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 ملدرسي املدارس اإلعدادوة  اإلدارة الصفيةأساليب 

فظة نينوى ايف مركز مح

 حممد علي عباس. د.م

 30/5/2000: تاروخ القبول 5/5/2000: تاروخ التقدوم

: أواًل

 أهمية البحث واحلاجة إليه. 1

يشترطون عمى المدرس أن يتخمى عن  (المسممون)كان المربون العرب إذا 
غو بالنظر فيما يعود عمى طمبتو بالنفع المتعميم، وأن يخصص أوقات فر كل شيء

(.  49: 1972بن سحنون، )والفائدة في تعميميم وان يؤدبيم أحسن تأديب 
 المدرس أنويرى . أيضافاالتجاه التربوي الحديث ينظر بذلك المنظار 

ركن ميم في الموقف التعميمي، ويعد المدرس الكفء دعامة أساسية تقوم عمييا 
 المدرسة بل ىو أقوى الدعائم المؤثرة والفعالة في تدريس الطمبة وتكامميم 

 العقمية والجسمية والوجدانية (207: 1983متولى، )من النواحي جميعيا 
.  والروحية

إن النظر إلى المدرس بيذه األىمية يجعل منو عنصرًا فعاال في المؤسسة 
التربوية المدرسية، ومن دونو التستطيع أي مدرسة أن تؤدي دورىا عمى الوجو 

 (. 19: 1974دمعة وعبد الجبار، )األكمل 
فالمدرس في أدائو لدوره قد يعمل عمى توفير المناخ الصحي في قاعة 

الدرس بشكل عام، ويدفع الطمبة نحو التعمم ويثير رغباتيم في الدراسة والمتابعة 
وقد يعمل عمى قتل الدافعية والرغبة لدييم ويولد فييم كراىية ونفورا من المادة 

                                                 
 جامعة الموصل/ كمية التربية/ قسم العموم التربوية والنفسية .
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الدراسية، والسبب وراء كل ذلك يكمن في األسموب الذي يعتمده في إدارتو لصفو 
 (. 15: 1979أبو ىالل، )

ولقد تنبو الباحثون والتربويون في السنوات األخيرة إلى أىمية األسموب 
الذي يدير المدرس الصف، كما توصل ىؤالء الباحثون أيضا إلى التعرف عمى 

مدى األثر الذي يتركو ىذا األسموب في طريقة التدريس وفي عممية إدارة الصف 
 (. 391:1997عاشور، )وتنظيمو في نفوس الطمبة 

إن اإلدارة الصفية الناجحة تعمل عمى إيجاد التفاعل مع الطمبة وتثير في 
الصف جوًا من الحيوية والنشاط ويدفع بالطمبة إلى اإلقبال عمى مدرسيم وقبول 
إرشاداتو وتوجيياتو بروح مرحة كما أنيا تساعد المدرس التعرف عمى مدى تقدم 

، إضافة إلى أنيا تؤثر عمى (186ت . الدويك، د)الطمبة ومتابعتيم وتقويميم 
 (. 180:1994السعود، )انجاز الطمبة ورفع تحصيميم األكاديمي 

 أن 1978 وقد أكدت العديد من الدراسات والبحوث ومنيا دراسة مولمر 
اعتماد العالقة الديمقراطية داخل الصف الدراسي تشيع جوًا من الرضا وتنمي 

اإلبداع واالتزان االنفعالي واالستقالل لدى الطمبة، فضال عن تنمية الميول والتفوق 
الدراسي، في حين العالقة األوتوقراطية أدت إلى انخفاض الدافعية لدى الطمبة 

 (. 118: 1998دمياطي، ). وضعف قدرتيم عمى التحصيل الدراسي
 أن معظم معممي المدارس 1989وفي ىذا السياق اشار الشامي 

االبتدائية في مدينة بغداد يمارسون األسموب الديمقراطي في إدارة صفوفيم، وقمة 
منيم يمارسون األسموب األوتوقراطي، في حين أن عددا من معممي المدارس 

 (. 82: 1989الشامي، )يمارسون األسموب الفوضوي 
وأشار نيوكمب إلى أن األشخاص األكثر تسمطا ىم اقل دقة في إدراك 

 (. 121: 1991الحيالي، )مشاعر اآلخرين فضال عن افتقارىم لممشاعر الوجدانية 
 أن السموك الديمقراطي القائم عمى االحترام والتقدير 1996ويرى عويدات 

والتسامح مع الطمبة والرد عمى أسئمتيم واستفساراتيم في الصف في إدارة الصف، 
: 1996عويدات، )ىو أكثر أنماط السموك تعبيرًا عن اتجاىات المعمم نحو الطمبة 

233 .) 
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 أن الطمبة الذين درسيم مدرس اعتمد 1998 وأظيرت دراسة دمياطي 
دراكا وتحصيال لممادة الدراسية من الذين  األسموب الديمقراطي كانوا أكثرا فيما وا 

: 1998دمياطي، )درسيم اعتمد عمى األسموب األوتوقراطي في إدارة الصف 
120 .) 

