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 ممخص البحث
 

 ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أنماط اإلدارة الصفية األكثر تىدف           

 لوالية الشمف ,و تبيان مدى اختالف دافعية التعمم الميني مراكز التكوين شارا فيانت       

 منمط السائد, حيث تم استخدام للدى المتربصين في مراكز التكوين تبعا        

 تقيس مختمف استمارةتم تصميم و لدراسة , في ا الوصفي التحميمي المنيج       

 , واستخدام مقياس لدافعية التعمم لمدكتور يوسف قطابي الصفية أنماط اإلدارة 

 ي تم التأكد من صدقو و ثباتو , أما اختيار العينة فكان ذال     

 , وعميو أظيرت نتائج  فردا( 05)شممت شروط محددة (بوضع )  قصودبشكل م       

 الدراسة أن أكثر أنماط اإلدارة الصفية شيوعا لدى أساتذة مراكز التكوين 

 (, 54.0الميني بوالية الشمف ىو النمط الديمقرطي بمتوسط حسابي قدره)  

 أقل انتشارا ىو النمط الفوضوي النمطو , ( ..54يميو النمط التسمطي بمتوسط قدره)      

 , كما أظيرت النتائج وجود فروق  (4.5.) بمتوسط حسابي قدره 

 4في دافعية التعمم ذات داللة إحصائية وفقا لنمط اإلدارة الصفية السائد  
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   ......................................................................   :مقدمة    

ـة :ـدمــــقـمال  
تعتبر إدارة الصف من أىم المواضيع التي ترتبط بعممية التعمم والتعميم كونيا تتم بدرجة 

األستاذ  واألسموب الذي يستخدم فإن نجاحيا أو فشميا يعتمد عمى كبيرة داخل القسم ،
 ، داخل الصف فسموك المدرس يختمف من شخص آلخر، فمنيم من يتسم بالتسمط

وبيذا أصبح ااطمبة يبدون إستجابة  ، والثاني بالديمقراطية ، والثالث بالفوضى والالمباالة
مغايرة تجاه كل نمط وىذا ناتج عن التفاعل القائم بين الطرفين . فإكتساب روح النقاش 

الناقد لمطمبة ىو اليدف  المادة الدراسية و بموغ درجة التفكير حب إلى والمشاركة والميل
ان قد يواجو الكثير من ىؤالء االساتذة  ،اال الذي يعمل األساتذة إلى تحقيقو داخل القسم

سواءا في قطاع التربية أو التكوين الميني ، من عدم وجود دافعية التعمم في كثير من 
، وىذا ما يقمقيم كونو يؤدي في معظم االحيان إلى ظيور  الطمبة االحيان لدى ىؤالء

الضعف الدراسي ، ولذلك قمنا بيذا البحث لمعرفة  عدة  مشاكل : كالتسرب ، الفشل ،
المستعمل  االدارة سموبأبعض اسباب انخفاض دافعية التعمم ، التي قد تنجم عن نوعية 

شكل نظري و آخر ميداني ،  من طرف االستاذ، وليذا عمدنا إلى تقسيم الموضوع عمى
 حيث يحتوي القسم النظري عمى ثالث فصول :

الفصل األول : يتضمن اإلطار العام لإلشكالية ثم طرح تساؤالت ووضع فرضيات -
وكذا أىمية الدراسة وأىدافيا، واالشارة الى أىم الدراسات  حتى نعمل عمى التحقق منيا ،

 السابقة بعد تحديد مفاىيم البحث .
 . ، أنماطيا ، مجاالتيا وأىميتيااإلدارة الصفية ، مفيوميا حوصمةعن الثاني: الفصل-
 و وظائفيا. مفيوميا وأنواعيا عرضأما الفصل الثالث: فقد تناولنا الدافعية من خالل -

أما القسم الثاني الذي يتناول الجانب الميداني فيو يحتوي عمى فصمين الرابع و الخامس 
لمدراسة: حيث تضمن االجراءات المنيجية  ةالمنيجي جراءاتأما الرابع فيتعمق باإل

وأسموب  لمبحث إذ يعرض الدراسة االستطالعية ، المنيج المستخدم وكذا أدوات الدراسة 
وخصائصيا ، تقديم األدوات المعتمدة لجمع البيانات ، وأخيرا  البحث إختيار عينة

 االساليب االحصائية المستعممة  .
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   ......................................................................   :مقدمة    

أما الفصل الخامس فيو يتعمق بتحميل و تفسير البيانات المتحصل عمييا و المتعمقة  
بالفرضيات الموجية لمدراسة ثم  إستخالص النتائج النيائية ، و كذلك تقديم و إقتراحات 

 وختم ىذا البحث بخاتمة.
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 ة :ــــــيــــــالـكـاإلش -1
 السنوات األخيرة شوطا كبيرا ، التكوين الميني في لقد قطعت اإلصالحات في مراكز     

إلى  ىذه األخيرة في حاجة نأ وبما ،لدفع عجمة التنميةالجارية  االقتصاديةنتيجة لمتغيرات 
 التكوين أن تحسن من نوعية الميني التكوين ومعاىد مراكز ىعم الزما مؤىمة كان عاممة يد
لذا عمدت الوزارة الوصية إلى تخصيص ميزانية  اإلصالحاتيتماشى بالموازاة مع ىذه  بما

                                 التغيراتسوق العمل قصد مواكبة  مع تخصصات تتماشى واستحداث ،كبيرة في ذلك 
 اقتصرت تبقى مبتورة وناقصة طالما اإلصالحات ىذه أن ، إال االقتصاديلتحقيق النمو 

  .عمى النواحي الييكمية متجاىمة إلى حد كبير التركيبة البشرية
 تقدمو وما التربوي الفكر بيا زخر التي ديدةـالج اتـحدثـتــالمس كل من مـالرغ عمىو       

 يزال ال المعمم أن إال التعميمية العممية تيسير تستيدف مبتكرات من المعاصرة التكنولوجيا
إلستراتيجية جديدة سواءا في  رغم تبني الجزائر،  المجال ىذا في الرئيس العامل وسيظل

منيجية جديدة  باعتبارىابالكفاءات  المقاربة التكوينية ، قائمة عمى منظوماتيا التربوية أو
المتعمم واإلحاطة بو  حول التمحور عمى أساس ىدف واحد ىو التي تقوم لرفع التحدي
بو وجعمو في لب العممية التعميمية وحرصيا عمى  االىتمامعمى التعمم غير أن ومساعدتو 

الكفاءات التي تمكنو من إدماج معارفو النظرية وتحويميا إلى معارف أدائية  اكتسابو
السابق ، بمثابة قطب العممية التعميمية أي كالفارس  وسموكية ، فقد كان دور المعمم في

الوحيد في حمبة السباق ، وأنو المصدر الوحيد لممعرفة  فأما التمميذ فقد كان كالمتمقي 
 دوره يعد ولم ،، فيغيب عنو اإلبداع والتفكير النقدي  إلبداء رأيو ةاليممك أي مبادر  السمبي
 أصبح بل فحسب ذاكرتو في وحشوىا المعرفة أنواع بمختمف المتعمم تزويد عمى يقتصر
 الميول وتنمية والعادات والخبرات الميارات المتعمم إلكساب وميسرا ومرشدا موجيا

 بصورة شخصيتو وتبني األفضل نحو سموكو تغيير عمى تعمل التي والقيم واالتجاىات
  .( 1، ص  2007العاجز،. ) متكاممة

ومن ىنا لم يعد التعمم عمى وجو الخصوص مجرد عممية تمقين أحادي القطب تقوم عمى 
      لألدمغةبراعة المدرس وحده الذي يتولى دور الرئيس في مزج المعارف بطرق أكثر حشوا 
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 للدراسة مدخل   ................................................................   األول9الفصل    

بالمعارف، بل صارت ىندسة تعمل عمى بناء ىذه المعارف بشكل متماسك يعتمد عمى   
جدانية وحتى سموكية و حضارية  و بالتالي تحول و و  اجتماعيةميارات ذىنية ، ثقافية و 

 دافعية تالميذه نحو التعمم  استشارةالمعمم من ممقن إلى منشط و موجو يعمل عمى  دور
نشط في حل   انتباىيمق األىداف التعميمية ، و ذلك يجعل وتشجيعيم لبذل الجيد لتحقي

 المشكالت و المواقف التعميمية و المحافظة عمى إستمراريتيا.
إجرائنا لمقابالت التوجيو  دالسيماعن اليومية بمراكز التكوين الميني ومن خالل ممارستنا  

تمثالت  لدييم تصورات ونجد  ، المختمفة المينية التخصصات عمى مع التالميذ المقبمين
عيتيم داف انخفاضعمى  واضح  بشدةتؤثر  التيحول أسموب معاممة أساتذتيم في السابق 

 المعمم معاممة إلى أسموب ذلك جعوا سبب أر وقد ، معنوياتيم تجاه بعض المواد المدرسية و 
 بعض األخر منيمعمى عكس ال، ة سبب ليم الممل وكره مادتو المدرسيمما ، و شخصيتو 

الفعالة  سية التي تميز فييا المعمم بإدارتوو حماسا إلى تعمم المادة المدر  اندفاعادوا الذين أب
 .ظروف التعمم  الذي تتمتع بوالجو المناسب و 

إال أن أسموبو و شخصيتو  ، المعمم في إدارتو لمصف أدوار تطورذكرنا سابقا ورغم  وكما
فمنيم من يمنح (  2006)مواضية الوحسب دراسة   ،قد تختمف من شخص ألخر 

يخمق جوا من تصرفاتيم كما يحمو ليم مما في توجيو شؤونيم و  كبيرةرية ح لتالميذه
بالتالي يصعب عميو السيطرة ، وآخراليقبل المعارضة وال يتقبل ، و  الفوضى داخل الصف

وعميو نطرح  ،لذلك مغايرا سموكاقد يسمك  وآخر ، في نفوس تالميذتو مما يولد النفور النقد،
 التالي: تالتساؤال

وىل  ؟انتشارا في مراكز التكوين الميني لوالية الشمف  األكثرالصفية  اإلدارةأنماط  ما
 السائد ؟ اإلدارةتختمف دافعية التعمم عند متربصي مراكز التكوين الميني باختالف نمط 
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  فرضيات البحث : – 2
 الفرضية العامة: _ 1 -2 

ادارة )تبعا لكل نمط  التكوين الميني متربصي مراكز لدىالتعمم فروق في دافعية ىناك 
 . ( سائد الصفية

 الفرضيات الجزئية :_  2 -2 
 متربصي مراكز التكوين الميني لدىفي دافعية التعمم  ذات داللة إحصائية ىناك فروق* 
 .تسمطيال و الديمقراطيمنمط ل تبعا
متربصي مراكز التكوين  لدىفي دافعية التعمم  إحصائيةذات داللة ىناك فروق *  

 .الفوضوي منمط الديمقراطي ول الميني تبعا
متربصي مراكز التكوين  لدىفي دافعية التعمم  ذات داللة إحصائيةىناك فروق *  

 .الفوضوي و تسمطيمنمط الل تبعا الميني
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 

 

 للدراسة مدخل   ................................................................   األول9الفصل    

 :الدراسة أهداف - 3
 إلى : ىذه الدراسةيدف ت

الوقوف عمى تحميل االدارة الصفية بإعتبارىا عامال ىاما يحدث تفاعال بين المعمم   -
وتالميذتو فيو يؤثر ويتأثر بيم ، ما ينعكس ذلك عمى العممية التعميمية التعممية ، رغم 

 محاولة التغيير واالصالح في المناىج وطرق التدريس 
 عن الكشفعمى حدى ومحاولة ية دراسة وتحميل كل نمط من أنماط االدارة الصف    -

 ، ومعرفة النمط األكثر إنتشارا في مراكز اتكوين الميني .فيو القوة و  نقاط الضعف
واالجتماعية  إيجاد العالقة التي تربط أنماط االدارة الصفية بمختمف الجوانب النفسية ، -
لتالميذ اعند  التعممستثارة دافعية إل، وتحديد النمط المناسب الذي لو الفعالية  متربصينلم

 و إكتشاف العوامل المحفزة والمحبطة في كل منيا .
 إلى مجال التكوين الميني .وتحويميا واالستفادة من بحوث التربية غالل ستاإل_ 
 
  :الدراسة أهمية  - 4
تتجمى أىمية ىذه الدراسة في كونيا تحاول التطرق وتسميط الضوء عمى بعض الجوانب  -

 لتكوين الميني.امتربصي مراكز ألنماط اإلدارة الصفية وعالقتيا بدافعية التعمم لدى  الخفية
شاطات المنظمة والمحددة التي تتطمب ظروفا وشروطا مناسبة تعمل نكشف مختمف ال -

 االدارة الصفية عمى تييئتيا إلحداث التعمم في فعالية .
تواجييم من خالل إعتماد  التي طبيعة المشكالت  بمعرفة منيا المعممون يستفيد قد  -

 .مواجيتيا كيفيةومعرفة  صفوفيم إدارة في نمط معين
 سواءا في مجال التربية الصفية  اإلدارةنتيجة لنقص الدراسات في مجال  لإلثراء  -
 . قطاع التكوين الميني  أو
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 :الدراسة حدود - 5
 الحدود التالية : عمى الدراسة ىذه اقتصرت

  :المكاني الحد - 
 .مراكز التكوين الميني لوالية الشمف  عمى الدراسة ىذه تطبيق تم
 :البشري الحد -

 بمراكز التكوين . اآللي اإلعالمفروع  متربصي من عينة عمى الدراسة ىذه طبقت
  :الزماني الحد -
 2015 / 2014لمسنة التكوينية  الثاني السداسي في الدراسة ىذه تطبيق تم 
 تحديد المفاهيم : - 6
   :الصفية اإلدارةتعريف  1– 6

جراءات تربوية منظمة وىادفة مجموعةىي        يكون قد خطط ليا المعمم ،  عمميات وا 
الموارد واإلمكانيات البشرية والمادية  باستغالللينفذىا داخل القسم لتشمل كل مايتعمق 

ومايتبع ذلك من تنسيق وتوفير لممناخ الصفي االيجابي، وقيادة وتنظيم لألنشطة التعميمية 
التربوية والتعميمية  األىدافوالتعممية التي يقوم بيا كل من المعمم والتمميذ ، وذلك لتحقيق 

  ( 57ص ،  2005 المنشودة . )العبادي ،
 
 : اأنيعمى  ياً ئار إج ياعرفيمكن أن ن :الصفية اإلدارة نما ل  اإلجرائي التعريف 2–6

معتمدا اليصال انمعزفة نتالميذته  انقسم داخم انمعهم يمارسه انطزيقة أو االسهىب انذي 

 اسةر الد عينة أفراد ستجابةعمى ا إعتمادا تحديد اننمطويمكن  ،عهى خصائصه ومهاراته 
 اإلدارة وفقا لمحاورىا . أنماط لقياس صممةالم األداة عمى
 
  تعريف الدافعية لغة: 6-3
 ( Norbert Sillamy Larousse، 1991 : 195حسب ما ورد في قاموس )      
  .يحرك ، التي تعني بيا يدفع    Mover ) ) الدافعية كممة مشتقة من الكممة الالتينية   
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 فس القاموس نحسب  تعريف التعمم لغة: 6-4 
 تصرفات جديدة من خالل حدث خاص اكتسابالتعمم يعني    

  ( 495، ص  1967 منجد األبجدي الطالب، )أما حسب     
 .أتقنو–األمر  -الشيء :عرفو وتيقنو –عمما( :حصمت لو حقيقة العمم  الرجل )عمم  
 :اص الحاتعريف الدافعية لمتعمم  6-5 

