاص الًتبية لكليات الدراسية ا٠تطة ضمن دراسي مقرر إدراج ضركرة-
 كيف قبل عليها كتدريبهن الصف، إدارة يف ا١تعاصرة لبلٕتاىات استيعاابن  أكثر مطلوبة تعليمية ٥ترجات إِف للوصوؿ
. الوظيفة ك٦تارسة زاكلة١ت كإعدادىن ك٧تاح، بفاعلية الصف إدارة علي يساعدىن ٦تا ا٠تدمة أثناء

 إدارة يف ا١تعاصرة االٕتاىات بعض تطبيق بضركرة ا١تتوسطة اب١تدارس العلـو معلمات كٓتاصةو  ا١تعلمات كعي تنمية-
 ا١تتخصصة، الًتبوية ابلنشرات تزكيدىن خبلؿ من يتم كىذا لؤلفضل، الصف إبدارة لبلرتقاء أثر من كما٢تا الصف
 كاقع يف ٖتقيقها ككيفية العمل، ككرش كااضرات كالندكات، اإلشرافية كالزايرات ريبية،التد الدكرات كعقد كالربامج
 .للمعلمات ا٠تربة سنوات عن النظر بغض الدراسي الصف

 ا١تعاصرة الصف إدارة ابٕتاىات تثقيفهن كزايدة لتوعيتهن ا١تتوسطة ا١ترحلة معلمات علي الًتبوية الدكرات يف الًتكيز-
 . كإبداعان  ٧تاحان  أكثر أجياالن  لدينا لتنشأ اٟترجة ا١ترحلة ذهى مع التعامل يف

 التدريسية خربهتن سنوات عن النظر بغض خاصةن  العلـو كمعلمات عامةن  للمعلمات التدريبية االحتياجات ٖتديد-
 .تدريبية دكرات يف االحتياجات تلك لوضع االستباانت أك الشخصية ا١تقاببلت خبلؿ من

، معلمات تواجهها اليت دريسيةالت ا١تشكبلت ٖتديد-  الدراسة طريق عن إما ا٠تربة حديثات ا١تعلمات خاصةن  العلـو
 داخل العلـو ١تعلمات ا١تباشرة ا١تبلحظة خبلؿ من أـ كمشرفاهتن، العلـو معلمات بُت لقاءات عقد أك ا١تيدانية،
 .ا١تشكبلت لتلك مناسبة حلوؿ إل٬تاد صفوفهن

 كإثبات التدريب ٖتت العمل من فًتة اب١تدرسة معلمة للعمل ا١ترشحة تقضي يثْت" امتياز معلمة" نظاـ إدخاؿ-
 ".االمتياز طبيب" نظاـ غرار علي كذلك ا١تنصب ١تهاـ صبلحيتها

 الصف إدارة مهارات لتطوير التعليمية؛ اإلدارات كخارج داخل العلـو معلمات بُت الزايرات تبادؿ برانمج تفعيل-
 الصف، كبيئة التدريسي، ا١توقف بظركؼ ابإل١تاـ يتعلق فيما كٓتاصةو  بينهن فيما تا٠تربا تبادؿ خبلؿ من لديهن

 . الطالبات مع كالتعامل
 يف معلماهتن متابعة من ا١تشرفات لتتمكن الصف إدارة ٔتهارات تتعلق الًتبوايت للمشرفات تدريبية دكرات تنظيم-

. الفعلي التدريس مواقف يف ا١تهارات ىذه تطبيق أثناء
 :التالية البحوث إجراء إمكانية اٟتاِف البحث يقًتح: ادلقًتحة لبحوثا 

.التعليمية ا١تراحل ابختبلؼ أخرم كمناطق مدف علي الدراسة تطبيق-
 التعليمية، كاإلدارة ا١تدرسية،  كاإلدارة الصف، ادارة مهارات تطوير يف اٟتديثة األساليب حوؿ ْتثية دراسات إجراء-

 .مستمرة كبصورةو  عاـ بشكلو  الًتبوية جالنتائ علي كانعكاساهتا
 .ا١تعاصرة االٕتاىات ضوء يف الصف ادارة مهارات علي العلـو معلمات لتدريب تدرييب برانمج تصميم-
، معلمات لدم الصف إدارة بُت العبلقة ٖتليل-  مادة يف طالباهتا لدم التعليمية األىداؼ ٖتقيق كمستوم العلـو

 .العلـو
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:ادلراجع
:العربية ا١تراجع

(. "عناصػػػر إدارة الفصػػػل لػػػدل طػػػبلب شػػػعبة العلػػػـو ا١تتػػػدربُت   بػػػبعض ا١تػػػدارس ا١تتوسػػػطة اب١تدينػػػة ا١تنػػػورة كأثرىػػػا علػػػى ََِٔإبػػػراىيم، أٛتػػػد، ا١تراغػػػى، السػػػيد )
. القاىرة: دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر. قراءات من االنًتنت -إدارة الفصل الفعاؿ  ٖتصيل تبلميذىم "،