 ومما تقدم يتبين أن أسموب اإلدارة الصفية يؤثر بشكل مباشر في إدراك 
الطمبة لممادة الدراسية ومستوى تحصيمييم واتجاىاتيم نحو المادة الدراسية 

والمدرس لذا جاء البحث الحالي ليكشف عن أساليب اإلدارة الصفية التي يمارسيا 
مدرسو المدارس اإلعدادية ومدرساتيا وأي أسموب ىو األكثر شيوعا لدييم بغية 
توجيييم لممارسة األسموب األكثر نفعا، وعدم ممارسة األسموب غير المالئم 

 . تربويا وعمميا
 ويرى الباحث أن أىمية البحث تتأتى من 

أىمية المرحمة اإلعدادية، كونيا تشكل فترة ميمة من فترات بناء شخصية  .1
عداده لمتعميم الجامعي  . المتعمم، وا 

أىمية اإلدارة الصفية، كونيا قيادة تربوية تأخذ عمى عاتقيا أىداف العممية  .2
 . التربوية والتعميمية

أن أسموب اإلدارة الصفية الذي يمارسو مدرس المرحمة إلعدادية قد يؤثر سمبا  .3
 . أو ايجابًا في إنتاجية المدرس كما ونوعا

سيظير البحث نتائج وتوصيات ومقترحات قد تساعد في تطوير عمل اإلدارة  .4
 . الصفية ودفعيا إلى اإلمام من اجل تحقيق األىداف المحددة ليا

وتبرز أىمية البحث أيضا في كونيا أول مساىمة متواضعة عمى حد عمم  .5
الباحث في دراسة أساليب اإلدارة الصفية لمدرسي المدارس اإلعدادية 

 . ومدرساتيا

 :أهداف البحث. 2

 :ييدف البحث إلى اإلجابة عمى السؤالين اآلتيين
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ما أساليب اإلدارة الصفية التي يمارسيا مدرسوا المدارس اإلعدادية ومدرساتيا  .1
 في مركز محافظة نينوى؟

ىل ىناك فروق ذات داللو إحصائية في ممارسة أساليب اإلدارة الصفية عمى  .2
 وفق متغير الجنس؟

 :حدود البحث. 3

يقتصر البحث عمى مدرسي المدارس اإلعدادية النيارية لمبنين والبنات في 
 . 1997-1996مركز محافظة نينوى لمعام الدراسي 

 حتدود املصطلحات. 4

 Styleاألسموب . أ

طريقة القائد لمتابعين في أكثر :  بأنو1990( Dubrin)عرفو دوبرين 
 . (Dubrin, 1990: 422)المواقف 

األسموب الذي يمارسو القائد اإلداري عند تعاممو :  بأنو1994 وعرفو كاظم 
 (. 372: 1994كاظم، )الفعمي مع العاممين 

 

 Classroom management: اإلدارة الصفية. ب

الطريقة التي ينظم بيا المعمم عممو داخل "عرفيا الدويك وآخرون بأنيا 
الصف، ويسير بمقتضاىا بغية الوصول إلى األىداف التربوية التي يبغييا من 

 (. 185: ت. الدويك وآخرون د)" الحصة
جميع اإلجراءات التنظيمية التي يقوم بيا "  بأنيا1998في حين عرفيا نزال 

 التعممي الفاعل والمريح –المعمم داخل غرفة الصف لتحقيق المناخ التعميمي 
(.  199: 1998نزال، )" لممتعممين

 

 Classroom management style :أسموب اإلدارة الصفية. ج

 وبالشكل الذي ينسجم مع 1989سيمتزم الباحث بالتعريف اإلجرائي لشامي 
طبيعة البحث الحالي العتماد البحث عمى المقياس الذي بني من قبمو والتعريف 

مجموعة من الممارسات السموكية لمطريقة التي ينظم بيا المدرس إجراءاتو : ىو
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في التعامل مع الطمبة، والتي من خالليا يتحدد النمط السموكي لممدرس بأنو 
ديمقراطي أو تسمطي أو فوضوي وذك من خالل استجاباتو عمى المواقف التي 

 (. 29: 1989الشامي، )يتضمنيا مقياس أساليب اإلدارة الصفية 
 
 :المرحمة اإلعدادية. د

ىي تمك المرحمة التي تمي الدراسة المتوسطة وتسبق التعميم الجامعي ومدة 
والخامسة والسادسة  (العام)الدراسة فييا ثالث سنوات وتشمل الصفوف الرابعة 

 . (األدبي والعممي)

 :إجراءات البحث: ثانيًا

 :عينة البحث. 1

مدرسًا ومدرسة اختيروا عشوائيا من  (95)اشتممت عينة البحث عمى 
منيا  (8)مدرسة  (19)المدارس اإلعدادية النيارية لمبنين والبنات، موزعين عمى 

من مدارس  (%68)مدرسة لمبنات، عمما أن عينة المدارس تمثل  (11)لمبنين و
%( 42)مدرسا يشكمون نسبة  (40)مركز محافظة نينوى، وبمغ عدد المدرسين 
. من العينة (%58)وشكمن  (55)من العينة في حين كان عدد المدرسات 

.  يوضح ذلك (1)والجدول 
 (1)جدول 

 يوضح عدد أفراد عينة البحث حسب الجنس
 % العدد الجنس
 %42 40 مدرسين
 %58 55 مدرسات
 %100 95 المجموع

 أداة البحث. 2
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اعتمد البحث الحالي عمى مقياس أساليب اإلدارة الصفية لمعممي المدارس 
 أداة لمتعرف عمى أساليب اإلدارة 1989االبتدائية ومعمماتيا الذي أعده الشامي 

 . الصيفية لمدرسي المدارس اإلعدادية ومدرستيا
فقرة صيغت عمى شكل مواقف  (30)يتكون المقياس بصيغتو األصمية من 