نجاز األعمال  المستمرة لمسعي إلى النجاحالدافعية لمتعمم بأنيا الرغبة "  تعرف       وا 
عمى العقبات بكفاءة وبأقل قدر ممكن من الجيد والوقت وبأفضل  الصعبة و التغمب
 (.133، ص   1988،  )إدوارد موراوي  " مستوى من التعمم 

لدى المتعمم التي تحرك سموكو  الخارجيةىي " الحالة الداخمية أو  يا أنوتعرف عمى 
 وأداءاتو و تعمل عمى استمراره وتوجيو نحو تحقيق ىدف معين أو غاية محددة" 

 (  248، ص  2005 ، )أحمد محمد الزغبي
التعميمية "أن الدافع لمتعمم ىو الميل إلى التفوق في حالت المواقف ويعرف أيضا :

 ( 190، ص  1998 ، )أحمد عواد       الصعبة".
 ائيا:ر جإتعرف الدافعية لمتعمم  6-6 

ىي الرغبة و الطاقة التي يمتمكيا المتعمم والتي " : ىذا بحثناالدافعية لمتعمم في نقصد ب
مقياس   استخدام وسوف يتم، "تدفع بو إلى المشاركة في عمميات التعمم بشكل فعال 

 . الدافعية لمتعمم لألستاذ "يوسف قطامي"
 الدراسات السابقة : -7
 الصفية : باإلدارةالدراسات الخاصة  7-1
         الصفية اإلدارة أساليب إلى التعرف يدفب األردن ،ب ، ( 2006 ) المواضية دارسة   

      من اسةر الد مجتمع تكونيو  الجنوب ، في إقميم العميا المرحمة األساسية معممي لدى    
  .اً معمم ( 380 ) بمغت طبقية عشوائية عينة راختيا وتم معممًا، )  ( 2530   
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 المرحمة معممي لدى ممارسة الصفية اإلدارة أساليب أكثر أن إلى سةراالد توصمت وقد   
 وجود الى النتائج أشارت كما الديمقراطي، األسموب ىو الجنوب إقميم في العميا األساسية

في  الذكور ولصالح الديمقراطي ، األسموب في اإلناث لصالح :إحصائية داللة ذات فروق
سنوات (  5 من الخبرة )اقل ذوي لصالح وكذلك ،الفوضوي  واألسموب  لتسمطيا األسموب

 ( تسنوا 5 من و ) أقل الديمقراطي ، لألسموب وأكثر( سنة 11 ) تسمطيال األسموب في
  تسمطيال ألسموبا في بكالوريوس العممي المؤىل ذويل  وكذلك ،الفوضوي  ألسموبل

 لديمقراطيا األسموب والماجستير في ،فوضوي وال
لقد أثبتت الدراسات التربوية التي أجريت عمى أنماط اإلدارة الصفية التسمطية والديمقراطية     

والفوضوية ومن خالل دراسة تجريبية  قام بيا  ) ليفين وليبت وىوايت ( عمى أنماط اإلدارة 
، والفوضوية ( تبين أن المجموعة التي تخضع  والديمقراطيةالصفية الثالثة ) التسمطية ، 

لإلدارة الصفية التسمطية أكثر انضباطًا من غيرىا، كما أنجزت العمل بسرعة لكن عمى 
 حساب العالقات اإلنسانية بين أفرادىا .

أما المجموعة التي تخضع لإلدارة الديمقراطية فقد أنجزت العمل وتطمب ذلك بعض الوقت    
عكس المجموعة التي تخضع لإلدارة الصفية التسمطية عندما تركت بدون  ىلترتيب أمورىا،عم

 قائد . أما المجموعة التي تخضع لإلدارة الفوضوية ، فقد عمتيا الفوضى ولم تنجز شيئًا .
ومن خالل ىذه الدراسة تم استنتاج أن النمط الديمقراطي ىو أفضميا حيث يعمل عمى خمق 

 ( 147ص،  2001ل . )مرسي ، جو تعميمي مناسب وفعال في الفص
 
 المعممة استخدام فاعمية إلى التعرف حاولت حيث،  السعودية العربية لمممكةاب  دميا ي اسةر د

 المنورة بالمدينة المتوسطة المرحمة تمميذات مع الصف، إدارة في التسامحيو  التسمطي:لمنمطين
وقد   .تمميذة ( 106 ) من تكونت بسيطة عشوائية عينة اختيار تمحيث  ، 1999سنة  في

 الصف، إدارة في األفضل ىو التسامحي النمط أن الدارسة إلييا توصمت التي النتائج أشارت
  . الصفية اإلدارة أساليب أضعف ىو التسمطي النمط بينما
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  ."حالة دراستي ضوء في الصف إدارة أساليب" بعنوان: (   Stensmo ( 1995دراسة 
 دراسة الباحث استخدم ولقد الصف، إدارة في أسموب أفضل تحديد إلى الدراسة ىذه ىدفت
 عمى الدراسة ىذه طبقت حيث  ، الصف إدارة أساليب بين لممقارنة سويسرا من حالتين
 مصطمحات خمسة عمى الدراسة ركزت أين ، الخامس الصف في بالتعميم يعممون معممين
 – التحفيز – الصفي الضبط – التخطيط :وىي الصف إدارة وواجبات بميمات خاصة
 .الفردي العمل – المجموعات عمل
 المادة طبيعة عمى مركزة المقدمة في التوجيو أسموب عمى األولى الحالة اعتمدت وقد
 أما تحقيقيا، المرجو المعمم أىداف تجاه الشديدة المتزمتة الصفية اإلدارة وأنشطة لدراسيةا

 شخصًيا الطمبة عمى المعتمد العالئقي التوجيو أسموب عمى اعتمدت فقد الثانية الحالة
 .الطالب واحتياجات مشاعر تراعي التي المرنة الصف إدارة وأنشطة

 . الدراسة ىذه في المسجمة الشخصية لمقابمةاو  المالحظة أسموب عمى الباحث اعتمد وقد
 يوجد ال وأنو جيدة الصفية والمواقف والطالب المعمم بين العالقة أن إلى النتائج وأشارت
 .التعميمي الموقف طبيعة إلى يرجع اآلخر،وذلك من أفضل الصف إدارة في معين أسموب

 العالئقي التوجيو وأسموب المقدمة في التوجيو أسموب حول بحث إجراء الباحث اقترح وقد
 .المجال ىذا في مثمرة مفاىيم ليما أن حيث الصف إدارة في
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 خاصة بدافعية التعمم: ات_ دراس 7-2
 (:1994دراسة الباحث جيهان أبو راشد العمران )-
موضوع دافعية التعمم وعالقتيا بالتحصيل الدراسي ، وبعض  تمحورت الدراسة حول   

و اإلعدادية بدولة  االبتدائيةالمتغيرات الديموغرافية لدى عينة من الطمبة في المرحمتين 
من ثماني مدارس  عشوائيا اختيارىمتمميذة تم  377اشتممت عمى  1994البحرين سنة 

استيدفت الدراسة التعرف عمى العالقة بين دافعية التعمم و التحصيل ،  لمذكور و اإلناث
الدراسي ومعرفة أثر الفروق بين األطفال الذين ينتمون إلى مناطق جغرافية مختمفة في 

إستخدم الباحث ، وقد عية التعمم وكذالك معرفة العالقة بين حجم األسرة ودافعية التعمم داف
 إلى النتائج التالية: الدافعية لمتعمم و توصل اختبار

األميات في مجتمع البحرين عمى  و اآلباءأساليب التنشئة األسرية التي يتبعيا  تأثير -
 دافعية التعمم لدى أبنائيم .

 بين دافعية التعمم و التحصيل الدراسي .وجود عالقة  -
 المناطق الجغرافية التي ينتمي إلييا األطفال في دافعيتيم لمتعمم . اختالفوجود أثر  -
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور و اإلناث عمى مقياس دافعية التعمم لصالح -

 (164ص   ، 2007،  اإلناث. )محمد محمود بن يوسف 
 (:1998الباحث "ونتزل ")دراسة   -
األقران  األساتذة ، ، األولياءو الدافعية في اإلكمالية و دور  االجتماعيةحول العالقات    

التالميذ نحو الدراسة و المشاركة في النشاطات داخل  اىتمامالباحث حول  اىتمامإنصب 
دسة بالواليات ( تمميذ من مستوى السنة السا167عينة الدراسة عمى ) اشتممتالقسم و لقد 

 المتحدة و قد إعتمد الباحث عمى األدوات التالية :
سمم الترابط العائمي وىم سمم فرعي لمقياس المحيط العائمي لقياس إدراك الدعم من  -

 طرف األولياء .
 مقياس الدافعية المدرسية لقياس اإلىتمام بالمدرسة . -
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بة إىتمام التالميذ في القسم بواسطة في القسم كان بواسطة تقييم األساتذة لنس االىتمام -
 في القسم . انتباىيمالتقرير الذاتي لمتالميذ حول مجيودىم و 

 نتائج نياية السنة السابقة لقياس الدافع لمتعمم . -
 و توصل الباحث إلى النتائج التالية :

،  األساتذة العائمة ، ) االجتماعيوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك الدعم  -
 داخل القسم . االىتماماألقران ( و الدافعية و 

 .داخل القسم  االىتمامو الدافعية  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الدعم العائمي و -
حيث أبدى الذكور مستوى أعمى  الدعم العائمي مؤثر إيجابي لطبيعة األىداف األدائية ، -

 .من اإلناث فيما يخص طبيعة األىداف األكاديمية 
 بالمدرس لالىتمامالترابط العائمي و إدراك الدعم من األساتذة مؤشرات إيجابية -
 :(1988، دولة ق ر سنة)  دراسة آمنة عبد اهلل تركي -

لدى تالميذ المرحمة  وعالقتيا ببعض المتغيرات، تطورىا ، دافعية التعمم الدراسة ب تتعمق
البيئة  التوافق في العالقة بين دافعية التعمم وكما حاولت الدراسة الكشف عن ، اإلبتدائية 

ويات عمرية مختمفة ، حيث دافعية التعمم في مست الدراسة تطور ، وقد استيدفتلمدرسيةا
الرابعة  السنة الثانية ، قسم التالميذثالث مجموعات من  اختارت الباحثة عينة تتكون من

 النتائج التالية: إلىفتوصمت  ،  ابتدائيو السادسة 
 عينة الدراسة بالنسبة لمبنين والبنات في دافعية التعمم اإلستقاللية.اليوجد فروق بين أفراد -
 فروق بين أفراد عينة الدراسة بالنسبة لمبنين والبنات في دافعية التعمم اإلجتماعية.  -
 الجنسين .لدى  االجتماعيةودافعية التعمم  االستقاللية وجود فروق بين دافعية التعمم -
محمد محمود بن ) االجتماعيىناك عالقة إيجابية بين التوافق الشخصي و التوافق _ 

 (162 - 160 ص     ، 2007يوسف ،  
 
 إلى التعرف يدف الىكانت ت معظميا ا أننل تبين الدارسات يذهل ناض استعرا خالل منو  

ة محاول مع ، لدييم شيوعاً  أكثر وأييا الصف إدارة في المعممون يستخدميا التي األساليب
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التي تتركيا تمك  اآلثار إلىلم تتطرق  في مجمل نتائجيا أن إال ،  األنماطتحديد أفضل 
أعطت فقد افعية التعمم الدراسات الخاصة بد أماعمى دافعية التعمم عند التالميذ   األساليب

لم تدرس العالقة الموجودة بين دافعية التعمم ونوعية  أنياوضوع ، إال ممأىمية كبيرة ل
وىذا ما سوف نقف عنده في  شكل مباشربالمدرسية  األقسامالمستعممة في إدارة  األساليب
 .ىذا بحثنا 
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  :دـيـهـمــت
لعؿ أوؿ ما يتبادر إلى األذىاف عند الحديث عف اإلدارة الصفية ىو ذلؾ االنضباط       

 ألف التدريسوالنظاـ الذي يوفر اليدوء التاـ لمتالميذ حتى يتسنى لممعمـ القياـ بميمة 
لكف ىذه األخيرة التقتصرعمى حفظ النظاـ  التعميـ و التعمـ ال يتماف في جو مف الفوضى.

 التعاريؼ التالية :المفاىيـ و بؿ تتعدى ذلؾ ، وىذا ما توضحو 
 : الصفية اإلدارة مفهوم - 1

 فمنيـ مف يحصرىا في لقد تباينت وجيات النظرحوؿ مفيوميا ، وأخذت مدلوالت متعددة ،
وىناؾ  اآلخرعمى أنيا إجراءات توفرالحرية لممتعمميف ، و الحفاظ عمى النظاـ داخؿ القسـ

مف يراىا عمى أنيا مجموعة مف الممارسات المنيجية والغيرالمنيجية التي يمارسيا المعمـ 
 داخؿ غرفة الصؼ .

 التخطيط يتضمف نظاـ في أوعممية ،نظاًما تعد أف يمكف مكوناتيا أبسط في اإلدارة فإال أ
 ثـ ومف ،تقييـ إعادة ثـ ، النتائج وتثميف،  ومراقبتو التنفيذ وضبط وتنفيذىا واتخاذ القرارات

 عممياف مجمؿ مفيوميا مف أيًضا يقصد كما ، الراجعة التغذية ضوء عمى التخطيط إعادة
 الجيود ىذه عف ينشأ وما ، التعميمية العممية أطراؼ يبذليا التي والجيود والقيادة التوجيو

 لبموغ المالئـ توفيرالمناخ عمى تعمؿ أف الجيود ىذه في واألصؿ سموكية وأنماط تفاعؿ مف
 البيئة تنظيـ و والمتعمميف المعمـ أدوار تحدد الغاية ىذه أجؿ ومف ليا، المخطط األىداؼ
 ، بمقيس ) .وىادًفا ممتًعا أمًرا التعمـ عممية مف لتجعؿ وأجيزتيا وأدواتيا بمقاعدىا الصفية
 ( 8ص ،1987 

 
:" تمثؿ مجموعة مف النشاطات التي يسعى المعمـ مف خالليا  تعريف المدرسة السموكية

إلى تعزيز السموؾ المرغوب فيو لدى التالميذ و يعمؿ عمى إلغاء و حذؼ السموؾ غير 
  . ( 561ص  ، 8008 ، المرغوب فيو لدييـ " )ثائر أحمد
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 التي المتشابكة العمميات مف مجموعة "بأنيا الصفية اإلدارة التربية عمماء بعض ويعرؼ
 جرادات )."مسبًقا مرسومة أىداؼ بموغ أجؿ مف معينوف أفراد بيا يقوـ بينيا ما في تتكامؿ
 . ( 49ص،  1983 ، وآخروف

 ضوء في ممكًنا أمًرا فييا التعمـ مف تجعؿ التي األعماؿ جميع" بأنيا آخروف ويعرفيا    
 وكفاءاتيـ مياراتيـ في تغيرات إحداث عمى تعمؿ والتي مسبًقا المحددة التعميمية األىداؼ

 ،1980  وعدس، مصمح) ."مواىبيـ وصقؿ ورغباتيـ ميوليـ وتنمية لدييـ اتجاىات وبناء
 . ( 40 ص
ألنيا تتطمب توفيرسمات  فيي فنا ، " تعد فنا وعمما بالوقت نفسو هناك تعريف آخر:و    