. القاىرة: مكتبة األ٧تلو ا١تصرية.التدريس الفعاؿ ػػػ ماىيتو ػػػ مهاراتو ػػػ ادارتو(. ََِِراىيم، ٣تدم عزيز )إب
، القاىرة: عاَف الكتب.اإلبداع كالتدريس الصفي التفاعلي(. ََُِإبراىيم، ٣تدم عزيز، السايح، السيد دمحم )

عماف : دار الوفاء. ا.إدارة الصفوؼ كتنظيمه(. ََُِأبو غرة، دمحم حسن )
 الرايض: مكتبة ا١تلك فهد الوطنية. نظرايت ك٦تارسات يف ا١تملكة العربية السعودية. -اإلدارة التعليمية كا١تدرسية (. ََِٓآؿ انجي، دمحم عبد هللا )

فايز أبوطو. فلسطُت: دار الكتاب اٞتامعي.. ترٚتة. موسي اسًتاتيجية ذكية لتجنب ارتكاب األخطاء يف الصف الدراسي ْْ(. ََِٔأكرانج، كاركلُت )
 . عماف: دار اٞتامعة.ا١تعلم اٞتديد  دليل ا١تعلم لئلدارة الصفية الفعالة(. ََِٔالًتتورم، دمحم عوض، فرحاف، دمحم )

. كلية الًتبية رسالة دكتوراه. ادارة الصف لدم  معلمات اللغة اال٧تليزية " -(. "تصميم برانمج تدرييب يف كفاايتُٗٗٗاٞتاسر، عفاؼ دمحم صاٌف )
األقساـ األدبية. ككالة الرائسة لكليات البنات. الرايض.

. القاىرة: دار الفكر العري.اإلدارة التعليمية كاإلدارة ا١تدرسية(. ُٖٗٗحجي، أٛتد إٝتاعيل )
 (. يناير.  ٕ)(: "معلم الفصل كإدارة الصف ا١تدرسي". الًتبية. البحرين. ع ََِّاٟتداد، يسرم أٛتد )

رسالة دراسة ميدانية".  -(. "ضغوط العمل لدل ا١تعلمُت كعبلقتها إبدارة الفصل يف التعليم الثانوم العاـ األزىرمََِٕحسن، دمحم فتحي عبد الفتاح )
 كلية الًتبية. جامعة األزىر.  دكتوراه.

. القاىرة مهارات التدريس(.  َََِ، علي ٤تي الدين، القرشي، حسن حسن )ٛتيده، إماـ ٥تتار، النجدم، أٛتد عبد الرٛتن، عرفو، صبلح الدين، راشد
: مكتبة زىراء الشرؽ.

. القاىرة: مكتبة النهضة ا١تصرية. مداخل كاسًتاتيجيات يف إدارة الصف(. ُٖٗٗٛتيده، فاطمة إبراىيم )
كرقة عمل مقدمة ١تؤ٘تر التعليم العاِف يف الوطن لعلمي كالتعليم العاِف". (. "استخداـ شبكة االنًتنت كقناة اتصاؿ يف البحث اُٖٗٗخليل، عبد هللا عمر )

 . جامعة االمارات العربية ا١تتحدة. كلية الًتبية.العري يف ضوء متغَتات العصر
 فكر العري.القاىرة: دار ال سلسلة ا١تعلم الناجح كمهاراتو األساسية ، الكتاب األكؿ ، مفاىيم كمبادئ تربوية.(. ُٗٗٗراشد، علي )

. القاىرة: مكتبة كوميست.إدارة الفصل الدراسي يف عصر العو١تة(. ََُِالرشيدم، أٛتد كامل )
(. "درجة ٦تارسة السلوؾ اإلبداعي يف إدارة الصف لدم معلمي مدارس ا١تلك عبد هللا الثاين للتميز يف ا١تملكة األردنية َُِّالزعيب، ميسوف طبلؿ ) 

(.ّ(.ع )ِٖسلسلة العلـو االنسانية كاالجتماعية. ٣تلد ) وث كالدراسات.مؤتو للبحا٢تامشية". 
. أبريل.الندكة الوطنية حوؿ تطوير التعليم الثانوم للصفُت اٟتادم عشر كالثاين عشر بسلطنة عماف(. ََِِالزىَتم، إبراىيم عباس )

ة: عاَف الكتب.. القاىر ِ. طالتدريس ٪تاذجو كمهاراتو(. ََِٓزيتوف، كماؿ عبد اٟتميد )
. عماف: دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع.ْ. طالتعليم كالتعلم الصفي(. ُٗٗٗالزيوف، اندر فهمي، كآخركف )

 . كلية الًتبية. جامعةرسالة ماجستَت (. "دراسة تقوٯتية ألساليب إدارة الصف يف مصر يف ضوء االٕتاىات العا١تية ا١تعاصرة ".ََِٔسابق، ىيثم دمحم )
بنها.