ممارسات سموكية تمثل أساليب اإلدارة الصفية الثالثة  (3)إدارية لفظية ولكل فقرة 
 :والتي ىي

مجموعة الممارسات " ويقصد بو Democratic styleاألسموب الديمقراطي  .1
 ".السموكية التي تتسم بالتعامل اإلنساني

مجموعة الممارسات السموكية " وىو Dictatorial styleاألسموب التسمطي  .2
 ".التي تتسم بالشكمية والسيطرة

مجموعة الممارسات " ويقصد بو Laissez–Faire styleاألسموب الفوضوي  .3
 ". السموكية التي تتسم بإطالق الحريات المتناىية والالمباالة

يختار المستجيب إحدى ىذه الممارسات السموكية الثالث ويترك 
الممارستين األخريتين، وتعطى درجة واحدة لمممارسة التي يختارىا المستجيب، 

ومفتاح التصحيح يشمل . لمممارستين االخريتين المتين اليختارىما (صفر)ودرجة 
عمى الممارسات التي تصنف كل أسموب عمى حدة، فعند حصول المدرس عمى 

أعمى درجة في أسموب من األساليب الثالثة، يعد ذلك ىو األسموب األكثر 
 (. 73-30: 1989الشامي،). استخداما والذي يعبر عن اسموبة في إدارة الصف

 . ولغرض استخدامو في الدراسة الحالية تم إيجاد صدقة وثباتو

 :صدق املقياس. 3

  تم تحقيق الصدق الظاىري لممقياس وذلك بعرضو عمى لجنة محكمين من 
لمحكم عمى كل فقرة فيو، وصالحيتيا ( 1)ذوي االختصاص في التربية وعمم النفس

                                                 

: لجنة المحكمين (1)
. جامعة الموصل/ كمية التربية/ قسم العموم التربوية والنفسية/ األستاذ محمد ياسين وىيب

. جامعة الموصل/ كمية التربية/ قسم العموم التربوية والنفسية/ األستاذ المساعد الدكتور كامل عبدالحميد
. جامعة الموصل/ كمية التربية/ قسم العموم التربوية والنفسية/ األستاذ المساعد داؤد ماىر محمد

. جامعة الموصل/ كمية التربية/ قسم العموم التربوية والنفسية/ األستاذ المساعد عبدالمجيد احمد خميل
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في التعرف عمى أساليب اإلدارة الصفية لمدرسي المدارس اإلعدادية، ويشير ايبل 
Ebel إلى أن أفضل وسيمة لمتحقق من الصدق الظاىري ىو قيام عدد من 

( Ebel, 1979: 555)المختصين بتقدير مدى تمثيل الفقرات لمصفة المراد قياسيا 
%( 80)وبعد تحميل أراء المحكمين تم االتفاق عمى الفقرات التي أشار أكثر من 
( 3)من المحكمين عمى أنيا صالحة، وبذلك استبعدت فقرة واحدة ىي الفقرة 

المتعمقة بتنظيم جموس التالميذ داخل الصف لكونيا لم تحصل عمى الموافقة كما 
تم إجراء التعديالت الطفيفة عمى الفقرات بموجب اقتراحات وأراء المحكمين لجعميا 

 (. 1)ممحق . مالئمة لطبيعة المرحمة اإلعدادية

 :ثبات املقياس. 4

 وبفارق زمني Test-Retest إعادة االختبار –استخدمت طريقة االختبار 
 إلى أن الفترة الزمنية Adamsيوما بين التطبيقين، إذ أشارت ادمز  (15)قدره 

بين التطبيق األول والتطبيق الثاني لألداة يجب أن ال تتجاوز األسبوعين أو 
 .(Adams, 1964: 85 )الثالثة أسابيع

مدارس  (5)مدرسًا ومدرسة اختيروا عشوائيًا من  (35)وتألفت العينة من 
( 75. 0)إعدادية واستخرج معامل الثبات باستخدام معادلة ارتباط بيرسون، إذ بمغ 

 . وبذلك أصبح المقياس جاىزا لمتطبيق

 :تطبيق املقياس. 5

بعد التأكد من صدق المقياس وثباتو تم تطبيقو عمى مدرسي ومدرسات 
فردا، بعد أن ضمن  (95)المدارس اإلعدادية المشمولة بالدراسة والبالغ عددىم 

 . بالتعميمات الخاصة بأىداف البحث وكيفية اإلجابة عمى فقراتو

                                                                                                                       

. جامعة الموصل/ كمية التربية/ قسم العموم التربوية والنفسية/ األستاذ المساعد عاصم محمود الحياني
. جامعة الموصل/ كمية التربية/ قسم العموم التربوية والنفسية/ المدرس الدكتور جاجان جمعة محمد
. جامعة الموصل/ كمية التربية/ قسم العموم التربوية والنفسية/ المدرس الدكتور فاتح أبمحد فتوحي

 .جامعة الموصل/ كمية التربية/ قسم العموم التربوية والنفسية/ المدرس الدكتور خميل إبراىيم الكبيبي
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 :الوسائل اإلحصائية. 6

 Run and)لحساب ثبات المقياس ( Pearson)معادلة ارتباط بيرسون  . أ

Andrew, 1967: 82) . 