 المعمـ تتجسد في أسموب تعاممو مع المتعمميف داخؿ الصؼ وخارجو ،شخصية لدى 
مبادئ اإلدارة  إجراءات و حيث تعتبرعمما نظرا لما تتطمبو مف التدريب عمى ميارات و

 ( 85 ص، آخروف  ) عماد عبد الرحماف و الناجحة "
 الصفية اإلدارة عرفوا قد التربويوف بعض أف السابقة التعريفات  ويمكف أف نستخمص مف

فقد   والمتعمـ. أما البعض منيـ المعمـ يتبادليا وتفاعؿ توجيو عمميات عف عبارة أنيا عمى
 أصحاب ركز بينما ، االتجاىات وبناء والكفاءات الميارات في التغييرات إحداث عمى ركز

لغاء فيو لممتعمـ المرغوب السموؾ تعزيز : عمى  ليا تعريفاتيـ في السموكية المدرسة  وا 
 القسـ . داخؿ فعاؿ نظاـ يرفتو  عمى آخروف وركز فيو. الغيرمرغوب السموؾ

 
 :  الصف المدرسي الناجحة إدارة خصائص -  2  

 والجيد الوقت مف ممكنة كمفة بأقؿ األىداؼ بموغ إلى الوصوؿ فاعمة عندلقسـ تعد ادارة  ا
 :مميزاتياأىـ  ومف ،  األخرى اإلدارات أنواع مف غيرىا مع تتفؽ ىيو  الماؿ و
 ألنيا معقدة أنيا كما متداخمة عديدة عمميات تضـ شاممة عممية أنيا أي : الشمولية  •

 والمنيج لمدرسة، ومدير التدريس، وىيئة ، وأوليائيـ ، التالميذ :منيا ،عدة مجاالت تتناوؿ
 ....التدريس غرفةو  ، التعميمية والوسائؿ المدرسي،
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تطمب التي  غيرىا مف أكثر الصفية اإلدارة بو تتميز ما وىي  :اإلنسانية العالقات  •   
 مثؿ فإف مؤسسة كأي ألىداؼا لبموغوىذا  إداري عمؿ أي لنجاح اإلنسانية عالقات وجود
 . ىذا المجاؿ في عنيا االستغناء يمكف وال حتمية ضرورة العالقات ىذه
 وتزداد وظيفة بأي لمقياـ جدا ميـ لمفرد العممي التأىيؿ  :لمعمما وخبرة العممي التأهيل • 

 .التالميذ مع والتعامؿ التدريس بمياـ يقوـ لمف الصفية لإلدارة بالنسبة أىميتيا
 في التغيير قياس المعمـ يستطع لـ  :الطالب سموك في التغيير وتقييم قياس صعوبة  •

 حاصؿ ىو كما مناسبة بطريقة الطالب لدى االتجاىات أو الميارات أو المعرفي السموؾ
 أنو كما التعميـ لقياس تماما مناسبة قياس أداة توجد ال ألنو التربوية غير المؤسسات في

 وتغيير طالبو عمى المعمـ أثر يجعؿ مما المتعمـ شخصية في تؤثر متعدد عوامؿ توجد
 (51ص ،2000  ، منسي) .دقيقة ليست عممية سموكيـ

 
 المدرسي ، أهمها :وقد ذكر بعض التربويون سمات اخرى إلدارة القسم 

 المعمـ بيف لتفاىـاو  التفاعؿ عالقات عمى قائـ انضباط يسوده توفرمناخا التي اإلدارة -   
 . أخرى جية مف أنفسيـ التالميذ وبيف جية مف وتالميذه

 المتعمميف لخدمة وموجيا الصؼ غرفة ممكنا في التعميـ جعؿ في تسيـ التي اإلدارة -   
 . المرسومة التربوية األىداؼ بموغ أجؿ مف أنفسيـ

 مريح جو في الصؼ غرفة في التعممية التعميمية العممية تنفيذ في تسيـ التي اإلدارة -   
 . طالبو بمشاركة فيو المعمـ ويسعد والطمأنينة والصداقة والدؼء بالود فيو التمميذ يشعر
 مع الطالب يتعاوف أف يمكف وبذلؾ حولو وبمف بنفسو الطالب ثقة تنمي التي اإلدارة -  

 . بو المحيط ومجتمعو معممو
  .  أجمو مف ويقدره يؤديو ىاما دورا لو بأف الصؼ غرفة في فرد كؿ تشعر التي اإلدارة - 
 . الطالب عند فيو المرغوب غير السموؾ وتقميؿ التعمـ فرص تزيد التي اإلدارة - 
 لبيئتو واعيا تكيفا يتكيؼ فتجعمو الذاتي االنضباط عمى الطالب تدرب التي ىي اإلدارة - 

 . ومصالحيـ اآلخريف حريات ويحتـر سموكو فيضبط االجتماعية
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 . والمعنوية المادية المتعمميف بيف الفردية الفروؽ تراعي التي اإلدارة - 
 والتعميمات األنظمةو  ، التعميمي لمموقؼ الرسمية العناصر جميع تدرؾ التي اإلدارة  - 

 ( .98، ص 2001  ، نمرة أبو)   والقوانيف
 : ويرى البعض االخر

 والتعمـ التعميـ فبعض الشيء ، أل وتتبايف تتفاوت قد الفعالة الصفية اإلدارة خصائص أف
 تتسـ أف نتوقع النياية في أننا إال،التعميمي الموقؼ طبيعة حسب والتعقيد بالتشابؾ يتسماف
 بالشكؿ التعمـ وأىداؼ ـالتعمو  التعميـ حقيؽت مجممياعمى في تعمؿ بخصائص الصفية اإلدارة
 شخصيتو وتكامؿ األفضؿ نحو الفرد سموؾ تعديؿ في التعميـ أثر نممس أف أي ، األمثؿ
 (88ص ،1995، السعيد) .المختمفة وجوانبيا أبعادىا في
 
:أنمـاط اإلدارة الصفيـة - 3  
تتبايف أنواع اإلدارة التي يمارسيا المعمموف في تعامميـ مع تالميذىـ و يعتمد ممارسة   

ىذه األنواع إلى درجة كبيرة عمى شخصية المعمموف و قدراتيـ ومؤىالتيـ  وقد تتداخؿ 
 ىذه األنماط فيما بينيا لذا سنحاوؿ  أف نذكر أىميا وىي :

  ... السمطوي، االستبداديبالدكتاتوري،  ويطمؽ عمى ىذا النمطالنمط التسمطي :  -3-5
النمط مف اإلدارة يحاوؿ المعمـ استغالؿ وظيفتو واستخداـ أساليب القيرواإلرىاب  ىذا في

، ويقاـو أي محاولة لمتغيير،  وييتـ بالمحافظة عمى الوضع التعميمي كماىو متعارؼ عميو
المعمـ بممارسات تتسـ باالستبداد  بؿ يعتبرىذه المحاولة تعديًاعمى سمطتو ونفوذه ، لذا يقوـ
 واإلرىاب واإلرغاـ أساليب الفرض بالرأي وعدـ السماح لمطالب بالتعبيرعف آرائيـ، واستخداـ
 والتخويؼ ، وعدـ السماح لمطالب بالنقاش أواالعتراض .

وال  ،وأيف ، ومتى ،وكيؼ يفعمونو ، يفعموه الطالب ما يجب أف عمى المعمـ يفرض كماأف
 بالعالقات اإلنسانيةتعرؼ عمى الطالب وال يبذؿ جيدًا لمعرفة مشاكميـ ، وال يؤمف ال يحاوؿ

 بينو وبينيـ ، ويمنح القميؿ مف الثناء العتقاده أف ذلؾ يفسد الطالب .
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 لذلؾ يحاوؿو  ال يوثؽ بيـ ، إذا ماتركوا ألنفسيـ بدوف نظاـ حاـز كماأنو يعتقد أف الطالب
يستخدـ  شخصيًاوباستمراروفي كؿ أمر، ويقررمتي يعززو عميو أف يجعؿ الطالب يعتمدوف

حكمو الشخصي في ذلؾ ، وىو الذي يضع أىداؼ التعمـ واستراتيجيات التعميـ وال يثؽ 
 . (941ص ، 5441زيتوف،  بقدرات الطالب . )

 
 النمط الديمقراطي : 2 – 3

اتباعو ليذا يقـو المعمـ الذي يتبع ىذا النمط بممارسات سموكية معينة ، تعبر عف 
ي إدارتو وفي تعاممو مع طالبو ، إذ ال يكفي القوؿ أف ىذا المعمـ ديمقراطي بؿ ال النمط ف

بد مف الحكـ عمى ديمقراطيتو مف خالؿ الممارسة العممية ليذا النمط ، ومف أبرزممارسات 
شراؾ  لممعمـ في ىذا النمط : إتاحة فرص متكافئة أماـ الطالب والممارسة الفعمية لذلؾ، وا 

قشة وتبادؿ الرأي ، ووضع األىداؼ وصياغتيا، ورسـ الخطط واألساليب الطالب في المنا
واتخاذ القرارات المختمفة ، كما أنو يعمؿ عمى تنسيؽ العمؿ المشترؾ بينو وبيف الطالب ، 
وبيف الطالب وبعضيـ البعض ، وىذا يعمؿ عمى خمؽ جو يشعر الطالب فيو بالطمأنينة 

 الالزمة لمقياـ بأعماليـ بفعالية. 
عمى  إقباليـ المعمـ في ىذا النمط يشجع الطالب لبذؿ أقصى جيد مستطاع في سبيؿو 

التعمـ والتعميـ ، والكشؼ عف مواىبيـ وقدراتيـ االبتكارية بالثناء والتقدير، ويحتـر قيـ 
الطالب ويقدر مشاعرىـ وأحاسيسيـ وتطمعاتيـ ، ىذا مع عدـ إشعار الطالب بالتعالي 

يفي ، وكذلؾ عدـ التساىؿ معيـ ، واالنفتاح عمييـ بشكؿ يؤدي عمييـ بسبب المركز الوظ
إلى فقداف المعمـ الحتراميـ وتقديرىـ لو ، مع إتاحة الحرية الفكرية لكؿ الطالب ، والثقة 
فييـ وفي قدراتيـ والرغبة في التعامؿ معيـ ، كما أنو ال يتعصب لرأيو باعتباره معممًا ، 

لنفس عند الطالب ، ويستثير حاجات الطالب ويعمؿ ويعمؿ عمى تنمية االعتماد عمى ا
 عمى تحقيؽ النتاجات التعميمية المرغوبة. 
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  النمط الفوضوي ) السائب ( : 3 – 3
يترؾ المعمـ خالؿ ىذا األسموب زماـ األمور لمتالميذ يفعموف ما يرغبوف فيو بمعنى منحيـ 

يحمو ليـ دوف تدخؿ يذكرمنو.  الحرية المطمقة في توجيو شؤونيـ وتعمميـ، والتصرؼ كما 
إذف  القسـ دوف مف آلخرويخرجوف مكاف معمـ خالؿ الحصة ينتقموف مفونرى تالميذىذا ال

أواعتبارلوجود المعمـ نفسو أحيانا،وتتميزالحياة الصفية بالفوضى ، أما المعمـ  في الغالب ،
 ، انتباىيـ بذج توجيو التالميذ و فيتصؼ بضعؼ الشخصية واإلىماؿ وعدـ القدرة عمى

وينمي بذلؾ في  ،ونزواتيـ فال يحرؾ في ذلؾ ساكنا يتركيـ وأىوائيـ فالمعمـ ال يوجييـ و
 فيحؿ ذلؾ محؿ الصرامة في الفصؿ  التالميذ روح الفوضى والالمباالة وعدـ االعتبار،

والمدرسة والميو والمعب فيصبح الفصؿ مضيعة لموقت و الجيد والماؿ  )محمد زياد 
  ( 14ص 5418

ىذا باإلضافة إلى أف المعمـ يستمر في تقديـ درسو بالرغـ مف عدـ ىدوء وانتباه التالميذ 
ويعطي األوامر و التوجييات لمتالميذ دوف متابعتيـ لدييـ و يتغاضى عف السموؾ السمبي 

  كما أنو يتقرب مف مراكزالقوى في الفصؿ ويتساىؿ معيـ. ألفراد تالميذه ،
المباشرة التي تدؿ عمى تبني المعمـ لألسموب الفوضوي في تعاممو غير الومف المؤشرات =

  (9ص  5418مع التالميذ مايمي :    )حسب محمد زياد ،
 ػ  تدني تقدير و إعتبار التالميذ لممعمـ و إنتمائيـ لو .

                                                                        تحصيؿ أو الرغبة فيو لدى التالميذ .                                               الػ  تدني 
 ػ كثرة وتنوع مشاكؿ التالميذ السموكية والنظامية .

وعموما فإف القسـ خالؿ ىذا األسموب يتصؼ بحالة واضحة مف الفوضى وعدـ النظاـ. 
 ، ألمره وال يصغوف )معمـ( يرفض أف يقـو بدوره ولذلؾ يتجاىمونومقتنعيف بقائدفيـ غير 

 فمنيـ مف يستجيب لوضعو بالخموؿ والكسؿ ،ومنيـ مف تكوف ردة فعمو بالثورة والضجيج،
مما  وفي كمتا الحالتيف تفشؿ عممية االتصاؿ البيداغوجي بيف المعمـ والتالميذ داخؿ القسـ

 يؤثر سمبا عمى التحصيؿ الدراسي .
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 :أنماط اخرى 4 – 3
 األنماط فقد نجد في بعض المراجع أنماط اخرى منيا :باإلضافة إلى تمؾ  

 النمط التقميدي :
أفصح  المعمـ أكبر مف طالبو سنًا ، و الذي يعتمد عمى مبدأ احتراـ كبارالسف، باعتبار   

منيـ بيانًا ، وأكثرىـ خبرة وتجربة، ولذا يتوقع مف الطمبة إطاعتو ، وكأنو يقـو مقاـ أبييـ، 
، ويقـو عمى ما فيو مصمحتيـ ، وماعمييـ إال الطاعة والوالء.  ونيـلو الحؽ في رعاية شؤ 

امتدادًا لما كاف سائدًا  قسـال فيأنو يحب الحفاظ عمى القديـ لقدمو ، فسموكو ونظامو ماك
، وأف أي التبديؿ أو التغيير يحاوؿ التجديد أو الزمف الذي تعمـ فيو ، وال في السابؽ في

وتعٍد عمى حقوقو ، ومثؿ ىذا النمط اليحتـر  ،ي شئونوتدخؿ فمحاولة مف ىذا القبيؿ ىي 
 .(51ص ،5441 كيػػاف الطالب، وال يعمؿ عمى صقؿ شخصيتو أوتنمية مواىبو.)عدس ،

 النمط الشوري )القيادة الشورية ( :
اهلل  لقد وجدت القيادة الشورية منذ فجراإلسالـ األوؿ ، وتمثمت في شخصية الرسوؿ صمى

اهلل عميو  الرسوؿ صمى عيد ، وتمتد جذورىا منذ المربي ليذه األمة قائد وسمـ ال عميو و
وسمـ ، وىي منياج وأسموب حياة ، بدءًا مف النظاـ السياسي حتى قيادة المدرسة والبيت ، 

تعني الشدة وقت الشدة ، والميف وقت الميف ، وقد تجمى ذلؾ في الموقؼ مف الردة ،  فيي
 وكيؼ تـ التعامؿ معيا.