 . القاىرة : مكتبة النهضة ا١تصرية.دراسات يف االدارة التعليمية(. "تصور إلدارة صفية مبدعة ١تعلم الغد ". ََِّالشرقاكم، مرًن دمحم ابراىيم )
ة علي بعض ا١تهارات (. " إعداد برانمج ابستخداـ أسلوب اٟتقائب التعليمية لتدريب معلمي العلـو قبل ا٠تدمَََِعاصم، كداد عبد اٟتليم أٛتد )

. كلية  رسالة دكتوراهالبلزمة لتدريس البيولوجي كقياس أثره علي اكتساهبم كاستخدامهم ٢تذه ا١تهارات كإتاىاهتم ٨تو تدريس العلـو البيولوجية". 
الًتبية. جامعة ا١تنيا.

 ماف: دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع.. عاألساليب القيادية كاالدارية يف ا١تؤسسات التعليمية(. ََِٓعبد اٟتميد، طارؽ )
(. "تطوير إدارة الفصل ابٟتلقة األكِف من التعليم األساسي يف ٚتهورية مصر العربية يف ضوء الفكر اإلدارم ا١تعاصر الًتبوم". ََُِعبد ا١تنعم، ىالة )

 . القاىرة : مكتبة النهضة العربية.رسالة ماجستَت
. الرايض:  دار الزىراء للنشر كالتوزيع.دخل إِف البحث يف العلـو السلوكيةا١ت(. ََُِالعساؼ، صاٌف ٛتد )
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 . ا١تنصورة : عامر للطباعة كالنشر.ِ. ط مصطلحات يف ا١تناىج كطرؽ التدريس(. َََِعلي، دمحم السيد )
الصف الدراسي ك٦تارستو ٢تا من كجهة نظر معلمي كمعلمات دارة إل(. "إدراؾ ا١تعلم لؤلساليب الفعالة ََُِالغامدم، عبد الرٛتن عبد هللا اٛتد ا١تقبوؿ )

الثانوية يف منطقة الباحة". رسالة   ماجستَت. كلية الًتبية. جامعة أـ القرم.
.  ماجستَترسالة (. "برانمج تدرييب مقًتح لتنمية مهارات التدريس االبداعي لدم معلمات العلـو يف ا١ترحلة ا١تتوسطة ". َُِّالغامدم، ىند سعيد علي )

كلية الًتبية. جامعة ا١تلك خالد.
(. "درجة ٦تارسة مهارات ادارة الصف كما تدركها معلمات الًتبية األسرية يف ا١ترحلتُت االعدادية كالثانوية بدكلة قطر"، ََِٓفخرك، عائشة أٛتد سلطاف )
 (.ٖ.ع )٣تلة العلـو الًتبوية

. دي. االمارات.ية الصفية يف التعليم االبتدائيالبن(. ََِٓقاسم، عثماف، السواعي، دمحم جابر )
: دار الفكر العري للنشر كالتوزيع. . عمافاألسس السيكولوجية -ادارة الصفوؼ  .( ََِٓقطامي، يوسف قطامي )

 يع.: دار  الثقافة للنشر كالتوز . عمافالتعلم كالتعليم الصفي(. َُٗٗاللقاين، أٛتد حسُت، سنينة، عودة عبد اٞتواد )
(. "تقنيات إدارة الصف لدم معلمي الًتبية االسبلمية يف ا١ترحلة االبتدائية". ٣تلة العلـو الًتبوية كالنفسية. ٣تلد ََِٗا١تالكي، عبد الرٛتن عبد هللا )

 (.ّ(. ع )َُ)
صفية للطالبات ا١تعلمات بكلية رايض األطفاؿ جامعة (. "فاعلية برانمج قائم علي التعلم الذايت يف تنمية مهارة اإلدارة الَُِّدمحم، صفاء، دمحم، ٛتد )

 ."  (. اٞتزء األكؿ. فرباير.ّْ. ع )دراسات عربية يف الًتبية كعلم النفسالفيـو
٣تلة دراسة ميدانية".  -(. "إدارة معلمي اللغة العربية للوقت الصفي اب١ترحلة الثانوية بسلطنة عماف ُٖٗٗمقرب، علي أٛتد، حلمي، دمحم عبلء الدين )

(.ْ(. ع )ُُ. كلية الًتبية. جامعة ا١تنيا. ٣تلد )البحث يف الًتبية كعلم النفس
 . األمارات العربية ا١تتحدة. العُت: دار الكتاب   اٞتامعي.مهارات التدريس الفعاؿ(. ََِٓا٢تويدم، زيد )

. كلية رسالة ماجستَتساسي يف مصر كإ٧تلًتا ) دراسة مقارنة (". (. "ادارة الفصل ابٟتلقة األكُف من التعليم األََِْيوسف،  ٭تى إٝتاعيل ٤تمود )
الًتبية. جامعة طنطا.
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