إليجاد الفروق الدالة إحصائيا ( T. Test)االختيار التائي لعينتين مستقمتين  . ب
 Steel)في أساليب اإلدارة الصفية بين متوسط درجات المدرسين والمدرسات 

and Torrie, 1980: 96). 

 :نتائج البحث وتفسريها: ثالثًا

بعد تطبيق مقياس أساليب اإلدارة الصفية عمى عينة البحث البالغ عدد 
استمارة خضعت لمتحميل  (91)مدرسًا ومدرسة، تم الحصول عمى  (95)أفرادىا 

استمارة  (52)استمارة خاصة باستجابات المدرسين و (39)اإلحصائي منيا 
استمارات لعدم اكتمال  (4)خاصة باستجابات المدرسات، بعد أن استبعدت 

اإلجابة عمييا وسيتم عرض النتائج عمى وفق ىدفي البحث وكما يأتي بدءا 
 :باليدف األول

فيما يتعمق باليدف األول المتضمن معرفة أساليب اإلدارة الصفية التي  .1
يمارسيا مدرسو المدارس اإلعدادية ومدرساتيا، فقد بينت النتائج أن أسموب 
اإلدارة الصفية الديمقراطي حظي بالمرتبة األولى من مجموع المدرسين الذين 

من مدرسي  (63)يمارسون أساليب اإلدارة الصفية، إذ ساد ىذا األسموب لدى 
 . من مجموع مدرسي العينة (%23. 69)مدارس العينة يمثمون نسبة 

فيما جاء أسموب اإلدارة الصفية األوتوقراطي في المرتبة الثانية، إذ ساد 
 %(. 77. 30)من مدرسي مدارس العينة ونسبتيم  (28)ىذا األسموب لدى 

في حين لم يظير أسموب اإلدارة الصفية الفوضوي لدى أي من مدرسي عينة 
 :يوضح ذلك (2)البحث والجدول 

 (2)جدول 
 ترتيب أساليب اإلدارة الصفية التي يمارسيا مدرسو المدارس اإلعدادية ومدرساتيا

 مدرسي مدارس عينة البحث أسموب اإلدارة الصفية ت
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 % العدد
 23. 69 63 الديمقراطي 1
 77. 30 28 األوتوقراطي 2
 - - الفوضوي 3

 100 91 المجموع 
 

أن مدرسي المدارس اإلعدادية عينة البحث  (2) وتبين من الجدول 
يمارسون أسموب اإلدارة الصفية الديمقراطي أكثر مما يمارسون أسموب اإلدارة 

 . الصفية األوتوقراطي في حين لم يمارسوا اإلدارة الصفية الفوضوي
 وقد يعزى سبب حصول أسموب اإلدارة الصفية الديمقراطي عمى المرتبة 

األولى إلى وجود قناعة لدى مدرسي المدارس اإلعدادية بأن ىذا األسموب ىو 
التعميمية التي تعد عممية تعاونية بين المدرسين - األكثر مالئمة لمعممية التربوية 

والطمبة خدمة لألىداف المحددة، ولما يتسم بو ىذا األسموب من العالقات 
 . اإلنسانية وبطابع التعاون واالحترام والتقدير والتسامح

 إلى أن نجاح العممية التربوية ال يكون بالسيطرة 1983 ويشير متولى 
واإلكراه بل بتكوين عالقات إنسانية بناءة بين محاور العممية التربوية من طمبة 

 (. 10: 1983متولى، )ومدرسين 
 فالمدرس الذي ييتم بالعالقات اإلنسانية يعمل عمى توافر جو من 

 (. 260: 1986الطويل، )العالقات المتبادلة واحترام الرأي ومراعاة مشاعر الطمبة 
 أن العالقات اإلنسانية تشير إلى عمميات حفز Scoot ويرى سكوت 

األفراد في موقف معين بشكل فعال يعطي المزيد من الرضا النفسي كما يساعد 
 (. 497: 1987الشنواني، )عمى تحقيق األىداف وزيادة اإلنتاجية 

 إلى أن األسموب الميتم بالعالقات Lipham 1981ويشير ليفام 
 (. Lipham, 1981: 7129)اإلنسانية يؤثر ايجابيا في الرضا الوظيفي 
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  أما سبب مجيء أسموب اإلدارة الصفية األوتوقراطي في المرتبة الثانية 
واألخيرة من حيث الممارسة فقد يعود إلى أن عددا من المدرسين حديثي العيد 
دارة الصف،  بالتدريس يمجأون إلى أسموب التسمط واستخدام الشدة في التعامل وا 

والتركيز عمى المادة الدراسية فقط ومن ثم فال يركزون عمى العالقات اإلنسانية وال 
بداء اآلراء ظنا أن ىذا األسموب يقود إلى السيطرة عمى الصف  المناقشة وا 

ومن جية أخرى قد يعود سبب قمة استخدام ىذا األسموب إلى أن . الدراسي
األسموب يتنافى مع األتجاه التربوي الحديث الذي يؤكد عمى ضرورة إقامة 

عطاء الدور األكبر لمطمبة في  عالقات محبة وتعاون بين المدرسين والطمبة، وا 
 . قاعة الدرس

 أما فيما يتعمق بعدم ظيور األسموب الفوضوي ضمن أساليب اإلدارة 
الصفية التي يمارسيا مدرسو المدارس اإلعدادية فقد يعود إلى طبيعة المرحمة 
الدراسية والخصائص العمرية التي يتميز بيا الطمبة والتي ال تنسجم مع سمات 
ىذا األسموب القائم عمى إعطاء الحريات المطمقة لمطمبة داخل قاعة الدرس في 