وكدليؿ عمى ذلؾ في غزوة الخندؽ : شاور أصحابو عميو السالـ عندما سمع بجمع       
القبائؿ العربية الزاحفة ، أيخرج لو أـ ماذا يفعؿ ؟ وأشار عميو الصحابي : سمماف الفارسي 

وقبميا ونفذىاعميو السالـ ىووأصحابو وىي فكرة طارئة عمى بالد العرب  بفكرة حفرالخندؽ.
 عرب مف قبؿ ، وكانت تنفذ في بالد فارس .لـ يعرفيا ال
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 أهداف اإلدارة الصفية :  - 4
تعتبرعممية التعميـ الصفي عممية تفاعؿ مستمربيف المعمـ والتالميذ ، يتـ مف خالؿ        

نشاطات محددة تعطى في ظروؼ محددة ، وإلحداث التفاؤؿ المستمر بيف التمميذ والمعمـ 
والمشجعة لمتفاؤؿ ولتحقيؽ ذلؾ  مف أف تتوفرالبيئة المناسبة ، البد وبيف الطالب أنفسيـ

 يجب توافر عدة أىداؼ أىميا :
 التنظيم الفيزيقي لإلدارة الصفية :  -أ  
التي تشكؿ اإلطار  العممية التعميمية والبيئة الفيزيقية ىي في أىـ عنصرتالميذ الفسـ ىـ  

زيادة الفعالية واإلنتاج .)الناشؼ وآخروف ، الذي يتـ فيو التعمـ فيي مف األمور اليامة في 
 (. 56، ص 5441

 و إذا عدنا إلى نطاؽ غرفة الدراسة فال بد مف العمؿ عمى تحقيؽ األموراآلتية:
     درجات حرارة  توفيرغرفة صحية مالئمة مف حيث المساحة واإلضاءة والتيوية مع توافر -

 الخارجيةمناسبة بعيدا عف المشوشات و الفوضى       
منيـ مساحة كافية  عدـ وضع مايزيد عف ثالثيف متعمما في الصؼ الدراسي يتوافر لكؿ- 

تساعدىـ في الجموس و التحرؾ بشكؿ يريحيـ مف جية، ويبعد االكتظاظ الذي يؤدي إلى 
تقييد الحركة و بالتالي خمؽ الضيؽ و التوتر الذيف غالبا ما يؤدياف إلى االنفجار والخروج 

 النظاـ .عمى 
   تأميف الكراسي المريحة والطاوالت العممية وذلؾ بحسب موصفات محددة لممحافظةعمى  -
سالمة المتعمميف الصحية إضافة إلى ترتيب تمؾ المقاعد بحيث تكوف قابمة لمتحريؾ بما   

يخدـ أسموب العمؿ الصفي و طريقة التدريس فإذا كاف أسموب العمؿ الصفي يتـ بالتعميـ 
ذا كانت طريقة التعاون ي، فإف المقاعد توزع في مجموعات بعدد أعضاء كؿ فريؽ أوزمرة وا 

حذوة  عمى شكؿ قوس أونصؼ دائرة أو فترتب الجماعي النقاشالنشاط و عمى  التدريس تقوـ
ذا كاف الفرس،  األخر. عفالواحد فترتب بشكؿ متباعد عمؿ فردي في المتعمموف منخرطيف وا 
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أف يوزع زمف الحصة المدرسية بالشكؿ  وعميومعمـ مبالنسبة ل تنظيـ وقت اليوـ المدرسي –
التي يكوف قد وضعيا ، األمر يتطمب تخطيطا دقيقا مف  األىداؼ الذي يمكنو مف تحقيؽ

 لديو فيسعى لتبريره .  المعمـ كي ال يسرقو الوقت ، أويزيد
 
 التنظيم النفسي لإلدارة الصفية: - ب
( 66ص  ،5488،) الناشؼ بيف المعمـ و التالميذ أنفسيـ  وىي تمثؿ العالقات الناشئة  

داخؿ القسـ في إطاره يجري التعميـ ويتحقؽ، فتقـو  أي أنو الجواإلنفعالي والوجداني السائد
رة فيو، ومف طبيعتياومعرفةالظروؼ المؤث المعمـ إدراؾ عمى عالقات إنسانية متبادلة ينبغي

 النفسي المالئـ :  عوامؿ المناخ
ألف الشعور باألمف و الطمأنينة ىي الحاجة الثانية مف ير الوسط الصفي األمن : توف -
رضاءىا شرط أساسي حسب رأيو المكاف تحقيؽ الحاجات التي تمييا، فمقد ، "ماسمو"ىـر وا 
الذات وىكذا  اليستطيع االلتفات إلى العمؿ والتحصيؿ وتحقيؽأف الشخص الميدد ذكر

 مواقؼ معينة مف قبؿ األخريف .و يتوقع كؿ واحد في الصؼ تصرفات 
 

أىمية كبيرة إلدراؾ المتعمميف لتقبميـ مف ) مارزانو(لقد أعطى تنمية اإلحساس بالقبول: -
لمحاجات ألف عدـ '' ماسمو'' باإلنتماء في ىـر مدرسيـ ومف الزمالء وىذا مايقابؿ الشعور

 .ربألـ داخمي مريشعر ىوية الشخصية ، ويييزالثقة بالنفس، وييزصورة  تمؾ الحاجةتحقيؽ 
'' إلى مجموعة مف األداءات التدريسية التي يقوميا مارزانووفي ىذا الجانب توصؿ''      

لوزارة التربية  المعمـ و تنمي اإلتجاىات اإليجابية نحو مناخ التعمـ منيا:) النشرة التربوية
 ( . 1ص  ، 8055 الوطنية ،

وأركانو مع التركيزعمى النظر  قسـجميع أجزاء الفي  التالميذإلى جميع  ػ يتأكد مف إلتفاتو 
 .يـإلى عيون

 أسمائيـ األولى أو المحببة ليـ .ػ النداء عمى الطالب ب 
 واإلقتراب منيـ بمطؼ . تالميذػ التحرؾ نحو ال 
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 لإلجابة عف األسئمة . تالميذػ إتاحة الوقت الكافي لم 
 تراـ وتقدير استجابات التالميذ .ػ اح
 ليا . يـفي حاؿ احتجاج تالميذػ تحديد فترات الراحة وتنظيميا لم 
 
 تنظيم اإلجراءات الصفية : - 5
تتضمف جميع األعماؿ ميما كانت طبيعتيا جزءا إداريا الغنى عنو ففي مينة التدريس    

الميذ ويرصد والتي يغمب عمييا الطابع الفني ، يحتاج المعمـ إلى عمؿ كشوؼ بأسماء الت
إلدارة  تقارير ويقدـ والتقديرات التي يحصموف عمييا، الدرجات يسجؿغيابيـ وحضورىـ 

 المؤسسة .   
يحتاج المعمـ إلى سجؿ خاص يدوف فيو مالحظاتو عف نمو قدرات التالميذ ومياراتيـ و  

مجاالت في المجاالت المختمفة، باإلضافة إلى الصعوبات والمشاكؿ التي يواجيونيا في 
السجالت  الصحية واألسرية وكذا المدرسة أوالنواحي التكييؼ لجو التحصيؿ أو الدراسة و

الخاصة بالدارسيف ، يحتفظ المعمـ بسجؿ متابعة لسير العممية التربوية حوؿ طريقة التنفيذ 
 (  58 -51ص ،  5441 ، والتقييـ .  )الناشؼ وآخروف

ائؿ التقويـ الذاتي ومصدرا لممعمومات والتقنية وتعتبر ىذه السجالت وسيمة أساسية مف وس
 الراجعة بالنسبة لممعمـ والتالميذ و القائميف عمى التعميـ.                             

                                             
 :فيه النظام وحفظ الصف ضبط إستراتيجيات _ 6  

 ومتنوعة كثيرة الصؼ غرفة داخؿ المدرسوف يواجييا التي المشكالت أف الواضح مف     
 أنيا إال والخطورة الجدية مف درجة عمى المعمميف تواجو التي المشكالت ىذه كانت وميما

 مع التعامؿ مكفمف المو  ، والمتابعة واإلصالح التقييـ مف متناسبة استراتيجيات تتطمب قد
 الفاعمية تمؾ وتختمؼ ، وفاعؿ جيد بعضيا،  عديدة باستراتيجيات الصؼ ضبط مشكالت
 .تقويمو والمراد المراقب أوالسموؾ الصفي الموقؼ باختالؼ
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 :يمي ما اإلستراتيجيات ىذه ومف
 .والتعميمات األوامر خالؿ مف المعمـ يفرضو الذي النظاـ -أ
 .االجتماعية القيـ خالؿ مف الجماعة تفرضو الذي النظاـ -ب
 .العمؿ طبيعة تفرضو الذي النظاـ -ت
 .نفسو عمى الفرد يفرضو الذي النظاـ -ث

 : يمي ما ومنيا ، واالنضباطي لخمقي النمو وفؽ الصؼ لضبط أخرى أساليب عدة وىناؾ
 .الطاعة أسموب* 

 )  8ص5448 عصفور،  (  .الذاتية المسؤولية تعمـ أسموب *       
 :لممعمم بالنسبة الصف ضبط أساليب ومن

 : يمي ما المعمـ مراعاة خالؿ مف ذلؾ يتـ و لمدرس المالئـ الجو وخمؽ الدرس تحضير
 .النظاـ مع البشاشة  •
 .النظافة  •
 .السيطرة مع التشويؽ  •
 : منيا كثيرة مقومات الصؼ عمى لمسيطرة و
 .صوتو وضوح مع المعمـ وقوؼ  •
 .والعقاب الثواب •
 التالميذ. تشغيؿ •
 : فمنيا الصؼ لضبط المعمـ يستخدميا أف يمكف التي األساليب تتنوع و
 .الطمبة أسماء معرفة  •
 .المتعمد لتجاىؿ •
 .المفظية غير اإلشارات •
 .الجسمي االقتراب لغة •
 .الطرافة و المزاح لغة  •
 .األسئمة توجيو •
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 .الذاتي االنضباط تنمية  •
 .الطمبة مع الفردية المقاءات  •
 .والبيت المدرسة بيف والتنسيؽ التعاوف •

 بيا والقياـ ممارستيا المعمـ يستطيع،  مختمفة كثيرة أساليب وجود سبؽ مما لنا ويتضح   
 لكي المناسب الوقت في المناسب اختياراألسموب فعميو ىذا عمى وبناء الصؼ يضبط لكي
 مناسب مناخ عمى الحصوؿ وبالتالي لمطالب واألمف والطمأنينة اليدوء تحقيؽ عمى يعمؿ

        .المعمومات إليصاؿ
 : الفصل  خالصة
تعد إدارة الصؼ مسؤولية جماعية بيف المعمـ والمتعمميف ، حيث يسعوف إلى تحقيؽ       

 التعميمية واحد منيـ دوره في تنظيـ البيئة كؿ ومخططة بشكؿ مسبؽ، يعرؼ أىداؼ محددة
الثقة المتبادلة عمى مبني قسـداخؿ ال التواصؿ الفعاؿ خالؿ مشوقة وىادفة مف وجعميا ،التعممية
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 د:ــيـهـمـت
تخضع عممية التعمم لمجموعة من الشروط والعوامل بعضيا يتعمق بالنواحي               

الموقف  يرتبط بالعوامل الخارجية التي تؤثرعمى المتعمم في الداخمية لممتعمم وبعضيااألخر
ولقد بنيت العديد من الدراسات في مجال التربية والتعميم العالقة الموجودة بين  التعميمي.

  ميذ لمعمل أساسي يدفع التال إذا تعتبر كمحفز، نجاح التمميذ في الدراسة وعامل الدافعية 
م والمثابرة ، فالدافعية من أىم شرط من شروط التعمم حيث أكدت جَل النظريات أن المتعم

،  وليذا سوف نتطرق إلى تعريف الدافعية ال يستجيب لمموضوع دون وجود دافع معين ،
 ودور المعمم في إثارتيا ;،  عالقتيا بالتعمم وكذا العوامل المؤثرة في قوة الدافعية لمتعممو 
 
 مفهوم الدافعية :  - 1

 كالقمق الحي كائنال يستخدم في العادة ليصف حالة فرضية يحتوييا " الدافعية" إن لفظ 
 ويفترض في العادة أنيا تثير الكائن الحي لنشاط ما .، العطش  أو  الجوع أو

 ولقد أستخدمت عالمات عدة عمى فعل وجود أحداث الدافعية منيا ;
 نفس الظروف المثيرة .تغاير السموك في مواجية  -
 البالغة الشدة التي تستدعييا مثيرات بالغة الضعف . االستجابات -
 ظروف متغيرة . أمامثبات السموك  -
     عمييا الجدل لكونيا من  حيث كثر،وألىميتيا درسيا الكثير من عمماء النفس        

     يتسع المقام لمخوض فييا، وىي من ال المفاىيم الخالفية في عمم النفس الذي      
  ألسباب عدة منيا ;الموضوعات المحيرة       
 ، إنما يستدل عمييا بآثارىا .  تياحظيمكن مالأنيا قوة داخل النفس وال  -
 مى االخر ع مستقاًل داخل الفرد ، فيؤثر أحد الدوافع الدافع الواحد ال يعملكما أن  -
 ويتأثر بيا.   

 عمماء النفس عمى أنها :وقد عرفها 
 "عممية إستثمار وتحريك السموك و تنظيم نموذج النشاط".

 (65ص  ، 0222خميفة عبد المطيف ،  )محمد 
 "الدافعية ىي مجموعة من اآلليات البيولوجية التي تسمح بدفع السموك و توجييو".

( Alain Lieury ، 1997، 10)  
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 "مرعي"; في حين يعرفيا " بمقيس" و
ويشعربالحاجة  ، السموك وتوجيو لتحقيق غاية معينة"ىي تمك القوة الداخمية التي تحرك 
 . (405ص  ، 0222 ،) صالح محمد عمي أبوجادو".إلييا وبأىميتيا المادية أوالمعنوية 

وميولو ، وخصائصو ، ىذه القوة المحركة بعوامل تنبع من الفرد نفسو )حاجاتو  وتستثار
الموضوعات و )األشياء واألشخاص  واىتماماتو(، أومن البيئة المادية أوالنفسية المحيطة بو

 واألفكار واألدوات( .
 