تسيير شؤونيم والتصرف بحسب رغباتيم وأىوائيم، وفي حرية تقبل اآلراء واألفكار 
 . التي يريدونيا

أما فيما يتعمق باليدف الثاني معرفة فيما إذا كانت ىناك فروق ذات داللو . 2
إحصائية بين المدرسين والمدرسات في ممارساتيم ألساليب اإلدارة الصفية 
التي بينتيا نتائج اليدف األول والمتضمن وجود أسموبين ىما أسموب اإلدارة 
الصفية الديمقراطي وأسموب اإلدارة الصفية األوتوقراطي الذين مورسا من 

مدرسي المدارس اإلعدادية ومدرساتيا لذا سيتم معرفة الفروق في كل أسموب 
 :عمى انفراد وكما يأتي

الفروق في أسموب اإلدارة الصفية الديمقراطي الذي مورس من مدرسي  . أ
 :المدارس اإلعدادية ومدرساتيا

إلى أن متوسط درجات  (3)إشارات النتائج الموضحة في جدول 
المدرسين في المدارس اإلعدادية عمى األسموب الديمقراطي في إدارة الصف 

أما متوسط درجات المدرسات  (356. 3)وبانحراف معياري قدرة  (678. 16)
وباستخدام االختيار  (514. 2)وبانحراف معياري قدرة  (171. 15)فقد بمغ 
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التائي لعينتين مستقمتين الختبار الفرق بين المتوسطين، تبين وجود فروق 
ذات داللة إحصائية بين المدرسين والمدرسات في ممارستيم لألسموب 
الديمقراطي في إدارة الصف ولصالح المدرسين، إذ بمغت القيمة التائية 

عند  (99. 1)وىي أكبر من القيمة الجدولية البالغة . (058. 2)المحسوبة 
 (.  61)وبدرجة حرية  (05. 0)مستوى الداللة 

 
 (3)جدول 

القيمة التائية المحسوبة والجدولية ومستوى الداللة اإلحصائية تبعا لمتغير 
 الجنس في أسموب اإلدارة الصفية الديمقراطي

الوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

قيمة ت 
 الجدولية

الداللة  
 اإلحصائية

  3.356 16.678 28 مدرسين
2.058 
 

 
1.99 

 
 2.514 15.171 35 مدرسات 0.05

 
ويبدو أن أفراد عينة البحث من المدرسين يمارسون األسموب الديمقراطي 

 . أكثر بكثير من ممارسة المدرسات لألسموب نفسو
وقد يعود سبب ذلك إلى أن المدرسين أكثر مراعاة من المدرسات لظروف 
الطمبة، لذا فيم يمجأون إلى اعتماد العالقات اإلنسانية في تعامميم مع الطمبة عمى 

العكس من المدرسات الالتي يتشددن أكثر من المدرسين سواء فيما يتعمق 
بالتعامل مع الطمبة أو تكميفيم بواجبات كثيرة أو إعطاء درجات قميمة أو الحضور 

إلى الدوام المدرسي والخروج من المدرسة ومما يعزز ىذا ما ذىبت إليو دراسة 
 (. 1980:66دميرجي واآللوسي، ) 1980دميرجي واآللوسي 

 وربما تمجأ المدرسات إلى األسموب األوتوقراطي بيدف تحقيق السيطرة 
 . عمى سموك الطمبة
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الفروق في أسموب اإلدارة الصفية األوتوقراطي الذي مورس من مدرسي . ب
 . المدارس اإلعدادية ومدرساتيا

أن متوسط درجات المدرسين  (4)بينت النتائج الموضحة في جدول 
( 454. 14)في المدارس اإلعدادية عمى األسموب األوتوقراطي كان 

، أما متوسط درجات المدرسات فقد بمغ (464. 2)وبانحراف معياري قدره 
ولدى  (093. 2)عمى األسموب نفسو وبانحراف معياري قدره  (588. 15)

استخدام االختبار التائي لعينتين مستقمتين لمعرفة الفروق بين المتوسطين 
ظير عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المدرسين والمدرسات في 

.  ممارستيم لألسموب األوتوقراطي
وىي اقل من القيمة التائية  (958. 1)األوتوقراطي، إذ بمغت القيمة المحسوبة 

 (. 26)وبدرجة  (05. 0)عند مستوى الداللة  (056. 2)الجدولية البالغة 
 (4)جدول 

القيمة التائية المحسوبة والجدولية ومستوى الداللة اإلحصائية تبعا لمتغير 
 .الجنس في أسموب اإلدارة الصفية األوتوقراطي

الوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

قيمة ت 
 الجدولية

الداللة 
 اإلحصائية

 2.464 14.454 11 مدرسين
1.958 

 
2.056 
 

 2.093 15.588 17 مدرسات غير دالة
 

يتضح أن ىنالك تجانسًا في االستجابة بين المدرسين والمدرسات  (4)ومن الجدول 
 . تجاه أسموب اإلدارة الصفية األوتوقراطي

أن ظاىرة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المدرسين والمدرسات 
في ممارستيم ألسموب اإلدارة الصفية األوتوقراطي دون أسموب اإلدارة الصفية 

وقد . الديمقراطي تبدو ظاىرة جديرة بالدراسة وذلك لمتوصل إلى تفسير سميم ليا
يعود السب إلى أن ىنالك عوامل أخرى كالذكاء الشخصي لمدرسي المدارس 

فضال عن عوامل التنشئة االجتماعية والخبرة الحياتية والوظيفية أكثر تأثير من 
.  الجنس في ممارستيم ألسموب اإلدارة الصفية األوتوقراطي
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 . االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات: رابعًا

 :االستنتاجات

أن األسموب الديمقراطي الذي يمارسو مدرسو المدارس اإلعدادية في إدارة  .1
 . الصف ينبغي أن يتمثل سموكيا لدى عدد كبير من المدرسين

أن نسبة ال يستيان بيا من مدرسي المدارس اإلعدادية اعتمدوا األسموب  .2
 . األوتوقراطي في إدارة الصف

أن المدرسين أكثر ممارسة لألسموب الديمقراطي في إدارة الصف من  .3
 . المدرسات وبفارق دال إحصائيا

لم يظير فرق دال إحصائيا بن المدرسين والمدرسات في ممارستيم ألسموب  .4
إذ يمكن االستنتاج أن ىناك متغيرات أخرى غير . اإلدارة الصفية األوتوقراطي

 . الجنس ذات اثر في ىذه األسموب

 :التوصيات

إقامة دورات تدريبية لمدرسي المدارس اإلعدادية لرفع قدراتيم في إدارة الصف  .1
يتمقي فييا المشاركون خبرات في عمم النفس القيادي ونظرياتو وأساليب اإلدارة 

 . والميارات الالزمة إلدارة الصف

تبصير المدرسين بأىمية األسموب الديمقراطي في إدارة الصف لما لو من اثر  .2
 . ايجابي في الطمبة من حيث دافعيتيم ورضاىم ومستوى تحصيميم

اىتمام ومتابعة مديري المدارس لممدرسين والتأكيد عمى استخدام أسموب  .3
 . اإلدارة الصفية الديمقراطي في أثناء تدريسيم لمطمبة

 :املقرتحات

 . إجراء دراسة مماثمة تشمل مدارس من مراحل أخرى .1

دراسة العوامل المؤثرة عمى أسموب اإلدارة الصفية من وجية نظر المدرسين  .2
 . كأسموب التنشئة االجتماعية والذكاء والخبرة الوظيفية
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إجراء دراسة لموقوف عمى أسباب عدم ظيور فروق ذات داللة إحصائية بين  .3
 . المدرسين والمدرسات في ممارستيم ألسموب اإلدارة الصفية األوتوقراطي

إجراء دراسة لتحميل عمل مدرسي المدارس اإلعدادية في داخل الصف  .4
 . الدراسي
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (1)ملحـق 

 كمية التربية/ جامعة الموصل
 قسم التربية وعمم النفس

 مقياس أساليب اإلدارة الصفية
 لمدرسي المدارس اإلعدادية

 األخ المدرس الكريم 
 األخت المدرسة الكريمة

 :تحية طيبة
إن المدرسين والمدرسات قد يختمفون في أساليب إدارة صفوفيم وتعامميم 

مع طمبتيم، وبما أن البحث ييدف معرفة أساليب اإلدارة الصفية المتبعة في 
لذا نرجو معاونتكم في اإلجابة عمى . المدارس اإلعدادية في محافظة نينوى

( 3)فقرة، ولكل فقرة  (29)إذ يتكون المقياس من . المقياس المرفق بدقة وصراحة
استجابات تمثل أنماطا سموكية يمكن أن يتبعيا المدرس أو المدرسة في مواجية 

 . المواقف المذكورة في الصف
نرجو بعد قراءة كل فقرة أن تختار استجابة واحدة فقط تعتقد أن عميك أن 

حول الحرف الذي يدل  (O)تتبعيا في مواجية ذلك الموقف وذلك برسم دائرة 
 . عمى االستجابة المناسبة وتترك اإلجابتين األخريين من دون أي إشارة

 ..مع فائق التقدير
 معمومات يرجى ممؤىا

  (   )بنات      (   )بنين :  المدرسة
  (  )أنثى       (   )ذكر :  جني المدرس
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 الباحث

 محمد عمي عباس. د
 
 :كي يكسب المدرس احترام طمبتو عميو أن. 1

 . يفرض سمطتو عمييم كي يحترم . أ

 . يحترميم كي يكسب احتراميم . ب

 . يترك لمطمبة حرية احتراميم لو . ت

يمجأ عدد من الطمبة لتبرير عدم انجازىم لمواجبات ألسباب مختمفة، لذا عمى .  2
 :المدرس أن

 . يقبل ىذه األسباب ميما كانت صحتيا . أ

 . يتفحص صحة ىذه األسباب لمتأكد من صحتيا . ب

 . يرفض األسباب جميعيا ميما كانت صحتيا . ت

أحيانا يدخل الطمبة الصف بعد دخول المدرس مما يحدث إرباكا لسير الدرس، . 3
 :لذا يتطمب من المدرس أن

 . يباشر بالتدريس عند دخول الطمبة جميعيم الصف . أ

 .  يسمح لمطمبة بالدخول الصف بعد محاسبتيم . ب

 .  يمنع دخول الطمبة لمصف عند مباشرتو التدريس . ت

عندما يكون ىناك عدد من الطمبة قد اعتادوا عمى عدم تحضير دروسيم فعمى . 4
 :المدرس أن