 (  بمقيس ومرعي رب المثال التالي ; )ولتوضيح المفيوم نض
    ،وسيمة تعميمية عمى طاولة المعمم يشاىد التمميذ رسمًا معينًا عمى السبورة أوجيازًا عمميًا أو

فيتوقف أو  ، والرغبة في المعرفة حب االستطالع لديو  فينتبو لمرسم أو الوسيمة فيستيقظ  
الجياز، وربما يقترب منو ويركز نظره عمى  س منتظرًا ما سيقولو المعمم حول الرسم أويجم

 ،األشياء أو يطرح أسئمتو عمى المعمم سعيًا لتحقيق اليدف أو تمبية الحاجة التي يشعر بيا
 وىي المعرفة ... ويمكن توضيح ذلك في الشكل التالي ;

 
 

 تحقيق اليدف  أو العملالسموك  الدافع أو الحافز المنبو أو المثير
 أو الغاية

Stimulus Motive Behavior Achievement 
 الرسم

 أو الجياز
الرغبة في المعرفة 
 وحب االستطالع

االنتباه والتركيز 
 وطرح األسئمة

 المعرفة والتعمم
 وتمبية الحاجة

 

لألداء خالل ما سبق نستخمص أن الدافعية تعتبر حالة داخمية لدى الفرد تثير نشاطو  من
أوالتعمم أو تحقيق غاية ، أما في المجال التعميمي فالدافعية حالة داخمية في المتعمم تدفعو 
 إلى اإلنتباه لمموقف التعميمي والقيام بنشاط موجو واإلستمرارفيو حتى يتحقق التعمم كيدف.
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 مفاهيم وثيقة الصمة بمفهوم الدافعية : -2
 الحاجة ; 1- 0 

 "الشعور بنقص شيء معين ، إذا ما وجد تحقق اإلشباع" .تعرف الحاجة بأنيا 
الكائن الحي باالفتقاد لشيء معين" وقد تكون ىذه الحاجة فسيولوجية  وتعرف بأنيا "شعور

أوسيكولوجية اجتماعية )مثل الحاجة لالنتماء ، ( ...الحاجة لمطعام واليواء; داخمية )مثل 
 واإلنجاز( . والسيطرة 

النقص واإلفتقار لشيء معين يصاحبيا نوع من التوتر و الضيق الذي ىي حالة من "     
سرعان ما يزول عندما تمبي ىذه الحاجة ، أو يتبع إشباعيا وىناك حاجات مختمفة يسعى 

 ، ...)محمود إبراىيم وجيو ، بدون تاريخ"األكل، النوم ، الجنس اإلنسان إلى إشباعيا مثل
 (. 105 ص

فات ، يمكن القول ; بأن الحاجة ىي نقطة البداية إلثارة دافعية وبناء عمى ىذه التعري     
 . الكائن الحي ، والتي تحفز طاقتو وتدفعو في االتجاه الذي يحقق إشباعيا

 الحافز; 0 – 0
 "ىو القوة الدافعة لمكائن الحي لكي يقوم بنشاط ما بغية تحقيق ىدف محدد "       

عمى أساس أن كال منيما يعبرعن حالة  ومفيوم الحافزو يرادف البعض بين مفيوم الدافع 
المفيومين  وىناك من يميزبين ىذين التوترالعامة نتيجة لشعور الكائن الحي بحاجة معينة،

يستخدم لمتعبيرعن الحاجات البيولوجية فقط األكل، أي حافز  عمى أساس أن مفيوم الحافز
لى الحاجة بعد أن ترجمت  وبصفو عامة فإن كل من الحافز ،العطشالجوع و  والدافع يشيرا 

 ، )محمود إبراىيم وجيو فرد إلى السموك في إتجاه إشباعيافي شكل حالة سيكولوجية تدفع ال
 ( 106 ص
 الباعث ; 4 – 0
يشيرالباعث إلى موضوع اليدف الفعمي الموجود في البيئة الخارجية والذي يسعى الكائن  

، والماء في حالة  يو الطعام في حالة دافع الجوعالحي بحافز قوي إلى الوصول إليو . ف
 والشيرة في حالة دافع اإلنجاز...  دافع العطش ، والنجاح
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 نظرية ماسمو والدافعية : - 3
فمنيا  ،لقد نتج عن الدراسة العممية لمسموك اإلنساني عدد كبير من نظريات الدافعية   

والنظريات المعرفية ، ونظريات االستثارة الوجدانية ، ونظريات الجذب  ،نظريات الحافز
والنظريات اإلنسانية . والذي ييمنا في ىذا الموضوع ىو نظرية الحاجات أو ما يعرف 

وألىمية ىذه النظرية في التطبيق  ، قرب إلى الفيم السميماأل عتبرتبنظرية ماسمو والذي 
نظريتو عمى عدد من المسممات صنف ماسمو الدوافع البشرية في إطار حيث  التربوي .

 نذكر منيا ما يمي ;
، ثم  تنظيم حاجات اإلنسان في شكل ىرمي متدرج يبدأ بالحاجات الفسيولوجية  -4-1

حاجات األمن ، ثم حاجات االنتماء ، ثم حاجات تقديرالذات ثم حاجات تحقيق الذات ، 
 ( .550، ص 1:91،  سيد وآخرونخير اهلل ،  ثم حاجات الفيم والمعرفة )

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 شكل يوضح التدرج

 اليرمي لمحاجات طبقًا لنظرية ماسمو
وىذا التدرج ىو تدرج اإللحاح من أجل اإلشباع ، بمعنى أن الحاجات التي تأتي في 
الصدارة ىي التي تستحوذ عمى انتباه الفرد . وتقل بالتالي قدرة الحاجات األخرى عمى 

 جذب انتباىو . 
 ،دائمًا لمحصول عمى أشياء مختمفة ، ومن ثم ال تشبع الحاجات كاممةيتطمع الفرد  -4-0

 فما إن تشبع حاجة إال وخفت أىميتيا ، وتبرز بالتالي حاجة أخرى .

 اتجاه التقدم نحو
  الحاجات األرفع

حاجات الفيم 
 والمعرفة

 حاجات تحقيق الذات
 حاجات تقدير الذات

 حاجات الحب واالنتماء

 حاجات األمــن

 الحاجات الفسيولوجية

 اتجاه الغمبة
 والسيطرة

 عقمية أو فكرية

 اجتماعية

 شخصية
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وىذه العممية مستمرة ولن تنتيي أبدًا ، واليدف منيا جعل الفرد دائمًا في حالة تعبئة     
 مستمرة من الطاقة .

عيا عن دفع السموك ، ويتحرك سموك الفرد عندئذ بتأثير تتوقف الحاجة بعد إشبا  -4-4
 حاجات أخرى لم تشبع .

حاجة أخرى  تتداخل الحاجات فيما بينيا، فما دامت الحاجة ال تختفي عندما تبرز -4-5
 فإن الحاجات ال تشبع إال جزئيًا . 

ل الحاجة وقد حدد " ماسمو " الحاجات  الفسيولوجية بأنيا تمك التي تكفل بقاء الفرد مث
واليواء والنوم ودرجة حرارة معينة . وىذه الفئة من الحاجات ىي   والشراب  إلى الطعام

التي تتصدر قائمة الحاجات المختمفة في حالة عدم إشباعيا ، فمنتيى أمل الفرد الذي 
 .يشعر ببرودة شديدة أن يجد مكانًا دافئًا 

 منيا ;  لمحاجات الفسيولوجية بعض الخصائص المشتركة نذكر و
 مستقمة نسبيًا بعضيا عن البعض اآلخر .أنيا _   
 ترتبط بأجزاء أو مواضع معينة من الجسم . _   
 يتعامل معيا الكائن الحي في فترات متقاربة حتى تظل مشبعة . _   
 يستعد ليا الكائن الحي بطريقة إرادية ._   

الحماية من الخطر والتيديد وحدد ماسمو حاجات األمن بأنيا تتمثل في رغبة الفرد في 
الحرمان والتي قد تأخذ عمى سبيل المثال شكل الرغبة في التأمين االقتصادي )توفير  و
  ىذه تبرز . و الرغبة العقمية في وجود عالم منظم يمكن التنبؤ بأحوالو ( ، أو ادخار و

 الحاجات إلى األمن بعد أن تشبع نسبيًا الحاجات الفسيولوجية . 
حاجات الحب واالنتماء في رغبة الفرد في االنتماء واالرتباط باألفراد اآلخرين كما حدد 

لحاح ىذه الحاجات في تصور"ماسمو"بعد أن يتحقق ، والقبول من جانب األقران ويظيرا 
وحاجات األمن السابقتين عمييا في المدرج اليرمي   اإلشباع لمحاجات الفسيولوجية

 لمحاجات . 
ذات بعد ذلك ، في الرغبة في تقدير الذات وتقدير اآلخرين ليا . وحدد حاجات تقدير ال  

ويؤدي إشباع ىذه الحاجات إلى تولد الشعور بالقيمة واالقتدار ، ويؤدي عدم إشباعيا إلى 
 الشعور بالدونية واالنحطاط . 

مكاناتو الكامنة ، وحدد أخيرًا حاجات تحقيق الذات في رغبة الفرد في تحقيق طاقاتو وا     
 ".  ونعن ىذا المعنى لتحقيق الذات بقولو " أن يكون الفرد ما يستطيع أن يكعبر"ماسمو"وي
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الفرد بإمكاناتو الذاتية ويعتمد تحقيق الذات أيضًا عمى الفيم أو المعرفة الواضحة لدى     
تقان ا  و  يعرف أنو يفعمو بكفاءة فال بد أن يعرف الفرد ما يمكن أن يفعمو قبل أن ،وحدودىا
  لرغبة تمثل قمة المدرج اليرمي .وىذه ا

 أنواع الدوافع: - 4
 ;الدوافع الفطرية -1- 5
تدفع الفرد إلى إلتماس أىاف طبيعية ف ، تظير منذ الوالدة  تسمى كذلك بالدوافع الغريزية 

والحضارة فكل فرد يسعى إلى ، ن كل األفراد ميما إختمفت البيئةفيي مشتركة بي موروثة ،
متالك المشاعر. وىي التي تتعمق بالحاجات البيولوجية ، الحفاظ عمى ذاتو  براز قدراتو وا  وا 

 دافع الجنس واالمومة ، دافع الحب واالستطالع .
 
  الدوافع المكتسبة: - 0 – 5
ىي دوافع ثانوية يكتسبيا الفرد خالل عممية التطبيق اإلجتماعي وىي كل مايتعممو الفرد   

التدريب أثناء تفاعمو مع البيئة وعادة ما يصنف عمماء  الممارسة وو   عن طريق الخبرة
 النفس ىذه الدوافع إلى مايمي ;

 دوافع إجتماعية عامة: -
عن طريق خبرتو اليومية و تفاعمو اإلجتماعي ميما إختمفت  الفرد كل ما يكتسبو وىي   

شتراك واإلفي ميل اإلنسان إلى العيش مع الجماعات  وتتجمىالحضارة التي ينتمي إلييا 
 ( 1:8ص،  0220، ) محمد شفيق  .  اإلجتماعيةمعيم في مختمف نشطاتيم 

 دوافع إجتماعية فردية: -
، فقد يكتسبيا لخبرتو الخاصة  تشمل الدوافع التي يتميز بيا األفراد بعضيم عن البعض 
 اليكتسبيا البعض اآلخر ألنو اليميل إلييا، وماىذه الدوافع والميول إالإتجاىات نفسية و

و نحو أشياء معينة تعبرعن إستعداد وجداني مكتسب ثابت نسبيا يحدد شعور الفرد وسموك
 . ( 0:، ص  0225 ، )حسين فايد
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 تعريف التعمم: - 5
تغييرفي السموك ناتج عن استثارة ىذا  " فالتعمم ىو;"Guilford حسب الباحث "جيمفورد" "

بسيطة و قد يكون لمواقف معقدة" )حسين التغيير في السموك قد يكون نتيجة ألثر منبيات 
 ( 17، ص  :::1،  منسي

 
ال يالحظ مباشرة  في سموك الفرد تغير شبو دائم يعرف عمى أنو ;"عممية التعمم يمكن أن

و لكن يستدل عميو باألداء أو السموك الذي يصدر من الفرد وينشأ من ممارسة كما يظير 
 . ( 17، ص  :::1 ، )أحمد حسين المقافي في تغير أداء الفرد. "  

 
 تعريف الدافعية لمتعمم: - 7

 ;، فمن بينيا مايمي  العمماءجية نظر و تعاريف الدافعية لمتعمم حسب  لقد تعددت    
 أنيا; "Biellre" "Snowman" تعرف الدافعية لمتعمم حسب الباحث " بيمر"و"سنرمان"

عمى استمراره مل المتعمم التي تحرك سموكو وأدائو و تع"الحالة الداخمية أوالخارجية لدى  
ص  ، 0221)أحمد محمد الزغبي ،  وتوجييو نحو تحقيق ىدف معين أوغاية محددة".

059) 
 ."  الدافع لمتعمم ىو ميل إلى التفوق في حاالت المواقف التعميمية الصعبةيعرف "  و 
 ( 2:، ص  9::1 ، ) أحمد عواد   
أوىو  دافع التعمم عبارة عن المواجية أو التفوق عمى معاييراإلمتياز أن " ; ويعرف أيضا 

 ." التفوق عمى اآلخرين
الدافعية لمتعمم ىي حالة داخمية تحرك أفكار و معارف المتعمم ;  " Larousseحسب "و 

و بنائو المعرفي ووعيو وانتباىو و تمح عميو لمواصمة األداء في المجال الدراسي لموصول 
 ( Larousse ،  5::1،  7: ) توازن معرفي .إلى حالة 
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ىي النجاح الذي يحققو التمميذ  الدافعية لمتعمم; نستنتج أن  السابقة من التعاريف        
الرغبات التي تدفع  لمواقف التعميمية الصعبة عن طريق مجموعة المشاعر والطاقة وا يف

 . األىداف بو إلى اإلنخراط في نشاطات التعمم التي تؤدي إلى بموغو
 
  أنواع دافعية التعمم : - 7
مية التعمم ، تعمل عمى تسييل عموالتي  ، التعممية_بالعممية التعميمية الدوافع  وتتعمق ىذه 

 الدوافع التالية;ب وترتبط أسـاسـا
 الدافع إلى اإلستكشاف و اإلستطالع: 1 –8

الرغبة في اإلستطالع أكثر تظير مختمف الدراسات أنو كمما كان المثير جديدا يستثير 
أي الموقف التعميمي الجديد يثير في  ، ولكن عندما يكون غير مرتبط بأية خبرة سابقة

 اإلستطالع و اإلستكشاف لممعرفة . المتعمم حب
 دافع التنافس و الحاجة إلى التقدير: 0 – 8

ثابر لمحصول وجود دافع التنافس يؤدي بالمتعمم إلى اإلجتياد و العمل الموىذا يعني أن 
 عمى أعمى النتائج ومنو تحقيق التقدير لذاتو.

 الدافع إلى اإلنجاز و النجاح: 4 – 8
  . يتمثل في إنجاز الطالب بصفة جيد، أي الحصول عمى عالمات جيد من أجل النجاح

 (.164ص  ، 0222 صالح محمد عمي أبو جادو، )
 الدافع إلى المعرفة: 5 – 8

والفيم واإلتقان وحل المشكالت، فالدوافع المعرفية تتمثل في حب الرغبة في المعرفة  وىو
 . (164ص  ، 1:94،  مصطفى زيدان ) التعرف عمى كل شيئ ىوالميل إل اإلستطالع
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 :لمتعمم  وظائف الدافعية - 8
أن يستجيب لموقف معين و ييمل باقي المواقف األخرى  تساعد الفرد ) المتعمم( عمى -

أي عندما يكون الفرد في حالة توتر  بطريقة معينة في ذلك الموقف ،كما تجعمو يتصرف 
فإنو يبحث عن سموك يجعمو يزيل بواسطة ىذا التوتر و يختار السموك الذي يتناسب مع 

 الوضع اإلقتصادي و السياسي و اإلجتماعي الذي يوجو فيو ىذا الشخص.
فالمتعممين الذين ، الميارات وغيرىا من األىداف  كما تساعد عمى تحصيل المعرفة، -

يتمتعون بدافعية يتم تحصيميم الدراسي بفاعمية أكبر،في حين المتعممين الذين ليس لدييم 
 ،  1:98، بدرعمر ) وسخرية داخل القسم . شغب دافعية عالية قد يصبحون مصدر

 (6:ص 
إليو الفرد إىتماماتو من أجل تعمل الدافعية عمى مجال النشاط السموكي ، الذي يوجو  -

)رمضان  . تحقيق أىداف معينة ، فالسموك بدون وجود دافع يصبح عشوائيا وغيرىادف
 (184 ، ص8::1محمد القذافي ،

مما يؤدي إلى تنشيط  الطاقة الالزمة لممارسة نشاط ما، كذلك تعمل الدافعية عمى جمع -
عادة الجسم إلى اإلتزان السابق.سموك الفرد ودفعو إلى القيام بعمل من أجل إزالة ا    لتوتر وا 

 (191، ص  0226) صالح حسين الداىري ، 
اشي السموك المؤدي إلى ح، وت عمى تكرارالسموك الناجح كما تحث الدافعية المتعمم -

يصبح دافع الكائن الحي ىو الحصول عمى  ، بسبب عمميات التعزيز إذ العقاب والحرمان
 تجنب الفشل أو الموم أو العقاب.و  نوي الثواب عمى شكل مادي أو مع

أي يختارالفرد نشاطا معينا  الفرد، التي يواجييا األنشطة التي تتناسب مع المواقف تثير-
 السمبي. االتجاه أو ياإليجاب باالتجاهيتناسب مع الحاجة التي توجد لديو، إما 
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 طرق قياس الدافعية : - 9
  مالحظة سموك الفرد ودراسة حالتو ; فإذا ماالحظنا عمى الفرد أنو يبذل جيدًا كبيرًا  -

  ن نقول في سبيل الوصول إلى مستوى تحصيل مرتفع في دراستو مثاًل ، فال نستطيع أ
 المالحظوقد تتدخل في ىذه الطريقة ذاتية  ىذا الفرد قوي،د التحصيل عن إلى الدافع أن

 لمحقيقي . اع الظاىري مخالفنفسو وقد يكون الداف
التقدير الذاتي ; وتعتمد عمى تقرير المفحوص ذاتو عن دوافعو كما يشعر بيا ومن  -

صور ىذه الطريقة االستبيان ، ولكن من عيوبيا قد يستجيب الفرد عمى استجابة يعتقد 
 أنيا تمقى ترحيب وموافقة من المجتمع والتي قد تختمف عما يراه ويعتقد فيو فعاًل .

وىي ر األوىام وأحالم اليقظة من نتاج عممية التخيل ، تحميل أوىام الفرد ; تعتب -
استجابات بديمة لالستجابات الواقعية يمجأ إلييا الفرد حينما يواجو عقبات تحول دون 
شباع دوافعو وتعتبر ىذه االستجابات مصدرًا غنيًا يمكننا من معرفة  تحقيق أىدافو وا 

يل أوىام الفرد في دراسة من محتويات النفس البشرية ، وقد استخدم تحم الكثير
 الشخصية . 

بأن  تسميمناتقوم الطرق السابقة لقياس الدوافع عمى أساس ; اإلثارة التجريبية لمدوافع  -
ىذه المواقف ىي مثيرة لدوافع الفرد ، فعندما نالحظ سموك الفرد نالحظ دالئل دافع 

سيعتبر ىذا الموقف كما لو ، وعندما نعطي الفرد اختبارًا موقفيًا نسمم بأن الفرد  يعمل
كان موقفًا حقيقيًا. وىكذا يمثل اختياره ذلك االختيار الذي يقوم بو لو أنو واجو الموقف 

 ( .104 ، ص 1:91في حياتو )خير اهلل ، 
 

 _ تطبيقات نظرية ماسمو في عممية التعمم : 11
 يمكن االستفادة من نظرية ماسمو في عممية التعمم كما يمي ;

الذين يشعرون بعدم االرتياح بسبب الجوع والمرض الصحي ربما يكونون غير التالميذ -
ميتمين بعممية التعمم ... لذا ال بد من إشباع الحاجات البيولوجية عند المتعمم حتى تتيسر 

 عممية التعمم .
الطالب يكونون مشتاقين ليتعمموا في جوآمن ومريح ، والعكس صحيح إذ ُيعرضون عن -

المميء بالخوف والتيديد ... لذا ال بد من توفير جو من األمن والطمأنينة  التعمم في الجو
 لممتعمم . 

 ...بالحب والقبول داخل حجرة الصف التالميذ ييتمون في عممية التعمم عندما يشعرون  -
 إذا شعروا بأنيم ميممون ومنبوذون أو يعاممون معاممة سيئة .  ،والعكس صحيح 
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فيؤالء  ، لمفيم والمعرفة أكثر من اآلخرين يكون لدييم رغبة قويةبعض التالميذ ربما   -
دافعيتيم تكون أقوى لعممية التعمم من اآلخرين . فعمى المدرس تحفيز دافعية الطالب لمفيم 
والمعرفة ، وىذا يقودنا إلى الدوافع الداخمية التي تستثير نشاط الفرد من ذاتو وتجعمو ييتم 

 لمفيم والمعرفة وىذا يعتبر من ضمن الدوافع الداخمية . بعممية القراءة واالطالع 
فالتعمم في الدافع الداخمي ىو نفسو سبب وباعث لمسموك الذي دفعو نحو اليدف أو  -

 أي منطمقًا من العمل نفسو . -العمل المرغوب فيو 
م وال يكون األمر كذلك في حالة الدافع الخارجي الذي يستخدمو المعمم لمتأثير في المتعم_ 

المرتبطة  الوعد باإلثابات المعنوية والمادية غير ودفعو نحو العمل عن طريق الترغيب و
 بالعمل نفسو . 

، 1:98بمقيس،  ) لقد أثبتت التجارب الكثيرة التي أجريت عمى ىذين النوعين من الدوافع
الدوافع ( أن الدوافع الداخمية أقوى وأبعد أثرًا وأقدر عمى الثبات واالستمرارية من  9: ص

 الخارجية ، وأنيا تؤدي إلى تعمم قوي عميق األثر قابل لالستبقاء واالسترجاع واالنتقال
 عمم في إثارة الدافعية لمتعمم :الم دور -11
 ( 64، ص7::1، )عميان  إن قوة الدافعية لمتعمم تتوقف عمى مراعاة ما يمي;   

أن يقوم المعمم بتحديد الخبرة المراد تعمميا تحديدًا يؤدي إلى فيم التالميذ لمموقف الذي  -
 يعممون فيو . 

أن يراعي المعمم في اختياره لألىداف والمحفزات أن تكون مرتبطة بالدافع من جية  -
وبنوع النشاط الممارس من جية أخرى. ألن ذلك يساعد تشجيع تقدم التالميذ في 

 التحصيل .
ن يراعي المعمم أن يكون اليدف الذي يختاره مناسبًا لمستوى استعدادات التالميذ أ -

العقمية ، ألن ذلك يؤدي إلى زيادة قيمة الدافع كعامل مساعد عمى بعث أنواع النشاط 
 المحققة لميدف . 

 أن ُيمحق المعمم اإلثابة بتحقيق اليدف مباشرة ، ألن ذلك يزيد من القوة الفاعمة لمدافع ._ 
ومن الثابت أن مرور وقت طويل بين إنجاز النشاط وتحقيق اليدف يفقد اإلثابة قيمتيا 

 عند المتعمم ويجعل تعطشو لمحصول عمييا فاترًا . 
لذلك فإن كفاءة المعمم في استغالل دوافع تالميذه في عممية تعمميم تعد شرطًا لنجاحو ،   

 ،وافع تالميذه في عممية تعمميم ومع ذلك فإن عميو أن يراعي عند قيامو باستغالل د
 ما يمي ;  
 أن يراعى الحذر في استخدام المنافسة بين تالميذه . -
 أن يتعرف إلى معدل التقدم عند كل واحد من تالميذه ومستوى تحصيمو .  -
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 :الفصل خالصة

لقد تطرقنا في ىذا الفصل إلى موضوع الدافعية لمتعمم الذي يعتبر من المواضيع اليامة    
لمدافعية لمتعمم أىمية  التعميمية وشرط من شروطيا ،_إلرتباطيا الوثيقة بالعممية التعميمية 
ألن يمارس نشاطات معرفية و عاطفية و حركية في  تربوية تكمن في جعل المتعمم قابال

نطاق المدرسة أو حتى خارجيا، وليذا كان من الضروري عمى المعمم أن يعمل عمى اثارة 
من ىنا بات من الضروري معرفة أي أنماط دافعية تالميذتو لتحقيق األىداف المسطرة ، و 

وىذا ماسوف نتطرق إليو في  ،عمى إثارة الدافعية لدى التالميذ  اإلدارة الصفية القادر
 الجانب التطبيقي .
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 تمهيد:
 الصمف وصًفا أيف سنقدـ ،الجانب الموازنة بيف أبعاد المشكمة ىذا سوؼ نحاوؿ في     

 وتحديد ، الدراسة منيج تعريؼخالؿ  مف ذلؾ ، الدراسة تنفيذ في تبعياسن التي لإلجراءات
عداد الدراسة، عينة  معالجة في استخدمت التي اإلحصائية واألساليب  ، الدراسة أداة وا 
األسس المنيجية و العممية  إستناداعمىالتحقؽ مف فرضيات البحث  وىذا بغرض ، النتائج

 المعتمدة عمييا.
  :االستطالعيةسة الدرا - 1

بالحصوؿ عمى مباحث الدراسة االستطالعية ىي دراسة إستكشافية تسمح ل أف بما        
مف  استكشافية حوؿ ميداف الدراسة ،إلقاء نظرة ، حيت تـ معمومات أولية حوؿ الموضوع 

 يد الضبط القبمي مف أجؿ إستمياـ وذلؾ بتحد ،التأكد مف صالحية األدوات المصممة أجؿ
، وجمع البيانات ادوات دة في البيئة التعميمية لغرض توزيع ئبعض األنماط الصفية السا

  واختبارىا .
 يمركز والية الشمؼ ، ب الدراسة االستطالعيةأجريت  : ي والزمانيالمكانالمجال  - 1-1

غاية  إلى 5102أفريؿ  10في الفترة الممتدة مفبني حواء والشمؼ مركز،  التكويف الميني
   ، 5102 أفريؿ 01
العينة التي تـ مف افراد  011االستمارة عمى تـ توزيع  العينة االستطالعية : - 1-2

 لبحثا في لممشاركة العينة واستعداد تجاوب مدى لمعرفة وذلؾ ،اختيارىا بطريقة عشوائية
 ألفراد بالنسبة المقياس بنود وضوح مدى معرفة في االستطالعية الدراسة ساعدتنا وقد

 .أكثر العينة أفراد تحديد جانب إلى تجاوبيا، مدى وكذا العينة
 ىو: االستطالعيةاليدؼ مف ىذه الدراسة #  وكاف 

 التأكد ما إذا كانت األدوات المستعممة مالئمة لمبحث. -أ   
 التأكد مف وضوح البنود .  -ب 
يوسؼ كونيا مقياس دافعية التعمـ لػاإلستمارة والخاصة بدافعية التعمـ منيا  التأكد مف -ج 
 . ي شممت الجانب التعميميماطق
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 الستمارةا مالئمة عمى محكموفالستعانة بأساتذة  تـ وقد الخبراء:تحكيم  اجراءات-3– 1
 جعؿ مماكوف مقياس الدافعية لمتعمـ مصمـ في مجااللتربية ،  التعديالت بعض إجراء بعد

 .  الدراسة عينة عمى تطبيقيا وصالحيةاالستمارة  ىذه محتوى صدؽ إلى يطمئف الباحث
 نتائج الدراسة االستطالعية : -4- 1

تـ ، لبنود واضحة ومالئمة العبارات وا أف استخمصناو مف خالؿ ىذه المراحؿ  -
عدـ اإلبالغ عف ىويتيـ دوف ذكر  اإال أنيـ فضمو ، سرعة بسيولة و ليا  االستجابة

 بالسرية.  واالحتفاظو المقب  االسـ
لـ يعترض الباحث اي مانع في تطبيؽ مقياس الدافعية لمتعمـ ليوسؼ قطامي الذي  -

 .، وبالتالي استخدامو وتطبيقو في مجاؿ التكويف الميني شمؿ الجانب التعميمي 
تحديد األنماط الصفية والتأكد مف صالحية االستمارة المصممة مف حيث مالئمة  -

حتفاظ باألدوات التي صممت لقياس بنود ووضوحيا، وبصفة عامة تـ التأكد ، واال
 فرضيات البحث . 

بواسطة  ةحقيقو الطريؽ المؤدي إلى الكشؼ عف اليعرؼ المنيج عمى أن : المنهج -
 . فوزي عبد الخالؽ ) مجموعة مف القواعد لتحديد العمميات لموصوؿ إلى نتيجة معمومة

 . ( 27، ص  5112
، نظرا لمالئمتو لطبيعة الموضوع ،  مقارفىذا سوؼ نستخدـ المنيج الوصفي الفي بحثنا 

 والعالقاتكما ييتـ بتحديد الظروؼ  وصؼ وتحميؿ ظاىرة الدراسة بدقة وموضوعية،وىذا ل
 .اتبر غالتي توجد بيف المتوالفروؽ 

 العينة: - 3
والواضحة  وذلؾ بتمثيؿ الصفات الموجودة،  متعمد مقصود شكؿعينة البحث ب تـ إختيار 

مف مجتمع اصمي يتكوف  فردا 21مقصودة شممت حيث إخترناعينة  ، المجتمعبيف أفراد 
 يمكف تمخيصيا في الخصائص التالية : ، قبمية وضعنا معايير بعدوذلؾ  ،فردا  021مف 
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( مراكز لمتكويف 12خمس)في  إلختيار فرضية بحثنا ويف المينيإختيار متربصي التك  -
 (. بني حواء سيدي عكاشة ، ، الشرفة الشمؼ ، ، سنجاس ) ىي :الميني 

 ط متغير الجنس وكذا تثبيت متغيرذكور  لضب 2و  إناث 2كز ر أفراد في كؿ م 01  -
 اختياروتـ  (وحتى الذكاء )التفوؽ الدراسي ، ( أبناء الموظفيف)  االقتصاديالمستوى 
إذ مركز الشمؼ والشرفة في  الحضارة ،راكز مف أجؿ ضبط مستوى البداوة و الخمس م

، و مركزسنجاس منطقة شبو  ةالمدينة ومركزي بني حواء وسيدي عكاشة في مناطؽ نائي
 حضرية.