 . يظل ينبييم ويوجييم . أ

 . ييمميم كونيم غير مبالين لمصمحتيم . ب

 . يستمر في معاقبتيم حتى يدركوا أىمية التحضير . ت

لمطمبة أفكار وأراء مختمفة يرغبون في طرحيا داخل الصف لذا ينبغي عمى . 5
 :المدرس أن

 . يتقبل ىذه اآلراء واألفكار ميما كان نوعيا . أ

 . يأخذ بآراء عدد من الطمبة التي يمكن االستفادة منيا . ب

 . يرفض طرح أي نوع من األفكار واآلراء أثناء الدرس . ت
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 :كي يحقق المدرس طاعة الطمبة عمية أن. 6
 . يكون متساىال . أ

 .  يكون شديداً  . ب

 يكون مرنا معيم . ت

 :إذا كانت عند الطمبة مشكالت خاصة فعمى المدرس أن. 7
 . يتعرف عمى ىذه المشكالت ويساىم في حميا . أ

 . يترك لمطمبة حل مشكالتيم بأنفسيم . ب

 . يتجنب التدخل في مشكالت الطمبة الخاصة . ت

 :الستخدام مبدأ الثواب والعقاب عدة وجيات نظر فعمى المدرس أن. 8
 . يكثر من استخدام العقاب إلجبار الطمبة عمى التعمم . أ

 . يكثر من استخدام الثواب لحض الطمبة عمى التعمم . ب

 . يترك الطمبة حرية التعمم من دون استخدام الثواب والعقاب . ت

 :عندما يجد المدرس عدم اىتمام الطمبة بانجاز العمل الذي كمفيم بو فعميو أن. 9
 . يختار عمال آخر يثير اىتماميم . أ

 . يرغميم عمى القيام بيذا العمل . ب

 . يحاول إقناعيم لمقيام بيذا العمل . ت

عند تنبيو الطالب لخطأ ارتكبو مدرسيم أثناء الدرس فمن األفضل لممدرس . 10
 :أن

 . يبين ليم عدم أىمية الخطأ . أ

 . يعترف بالخطأ ويعتذر لذلك . ب

 . يبرر ليم بأنو كان متعمدا في ذلك الخطأ لمتأكد من انتباىيم . ت

عندما يجد عددا من الطمبة صعوبة في تنفيذ عدد من توجييات وتعميمات . 11
 :مدرسيم فينبغي عمى المدرس أن

 . يمزميم بتنفيذىا . أ

 . يحاول إقناعيم بتنفيذىا . ب
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 . يمغييا إذا تعذر عمى الطمبة تنفيذىا . ت

لمطمبة أحاسيس ومشاعر خاصة بيم ويرغبوا التعبير عنيا داخل الصف، لذا . 12
 :يتوجب عمى المدرس أن

 . يترك ليم حرية التعبير عنيا وبطرقيم الخاصة . أ

 . يشاركيم فييا ضمن ضوابط معينة . ب

 . يتجنب مراعتيا حفظا عمى النظام . ت

 :بما أن المدرس قائد مسؤول عن الطمبة، لذا ينبغي أن. 13
 . يشعر الطمبة بأنو يمثل السمطة الرسمية ليم . أ

 . يشعر الطمبة بأنو ال يمثل أية سمطة عمييم . ب

 . يشعر الطمبة بأنو يمثل سمطة ال رسمية عمييم . ت

قد يتعمد عدد من الطمبة خمق عدد من المواقف الحرجة التي من شأنيا أثارة . 14
 :انفعال وغضب المدرس، لذا عميو أن

 . يتجاىل ىذه المواقف ويبدي عدم تأثره بيا . أ

 . يواجو ىذه المواقف ويحسن التصرف تجاىيا . ب

 . يعاقب ىؤالء الطمبة لكي يضع حدا لشغبيم . ت

 :عندما يقوم الطمبة بعدد من النشاطات داخل الصف فعمى المدرس أن. 15
 . يراقب ويقيم ممارسة ىذه النشاطات . أ

 . يشارك الطمبة بنشاطاتيم ويقيميا . ب

 . يترك لمطمبة حرية ممارسة ىذه النشاطات . ت

يكثر عدد من الطمبة من تحياتيم لممدرس داخل الصف من أجل التودد إليو، . 16
 :لذا ينبغي عمى المدرس أن

 . يعودىم عمى إلقاء التحية في بداية الدرس . أ

 . يتجاىل تحياتيم كي ال يكثروا منيا . ب

 . يرد عمييم متى ما رغبوا أن يجيوه . ت

 :تعد نظافة الصف ظاىرة تربوية، فعمى المدرس أن. 17
 . يشارك طمبتو في المحافظة عمى النظافة . أ

 . يشكل لجنة من الطمبة تتحمل مسؤولية نظافة الصف . ب
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 . يترك لمطمبة حرية اختيار الطريقة التي ينظفوا بيا صفيم . ت

 :عندما يريد المدرس أن يتخذ قرار يتعمق بتغيير نظام الصف فعميو أن. 18
 .  بشأنياالمناسب القراريعرض فكرة التغيير عمى الطمبة لمناقشتيا واتخاذ  . أ

 . يجري التغيير من دون أخذ رأي الطمبة لكونو أدرى بمصمحة الصف . ب

 .  بأنفسيمالقرار اتخاذ منيميعرض عمل فكرة التغيير عمى الطمبة ويطمب  . ت

 
إن نجاح عمل المدرس يتحدد بنوع من العالقة مع طمبتو، لذا عمى المدرس . 19

 :أن
 . يحدد عالقتو بطمبتو ضمن اإلطار الرسمي لممدرسة . أ

 . يعمل عمى توثيق عالقتو بالطمبة داخل الصف وخارجو . ب

 . يترك لمطمبة رغبة توثيق العالقة بو . ت

كثيرا ما يواجو الطمبة أثناء الدرس عددا من األسئمة لمدرسيم حبا لمسؤال لذا . 20
 :يكون من األفضل لممدرس أن

 . يجيب عمى جميع األسئمة . أ

 . يرفض طرح األسئمة أثناء الدرس . ب

 . يجيب عمى األسئمة التي تتعمق بمادة الدرس ويعتذر عن باقي األسئمة . ت

 :عندما يطمب المدرس من طمبتو بعض النشاطات داخل الصف عميو أن. 21
 . يترك ليم حرية اختيار النشاط وأسموب ممارستو . أ

 . يحدد ليم نوع النشاط . ب

 . يحدد ليم نوع النشاط بعد أخذ أرائيم بيا . ت

 :قد يكون لمطمبة رغبات وطمبات خاصة فعمى المدرس أن. 22
 . يمبي عددا من ىذه الطمبات والرغبات التي يراىا ضرورية . أ

 . يرفض كي ال يضيع من وقت الدرس . ب

 . يمبي ليم طمباتيم ورغباتيم جميعاً  . ت

 :عندما يكون ىناك وقت فراغ داخل الصف فعمى المدرس أن. 23
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 . يشترك معيم في ممارسة عدد من النشاطات الترويحية . أ

 . يترك لمطمبة حرية استثمار وقت الفراغ . ب

 . يحدد ليم عدد من الواجبات ويطمب منيم انجازىا . ت

قد يتصرف عدد من الطمبة عفويا ببعض التصرفات السموكية غير المقبولة، . 24
 :لذا من األفضل لممدرس أن

 . يتغاضى عن ىذه التصرفات لكونيا غير مقصودة . أ

 . يشعر الطمبة بخطأ تصرفيم غير المقصود . ب

 . يعاقبيم كي يتأكدوا من سالمة تصرفاتيم مستقبال . ت

عندما يقدم الطمبة أداء متميزا في أداء الوجبات التي يكمفيم بيا المدرس . 25
 :فعمى المدرس أن

 . يخفي استحسانو ألداء الطمبة لكونو نتيجة مقنعة لعممو . أ

 . يظير استحسانو ألداء الطمبة ميما كانت درجة تميزىا . ب

 . يظير استحسانو عندما يطمب منو الطمبة ذلك . ت

عندما يريد المدرس أن يكمف طمبتو بانجاز عدد من الواجبات البيتيو فعمية . 26
 :أن

 . يوازن بين توزيع الواجبات تبعا لقدرات الطمبة العممية . أ

 . يحدد لمطمبة جميعيم واجبات محددة من دون أن يفرق بينيم . ب

 . يترك لمطمبة حريتيم ما يستطيعوا انجازه من واجبات . ت

عندما يدخل المدرس الصف ويجد الرحالت قد تغير نظاميا نتيجة ممارسة . 27
 . عدد من الطمبة المعب عمييا أثناء الفرصة، لذا يتوجب عمى المدرس أن

 . العمل ىذا مسؤولية جميعاً  يحمميم أن بعديشارك الطمبة في إعادة تنظيميا  . أ

 . يطمب من الطالب المراقب تشخيص المسببين في ذلك لمعاقبتيم . ب

يرسل في طمب مدير المدرسة الطالعو عمى ما حصل في الصف التخاذ  . ت
 . اإلجراءات المناسبة بذلك

عند دخول المدرس لمصف والحظ أن ىناك عددا من الطمبة لم يقفوا احتراما . 28
 :لو فعميو أن

 . ينبييم ويستفسر عن سبب عدم وقوفيم . أ
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 . يطمب منيم الوقوف ويحاسبيم . ب

 . يغض النظر عنيم لعدم أىمية ذلك . ت

من أجل أن يحافظ الطمبة عمى نظام الصف عند ترك المدرس لو ألمر ما، . 29
 :فعمى المدرس أن

 . ينصب عمييم أحد الطمبة لمراقبتيم . أ

 . يعودىم االنضباط الذاتي . ب

 . يشعرىم بأن وجوده في الصف كعدم وجوده . ت

Classroom Management Techniques of 

Secondary School Teachers in the Center  

of Nenavah Governorate 

Dr. Mohammed Ali Abbas
  

Abstract 

The purpose of this study is to fine the classroom 

management methods of secondary school teachers at the 

center of Ninevah Governorate.  Similarly to find if there is 

any significant differences in the classroom management 

styles of teachers according to sex variable.  

The sample of this study consists of (91) teachers, (39) 

of them were males, while (52) of them were females. This 

research adopted Shame's scale (1989) to identify The means 

of the classroom management after realizing criteria of its 

validity and reliability.  
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 Pearson correlation coefficient and T-test were used as 

statistical means. After analyzing 91 questionnaire, the results 

showed that (69.23%) of teachers used democratic style in 

classroom management, while (30. 77%) of teachers used 

autocratic style, while Laissez-faire style was not used.  

 Also, the results showed that there are statistical 

significance differences between male and female teachers in 

the democratic style for the sake of the male teachers and 

there are no statistical significant differences in the use of the 

autocratic style.   