  اإلطار المكاني و الزماني لمبحث :
في مراكز  اآلليبوالية الشمؼ شممت متربصي فرع اإلعالـ   ةاألساسيدراسة الأجريت 

 5102ماي  10الموالي ، في الفترة مففي الجدوؿ  ، كما ىو موضح التكويف الميني 
 :   5102ماي  01إلى غاية 

 
 

إسم مركز 
 التكوين المهني

بعد المركز 
 عن الوالية

 عدد المتربصين في
 فرع اإلعالم األلي

طبيعة 
 الموقع

شروط اإللتحاق 
 بالتخصص

 أفراد العينة

 إ ذ إ ذ
 2 ثانوي 5 حضري 05 02 كمـ 0 الشمؼ

 
2 

 كمـ 0 الشرفة
 كمـ 0

 2 2 ثانوي 5 حضري 2 51
 00 كمـ 02 سنجاس

 
 2 2 ثانوي 5 حضري شبو 01

 2 2 ثانوي 5 نائية 10 00 كمـ 52 سيدي عكاشة
 نائية 00 12 كمـ 011 بني حواء

 
 2 2 ثانوي 5
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 جمع البيانات :  أدوات - 4
 وتطويرىا بناؤىا، تـ  ةمار ميـ إستصمدراسة والكشؼ عف أنماط اإلدارة الصفية قمنا بتل 

  سةراالد بموضوع المتعمقة السابقة الدارساتب  -:باالستعانة
  .أراء بعض االساتذة  مف االستفادة -           

 المحور كزر تمسؤاال حيث ي 02محاور بحيث يحتوي كؿ محورعمى( ثالث 0)تشمؿ وىي 
والثالث حوؿ النمط الفوضوي  التسمطياألوؿ حوؿ النمط الديمقراطي والثاني حوؿ النمط 

  A , B , C  ـ عمى العبارات مؤشر ليا بترميز قسم
  . ، غير موافؽ ، غير موافؽ بشدة متردد،   موافؽ  موافؽ بشدة ، :واإلستجابة 

  0 . 5 . 0 . 5 . 2   -كاالتي : بحيث يكوف مفتاح التصحيح
قمنا بإعادة اإلختبار عمى نفس  ، ارةمف عبارات اإلستبياؽ الداخمي تسأما مف ناحية اإل -

 . 5..1المفحوصيف و جدنا درجة الثبات 
جامعة الشمؼ ب،  أما بخصوص صدؽ اإلختبار فقد وزعت أداة البحث في دراسة سابقة -

صدؽ  دراسة ـحيث طمب مني++ثالث أساتذة ++ نفس كمية العمـو اإلجتماعيةال قسـ عمـ
 ، ليتـ التأكد مف ذلؾ . اإلدارة الصفية األنماط إلستمارة فيما كانت تقيس فعالا
 "قطامي يوسؼل" التعمـ دافعية مقياس، فقد اعتمدنا دافعية التعمـ  قياسأما بخصوص  -

 ،  1992سنة في تعديمو تـ بارةع 71 األولية صورتو في المقياس يتضمف ، 1989 سنة
 المحكميف أجمع والتي رةعبا( 63) ىعم يحتوي المقياس وبقي بارة(ع55) بسحب قاـ حيث
 .التعمـ دافعية لقياس المقياس صالحية عمى األردف بجامعة النفس عمـ أساتذة مف
 لممقياس الكمية والدرجات الفقراتؿ ك بيف االرتباط معامؿ بحساب الباحث قاـ ذلؾ بعد_  

   0.76 و 0.12 فبي االرتباط معامالت وتراوحت ثانوي، والثاني التاسع الصؼ طمبة عمى
 ثبات ولحساب ،( 0.05 ) مستوى عند إحصائية داللة وذات إيجابية كميا كانت وقد

 بيف االرتباط حساب وتـ تمميذ، ( 40 ) مف تجريبية عينة عمى بتطبيقو قاـ المقياس
 . 0.72 ) )  المقياس ثبات معامؿ بمغ حيث التطبيقيف،
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 صدؽ التأكد مف إعادةب "أماؿ يوسؼ بف " الماجستير رسالة في الباحثة كذلؾ وقامت
 عشوائية بطريقة استطالعية عينة عمى طبقتو حيث الجزائري، المجتمع في المقياس وثبات
 يوـ ( 15 ) مرور بعد ثـ ،"البميدة" بوضياؼ محمد ثانوية مف وطالبة طالب   200قواميا
 المقياس صدؽ مف لمتأكد وىذا العينة، نفس عمى التطبيؽ إعادة تـ األوؿ التطبيؽ مف

 فنجده % 0.86 إلى المقياس ثبات وصؿ فقد لمثبات بالنسبة أما % 78 ب النسبة وقدرت
 ( . 25، ص  5100) لوناس حدة ، .لقياسو أعد ما لقياس صالح

 .   = R 1.50وفي بحثنا ىذا قمنا بحساب ثبات المقياس
 :التصحيح مفتاح
 الموجودة إشارة بوضع العبارات عمى المبحوثيف يجيب (x) الخمس اإلجابات إحدى عمى
 نقاط بخمس ليكرت" سمـ عمى باالعتماد اإليجابية العبارات تنقيط تـ وقد ، عبارة كؿ أماـ
   Likerte"  إجابات خمس أصؿ مف واحدة إجابة واختيار ( 05 ) إلى ( 01 )مف

 أرقاـ في والمتمثمة السالبة لمعبارات بالنسبة العكس وعمى الموجبة، لمعبارات بالنسبة
 . 05-00- .5-50 –00 –02–07 –00- 01-. – 7 -5 -5العبارات التالية:  

 .أقصى كحد  ( 180 )و أدنى كحد درجة ( 36 )بيف تراوحت لمقياسوعليه فإن درجات ا
 
 االحصائية  األساليب- 5

لمتمثمة ا اإلحصائية التقنيات عمى اعتمدنا المصاغة الفرضيات صدؽ مف التحؽ لغرض
 الخاصة بمقاييس النزعة المركزية التالية :إستخداـ األساليب اإلحصائية  في

 : المتوسط الحسابي  -0
حساب المتوسط الحسابي لدرجات أفراد العينة لوضع مدى تالئـ وتقارب 

 الدرجات مع بعضيا.
   =∑ 
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معرفة توزيع األفراد العينة و مدى عدـ  وتفيدنا في : مقياس التشتت و التباين -5
 إنسجاميا وبعدىا عف المتوسط . و يحسب كما يمي:

S=    √∑      
  

    

   
 

 
ىو إختبار بارميتري يعتمد عمى   T   test  تعماؿ اإلحصاء اإلستداللي إس -0

 التوزيع الطبيعي لمعينة و يستخدـ لمداللة عف الفروؽ.
 

  
 ̅   ̅ 

√
      

         
  

           

[
 

  
 

 

  
] 

 بحيث أف :
̅̅   و ̅    المتوسط الحسابي لكؿ عينة .   ̅
 عدد أفراد المجموعة .     
 االنحراؼ المعياري  ،     

 االنحراؼ المعياري  .التبايف وجذره ىو      
  وىي درجة الحرية              

  خالصة :
التأكد مف صدؽ وثبات األدوات توصمنا خالؿ العمؿ االستطالعي إلى لقد 

وبالتالي إمكانية تطبيقيا في الدراسة األساسية وبعد  ، المصممة لجمع البيانات
ج وتحميميا في اختيارنا لألساليب اإلحصائية المناسبة ، سوؼ نستعرض النتائ

 الفصؿ الموالي . 
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 تمييد :
عمى أفراد العينة ، وفق إطار منيجي ،  استماراتبعد جمع المعطيات من خالل توزيع 

سوف نقوم بتبويب وتنظيم البيانات ضمن جداول  ، ليتم تحميميا ومناقشتيا إحصائيا ،من 
 خالل الربط بين الجانب الميداني والجانب النظري .

التي تنص عمى أن ،  كما ذكرنا آنفا نحن بصدد إختبار فرضية بحثناإذن ، و  
في دافعية التعمم لدى متربصي مركز التكوين الميني صائية ذات داللة احىناك فروق 
والية الشمف ،  عبرفي السائد ، ومن خالل مراكز التكوين الخمس االدارة الصتبعا لنمط 

 الصيفية األكثر انتشارا فييا . اإلدارةسوف نحاول معرفة ماىو نمط 
انتشارا في  األكثرفية الص اإلدارةأنماط  ىيما : األولالسؤال عرض نتائج  -1

 مراكز التكوين الميني ؟

الستجابة المعيارية  و االنحرافاتبية ولإلجابة عن ىذا السؤال تم أيجاد المتوسطات الحسا
ثم تطبيقو ،   ىأفراد عينة الدراسة عن فقرات االستمارة وذلك يخص كل مركز عمى حد

 عمى كل مراكز 
 ++الشمف  ++( : مركز التكوين 1الجدول رقم )   

 األنماط
 التكرارات

 أفراد 11 ل
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 الترتيب المعياري

 4 1.14 4.13 عبارة11 التسمطي
 1 1.33 4.51 عبارة 11 الديمقراطي

 1 1.53 1.51 عبارة 11 لفوضويا
يتضح  لنا من خالل الجدول أن المتوسط الحسابي الفراد العينة االكبر ىو النمط 

السائد  النمط بالتالي ىو  أقل معياري انحرافب هكبر من يير األ( 4.51الديمقراطي )
 فراد .أ 11بالنسبة لـ 
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 ++الشرفة  ++: مركز التكوين  1الجدول 

 التكرارات األنماط
 أفراد 11 ل

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الترتيب

 1 1.34 1.32 عبارة11 التسمطي
 4 1.43 1.13 عبارة 11 الديمقراطي
 1 1.41 4.12 عبارة 11 الفوضوي
أن المتوسط الحسابي ليذه العينة في النمط الفوضوى أكبر من  الجدوليظير من خالل 
 و بالتالي قمة التجانس . 1.41، ريم انحرافيا االكبر بـ  4.12ييرىا و المقدر بـ 

 
 ++سنجاس  ++:  مركز التكوين  4الجدول 

 التكرارات األنماط
 أفراد 11ل

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الترتيب

 1 1.33 4.44 عبارة11 التسمطي
 1 1.54 3.32 عبارة 11 الديمقراطي
 4 1.44 1.11 عبارة 11 الفوضوي

ن النمط االكبر من ييره ىو النمط من خالل مقارنتنا لممتوسطات الحسابية يظير أ
 . 1.54ريم عدم تجانس أفراد المجموعة المقدرانحرافيا بـ  3.32الديمقراطي بمقدار

 
 ++بني حواء  ++ التكوين: مركز  3الجدول رقم 

 التكرارات األنماط
 أفراد 11 ل

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الترتيب

 1 1.25 1.22 عبارة11 التسمطي
 1 1.34 4.3 عبارة 11 الديمقراطي
 4 1.11 1.32 عبارة 11 الفوضوي
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   4.3يوضح لنا الجدول أن أكبر متوسط حسابي ىو النمط الديمقراطي بمقدار 
 . 1.34بانحراف معياري  و

 ++سيدي عكاشة ++   ( : مركز التكوين11الجدول رقم )

 التكرارات األنماط
 أفراد 11ل

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الترتيب

 1 1.31 3.34 عبارة11 التسمطي
 4 1.23 4.4 عبارة 11 الديمقراطي
 1 1.12 4.4 عبارة 11 الفوضوي

فية السائد ىو النمط التسمطي بمتوسط الصمن خالل الجدول يتضح لنا أن النمط االدارة  
وىذا ما يؤكد ممارسة أستاذ الفرع  1.31و إنحرافو المعياري ىو االصغر بـ  3.34حسابي 

 لنمط إدارة الصفية بشكل تسمطي .
 
 

ل مركز  عمى حدى اولت مقارنة النمط السائد في كمن خالل الجداول السابقة التي تن ==
 وعميو سوف نقوم بالبحث عن النمط السائد في المراكز الخمسة ككل ، 

 1وعميو قد تتراوح النقاط من  ،عبارة  31أي  1الى  1عمما أن االجابة تراوحت ما بين 
 نقطة .  111الى 
 

 : يضم المراكز الخمسة  2جدول رقم 

 التكرارات األنماط
 افرد 11 ل

المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 الترتيب

 1 1.45 4.13 عبارة11 التسمطي
 1 1.11 4.31 عبارة 11 الديمقراطي
 4 1.24 1.54 عبارة 11 الفوضوي
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( االكبر ىو افرد 11الفراد العينة )الحسابي من خالل الجدول يتضح لنا أن المتوسط 
االكثر انتشارا في وىذا يشير الى أن النمط االدارة الصفية  1.11بانحراف معياري  4.31

واخيرا النمط  4.13مراكز التكوين ىو النمط الديمقراطي ليمييا النمط التسمطي بمتوسط 
 . 1.54الفوضوي 

 التحميل السيكولوجي :( _ 5
ا ذإن انتشار النمط الديمقراطي في مراكز التكوين الميني يدل عمى قناعة المعممين بي

القي تشجيعا من قبل الييئات العميا كوزارة النمط وأنو النمط المريوب فيو ، والذي ي
بدطمئنان االسم بالمودة و لكونو يت ، ومديريات التكوين ينالميني والتعميم التكوين  الرأي اءوا 

مبدأ  تكافؤ الفرص في التعميم وىذا ما تعكسو  إتاحةو يعمل عمى ، و الحرية في التعبير 
قطاع التكوين الميني  أنسنةتوصيات و مراسالت الوزارة الوصية التي تنص عمى محاولة 

وىذا من أجل تحقيق  التعممية ، من خالل خمق جو التفاعل بين أطراف العممية التعميمية
جال تتفق مع نتيجة ىذا البحث األىداف التعميمية ، كما أن الدراسات السابقة في ىذا الم

والتي تثبت بأن النمط الديمقراطي أكثر فعالية مقارنة بالنمط التسمطي الفوضوي السيما 
 آراءهة بالكفاءات فتمك الحرية تجعل من المتربص عضوا فعاال يعبر عن بفي مجال المقار 

الذي يجعل  و مشاركتو في عممية بناء مراحل الدرس و كذا التقييم عكس النمط التسمطي
 األدمغةبأسموب قائم عمى حشو  األستاذالمتربص أكثر تعقيدا فيعتمد في تعميمو عمى 

 بالمعارف .
بحيث يشعرون بعدم  لممتربصين طمقةالم عن النمط الفوضوي الذي يعطي الحرية فضال

و الفوضى في تسير مراحل  األىواء ومن ىنا يظير األستاذاالىتمام والالمباالة من طرف 
الدرس وعميو يغيب فكر التقييم ويياب التغذية الراجعة وىذا ما يتنافى مع مبادئ التدريس 

 بالمقارنة بالكفاءات .
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 ذات داللة إحصائية فيىل ىناك فروق  : عرض نتائج السؤال الثاني++( 4
 الصفية السائّد؟ اإلدارةعند متربص التكوين الميني تبعا لمنمط التعمم الدافعية 

وذلك بعد  فرد 41مكونة من بشكل مقصودة لإلجابة عن ىذا السؤال نقوم باختيار عينة 
 اكتشافنا لمكان  تواجدىا بالمراكز التالية : 

 الشمفأفراد تضم النمط الديمقراطي بمركز التكوين  11
 أفراد تضم النمط التسمطي بمركز التكوين سيدي عكاشة 11
 مط الفوضوي بمركز التكوين الشرفةأفراد تضم الن 11
 

 نة بين مجموعتين لمنمطين الديمقراطي والفوضوي:يحساب الفرق في الدافعية لمتعمم لمع++
 

المتوسط  النمط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

متوسط الدافعية 
 لمنمط

 فاالنحرا
 المعياري لها

T 

 المحسوبة

T 
 المجدولة

درجة 
 الداللة

 1,43 3,55 0,47 3,95 الديمقراطي
1,96 1,73 0,05 

 0,11 3,53 0,85 3,26 الفوضوي
المجدولة  Tأكبر من 1,96)  المحسوبة ) Tمن خالل بيانات الجدول يتضح لنا أن 

مما   0,05وبالتالي ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الشك 1,73)  )والمقدرة ب
 داللة إحصائيةىناك فروق  أنفي بحثنا ىذا أي  )1(يدفعنا لالحتفاظ بالفرضية الجزئية 

 .دافعية التعمم عند متربص مراكز التكوين الميني تبعا لمنمط الديمقراطي والفوضوي  في
 

 ++حساب الفرق في الدافعية لمتعمم لمعينة بين مجموعتين لمنمطين الديمقراطي والتسمطي:
 

المتوسط  النمط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

افعية متوسط الد
 لمنمط

النحراف 
 المعياري لها

T 

 المحسوبة

T 
 المجدولة

درجة 
 الداللة

 1,43 3,55 0,47 3,95 الديمقراطي
1,98 1,73 0,05 

 0,35 3,36 0,45 4,73 التسمطي
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المجدولة  Tأكبر من 1,98)  المحسوبة ) Tمن خالل بيانات الجدول يتضح لنا أن 
وبالتالي ىناك فروق جوىرية ذات داللة إحصائية عند درجة الشك 1,73)  )والمقدرة ب

ذات ىناك فروق  أنفي بحثنا ىذا أي  )1(مما يدفعنا لالحتفاظ بالفرضية الجزئية  0,05
التكوين الميني تبعا لمنمط  بين دافعية التعمم عند متربص مراكزداللة إحصائية 

 الديمقراطي والتسمطي

 

 ة لمتعمم لمعبنة بين مجموعتين لمنمطين التسمطي والفوضوي :++ حساب الفرق في الدافعي
المتوسط  النمط

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

متوسط الدافعية 
 لمنمط

النحراف 
 المعياري لها

T 

 المحسوبة

T 
 المجدولة

درجة 
 الداللة

 0,35 3,36 0,45 4,73 التسمطي
2,02 1,73 0,05 

 0,11 3,53 0,85 3,26 الفوضوي
والمقدرة  المجدولة Tأكبر من 2,02) المحسوبة ) Tالجدول يتضح لنا أن  وكتعميق عمى

مما يدفعنا   0,05ذات داللة إحصائية عند درجة الشك  وبالتالي ىناك فروق1,73)  )ب
 ذات داللة إحصائيةفي بحثنا ىذا أي ان ىناك فروق  )4 (لالحتفاظ بالفرضية الجزئية 

 والفوضوي تسمطيبين دافعية التعمم عند متربص مراكز التكوين الميني تبعا لمنمط ال
 
 التحميل السيكولوجي : (_ 9

 التأثيرفي  األفضمية ليا األنماطحول أي  تنا في ىذا البحثم بتوجيو فرضيانقريم اننا لم 
االستداللي المتمثل  اإلحصائي األسموبعمى  اعتمادنافي مستوى الدافعية وذلك نتيجة 

من أن  إال بين عينتين مرتبطتين ويير موجيتين ثنائية الذيل لمداللة عمى الفروق  Tفي 
تي تتعمق وال 3,55  لممتوسط الحسابي لدافعية التعمم نجد اكبر قيمة ىي حيصنا خالل تم

ىتمام والقيمة باال المتربصين شعريالنمط  ىذا أنيدل عمى  وىذا ما ، بالنمط الديمقراطي
ترتيب )نتيجة االستجابات  ل، وىذا ما نممسو من خالالمداومة والحضور إلىمما يدفعيم 

، كما  أنفسيمإثبات ذواتيم و تقدير  ي شخصيتيم من حيثفيو ينم ( ، عبارات استمارة
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 ىذا النمط  يسمح لممعمم أن يكون مدرسا و مرشدا وموجيا ، فيو يعمل عمى رفع أن
 و المتمدرسين اىتماماتة جمب لوذلك بمحاو ، المالئمة  ةطريقبالية لمتعمم الدافعمستوى 

عن كل استفساراتيم  اإلجابةحثيم عمى التحصيل الجيد المرتبط بالدافعية لمتعمم من خالل 
عكس النمط التسمطي  إرادتيم وريبتيم في التعميم عمى ثقتيم ورفعالكتساب ،  جاإحر دون 

الرد  واالتكال في تمقي المعرفة من المدرس، والخوف من الخطأ أثناءبالتقيد الذي يشعرىم 
وتقديرىم لمذات نتيجة لالنتقاد والتجريح  أنفسيموىذا ما ينقص من ثقتيم في  عمى أسئمتو،
 المتسمط مما يحبط الدافعية لمتعمم لدييم . األستاذالصادر من 

 إليي توجو سموك لممتربصين أما بخصوص النمط الفوضوي فيو يعطي الحرية الزائدة الت
المعب والتمادي في التجاوزات خارج موضوع الدرس عمى حساب الوقت المخصص لو ، 

، مما يضعف العممية التعميمية  والالمباالة اإلىمالحالة من  إلىفالتكرار في ذلك يؤدي 
ات ة فتنعدم ميار التعممية داخل القسم نتيجة حدوث الفوضى والكالم المرتفع خالل الحص

في تتسبب التي  مستوى الدافعية لدييمإلى انخفاض  ؤديي وىذا ماالتحدث واالتصال، 
 ...تغيب وعدم التكيفالشجار و الك كظيور السموكات السمبية ، عدة مشاكل ظيور 

 

 :العام االستنتاج ( _  5
 الصفية السائد اإلدارةالمقدمة في الجانب التطبيقي حول نمط النتائج  عمى ضوء        
مفارقة  عممية مبنية عمى أجل مقاربة من االرتفاعدافعية التعمم في مستوى ى عم ووانعكاسات

ومن ثم نستنتج أنو تم إثبات فرضيات بحثنا الثالث  ، األنماطمصدرىا المقارنة بين ىذه 
والتي مفادىا أن ىناك ، ليذا البحث  العامة الكمي لمفرضية اإلثبات إلىو بالتالي الوصول 

 السائدالصفية  اإلدارة طنمتبعا ل لدى متربصي مراكز التكوين الميني في دافعية التعممفروق 
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 الخاتمة :( _  6
كجزء ىام من  باعتبارهنأمل أن نكون قد سمطنا الضوء عمى موضوع الدافعية لمتعمم       

حل بحث ونقاش الكثير من وأنو من المواضيع التي تبقى م ، عممية التعميمية التعمميةال
 قطاع التكوين المينيعمى  النفس أننا نسعد بتطبيق المبادئ والدراسات في عمم إال الباحثين

 .خاصة والتغيرات الجديدة التي مستو 
 
 االقتراحات :( _  7
 تكوينية دورات إقامةوذلك بالتعميمية التعممية  عمميةال في الدافعية بدور األساتذة توعية -
 .استثارتيا بأساليب لتعريفيم ليم
فادة الجزائرية البيئة في الموضوع ىذا في أعمق ودراسات بحوث إجراء -  المنظومة وا 

 .بنتائجياوالتكوينية  التربوية
المجتمع  ومقننة عمى تصميم أدوات جمع البيانات خاصة بيذه المتغيرات تكون مكيفة -

 .التكييفالجزائري عوض المجوء إلى مقاييس أردنية لصعوبة 
السوسيومتري  عمى المؤسسات السماح لمباحثين من أجل التحميل القائمينكما نرجو من  -

لمعرفة الجانب االجتماعي في البيئة الصفية  قصد التمقين والتمقي من طرف المكون 
 كون .المت
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 بـــن باديس مستغــــــانمعبد الحميد  جامعــــة

 كلية العلوم االجتماعية

 قسم علم النفس

 

 

 

 .......................نـي و التمهيـن المهنـز التكويـمرك

 ...................................تخصص:ــال-

 ....................................ي:ـــالسداس-

 

 

 

 -تعليمة  -

 

 ر ، تحت عنوان : أنماط اإلدارة الصفية وعالقتها بدافعية التعلم ــادة ماستـل شهـي لنيـار البحث العلمـي إطـف    

 في ظل المقاربة بالكفاءات . –لدى متربصي  مراكز التكوين المهني                   

 وموضوعية  على هذه الفقرات المقترحة بكل صدقن اإلجابة ــا المتربصيــن أعزائنــوا مــنرج     

 علما أنه ليست هناك إجابة خاطئة أو صحيحة .           

  . ( على اإلجابة التي ترونها مناسبة فالمطلوب منكم هو وضع عالمة)            

                                                                                                                         

 -و شكر"ا  -                                                                             

 

 

 

 



أوافق ال  الــــبــــــنــــــــــــــــد الرقم
 أوافق متردد ال أوافق بشدة

أوافق 
 بشدة

10 
A 

      حازمة و شديدة أستاذ الفرعشخصية 

20 
B 

      مشاعر الطلبة أستاذ الفرعيحترم 

03 
C 

      أن كل طالب مسئول عن نفسو داخل القسم. أستاذ الفرعيؤمن 

04 
A 

      القسمأداء الطلبة داخل  أستاذ الفرعقد ــتـــفـــــي

05 
B 

      الطلبة على التعاون أستاذ الفرعيشجع 

06 
C 

      الحرية الكاملة للطلبة . أستاذ الفرعيمنح 

07 
A 

      الحصة سيرا روتينيا وفق األنظمة و التعليماتأثناء  أستاذ الفرعيسير 

08 
B 

      الطلبة للتعبير عن رأيهم بحرية . أستاذ الفرعيشجع 

09 
C 

      إرتجالية . الفرعأستاذ قرارات 

10 
A 

      رأيو على الطلبة أستاذ الفرعيفرض 

11 
B 

      بالعالقات اإلنسانية مع الطلبة . أستاذ الفرعيهتم 

12 
C 

      حيادي أمام المواقف التي تحتاج إلى حزم . أستاذ الفرع

13 
A 

      أن العقاب أفضل وسيلة للسيطرة على الطلبة أستاذ الفرعيعتقد 

14 
B 

      الطلبة على اإلعتماد على النفس. أستاذ الفرعيشجع 

15 
C 

      بحل مشكالت الطلبة بصورة جزئية. أستاذ الفرعيقوم 

16 
A 

      مع الطلبة بصيغة األمر. أستاذ الفرعيتسم حديث 

17 
B 

 و الطالب. أستاذ الفرع تسود روح األلفة بين 
     

18 
C 

 الحصة حسب أىوائو. أستاذ الفرعيهيء 
     

19 
A 

      على جعل الطلبة يعتمدون عليو. أستاذ الفرعيحرص 

20 
B 

      جميع الطلبة في التعلم . أستاذ الفرعيشرك 

21 
C 

      امام طالبو. أستاذ الفرعتنعدم شخصية 

22 
A 

      على أسلوبو في التدريس دون تغيير. أستاذ الفرعيبقى 

23 
B 

      تغذية راجعة للطلبة عن أدائهم. أستاذ الفرعيقدم 

24 
C 

      مستويات الطلبة و تحصيلهم . أستاذ الفرع يتجاىل

25 
A 

      قائم على أسلوبو في التدريس دون التغيير . أستاذ الفرعأسلوب 

26 
B 

      الطلبة في حل مشكالتهم. أستاذ الفرعيساعد 

27 
C 

      الطلبة تغذية راجعة عن أدائهم . إعطاء أستاذ الفرع يتجاىل

28 
A 

      مع طالبو بإتجاه واحد من المعلم على الطلبة. أستاذ الفرعنمط إتصال 



29 
B 

      الطلبة بموضوعية . أستاذ الفرعيقيم 

30 
C 

 الطلبة على حساب التعلم . أستاذ الفرعيجامل 
     

31 
A 

      المدرسية للنيل من الطلبةاإلختبارات  أستاذ الفرعيستخدم 

32 
B 

      و الطلبة . أستاذ الفرعتكون قنوات اإلتصال متبادلة بين 

33 
C 

      مزاجي بالتعامل مع الطلبة أستاذ الفرع

34 
A 

      الواجبات دون مراعاة قدرات الطلبة و رغباتهم أستاذ الفرع يوزع .

35 
B 

 ميول الطلبة و إىتماماتهم . أستاذ الفرعينمي 
     

36 
C 

 متابعة واجبات الطلبة . أستاذ الفرعيهمل 
     

37 
A 

      تغذية راجعة للطلبة عن أدائهم. أستاذ الفرعيقدم 

38 
B 

 على النقد الموضوعي . أستاذ الفرع يشجع
     

39 
C 

 بالطلبة داخل القسم. أستاذ الفرعيستخف 
     

40 
A 

      إجتماعيا عن طلبتو و ال يتفاعل معهم. أستاذ الفرعينعزل 

41 
B 

      الواجبات على الطلبة مراعيا قدراتهم . أستاذ الفرعيوزع 

42 
C 

      حصتو دون تخطيط مسبق. أستاذ الفرعيعطي 

43 
A 

      بأراء الطلبة . أستاذ الفرعف ــــــــخــتــيس

44 
B 

      على النمو المتكامل عند الطلبة . أستاذ الفرعيحرص 

45 
C 

      الفروق الفردية بين الطلبة أستاذ الفرعال يراعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ال أوافق 
 بشدة

ال 
 أوافق

أوافق  أوافق متردد
 بشدة

رةــــــــــــــــالفق  رقم 

 10 أشعر بالسعادة عندما أكون في مركز التكوين     
بعالماتي في  التكوينقليال ما يهتم والدي        10 
 10 أفضل القيام بالواجب المدرسي ضمن مجموعة من الزمالء     
 10 اىتمامي ببعض المواد الدراسية يؤدي إلى إىمال ما يدور حولي     
 10 أستمتع ببعض األفكار الجديدة التي أتعلمها في مركز التكوين     
الصارمةأحب مركز التكوين بسبب قوانيينو        10 
 10 أحب القيام بمسؤوليتي في التكوين بغض النظر عن النتائج التي أتحصل عليها     
 10 أواجو المواقف الدراسية المختلفة بمسؤولية تامة     
 10 يصعب علي اإلنتباه لشرح المدرس و متابعتو     
 01 أشعر بأن غالبية الدروس التي يقدمها المعلم غير مثيرة     
 00 يصغي إلي والدي عندما أتحدث عن مشكالتي في التكوين     
 00 أحب أن يرضى عني زمالئي في  التكوين     
 00 أتجنب المواقف المدرسية التي تحملني المسؤولية     
 00 ال أحب أن يعاقب الطلبة مهما كانت األسباب     
)أحب الدراسة أم أكرىها (يهتم والدي بمعرفة حقيقة مشاعري اتجاه التكوين        00 
 00 أشعر بأن بعض الزمالء في التكوين ىم سبب المشكالت     
 00 أشعر بالضيق أثناء قيامي بالواجبات أثناء التكوين      
 00 أشعر بالالمباالة أحيانا فيما يتعلق بأداء الواجبات أثناء التكوين     
 00 أفضل أن يعطينا المعلم أسئلة صعبة تحتاج إلى التفكير      
 01 أفضل بأن اىتم بدروسي على حساب أي شيء آخر      
 00 أحرص أن أتقيد بالسلوك الذي تفرضو مراكز التكوين     
 00 أشعر بالرضى عندما أقوم بتطوير معلوماتي ومهارات أثناء التكوين      
 00 يسعدني أن تعطى المكافأة للطلبة بقدر جهدىم المبذول      
 00 أحرص على تنفيذ ما يطلبو مني المعلمون و الوالدين بخصوص  التكوين      
 00 كثيرا ما أشعر أن مساىمتي في كل أشياء جديدة في  التكوين ال تقنعني      
 00 أشارك كثيرا في النشاطات بمركز التكوين     
 00 أقوم بالكثير من النشاطات بالتكوين وفي الجمعيات الطالبية      
 00 ال يأبو والديا عندما أتحدث إليهما عن عالماتي  في التكوين      
 00 يصعب علي تكوين صداقة بسرعة مع الزمالء في المركز     
عن المواضيع المتعلقة بالتكوين  لالستفسارلدي رغبة قوية        01 
 00 يحرص والديا على قيامي بأداء واجباتي  في التكوين      
 00 ال يهتم والديا باألفكار التي أتعلمها في التكوين      
 00 سرعان ما أشعر بالملل عندما أقوم بواجباتي  في التكوين      
 00 المراجعة مع الزمالء في التكوين يمكنني من الحصول على عالمات جيدة      
 00 تعاوني مع زمالئي في حل واجباتي  يعود علي بالمنفعة      
 00 أقوم بكل ما يطلب مني في نطاق التكوين      
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