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إلنجاز  اوفقنأعاننا و هللا سبحانه وتعالى الذي ونحمد شكرنأوال وقبل كل شيء 
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على المعلومات والتوجيهات و، على إشرافها لهذه المذكرة زوبيدة مشريشكر األستاذة نو

إتمام هذا البحث...الجهد الذي بذلته من أجل التي قدمتها لنا وعلى   

 

 

 هاتالتي قدم توجيهات والتسهيالتعلى ال"بشتة حنان"  ةتقدم بجزيل الشكر لألستاذنكما 

بذلها من أجل سير العمليات اإلداريةتالتي  ، وعلى الجهودلنا  

على أحسن حال...   

 

بقية أساتذة قسم علم النفس وعلوم التربية واألورطوفونيا على الجهود التي  شكرنكما 

 بذلوها طوال سنوات الدراسة...

 

 وهللا الموفق...
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 ملخص الدراسة

ائي، هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مشكالت اإلدارة الصفية لدى معلمي الطور االبتد

لطور امعرفة درجة تقدير معلمي ووالتعرف على أسباب تلك المشكالت ودور المعلم في معالجتها، 

 وضوعحول م، وهدفت كذلك إلى محاولة تقديم معلومات نظرية االبتدائي لمشكالت اإلدارة الصفية

 اإلدارة الصفية  ومرحلة التعليم االبتدائي، حتى يستفيد كل باحث من هذه المعلومات.

Résumé : 

Le but de cette recherche est de reconnaitre les problèmes de gestion 

de classe chez les enseignants de l’école primaire, à comprendre les causes 

de cas problèmes et le rôle des enseignants pour les gérer, et savoir  

l’estimation des enseignants du degré de cas  problèmes. Cette recherche a 

pour but aussi d’essayer de fournir des information théoriques sur le sujet 

de la gestion des classes et de l’enseignement primaire, afin que chaque 

chercheur puisse bénéficier de ces information.         
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 ةــــــــمقدم

لةم باةا  لم تعد التربيةة مرةرف  ةق  قةت التةرانم  ه  ةا دةج بالدلىةة ال لةغ  رةيلة ترييةر ال ا ةر   

 م لةللك  ة نالتعلي ةجيتوقف  لغ مدى  ا لية الاظام ال ستقبتم  م ا ال شك  يه أن تطول  ازفدال ال رت ع 

الرهةد  لد ل تبللات سياه يتطلب اإلدت ام ب  داف ال علم ليتاارب مع الع لية التربوية ال اشوفةم  ارد معظم 

العااصةر  لت سيق ال ستوى ال افي  ال عاوي لل علم ليقوم بررالته برةد   ا ليةةم  لةللك تسةعغ الرةتقطا 

 ال ت يزة مق ال تقدميق ل هاة التعليم.

لي ية لاظم التعاهاة التعليم أم ال هق ى يعا لن العامليق  ج ال هق لا ة ما دم هال مق مخرىات تعد م 

ل عايةة بتوةويق .   هاة التعليم دج ا(17مم ص1991) بد الدايمم ب ختلف مستوياتهام ل ا أ ها تعاغ بباا  اإل سان 

مرااةةت  الدةةا ال رالةةة ال لةةغ مةةقبتدائيةةة با تبال ةراف  ةةج ى يةةع مرااةةت ايةةاتهم  لاصةةة  ةةج ال رالةةة اال

ختلفةة مرةاالت م التج يوتسب  يها الطفت ال عالف الرارية  تا ج لديه الوفةا ات القا ديةة  ةج التعليم العام

ق  ىةوف مةيتوون الطفت تووياا ىيدا  ةج دةلا ال رالةة البةد  ت واه مق ال صول  لغ تربية مالئ ةم  اتغ 

 ة لقدلة اإلفالة الصفية.معلم يت تع بال هالات  القدلات الالزم

أ رةةع  ال اظومةةة التربويةةةم هت يعتبةةر دةةلا ال فهةةوم مةةق  ااصةةر اصةةرا مه ةةا تعتبةةر اإلفالة الصةةفية 

مةةق  بوثيةر مةةق   ليةةات  ةةبم الاظةامم ايةةا تشةةير اإلفالة الصةةفية هلةةغ رةلوليات ال ةةدل    شةةا اته التةةج

إلفالة شةةه ها أن تشةةرع   ليةةة الةةتعلم فالةةت الصةةفم  ارةةا  ال علةةم يتوقةةف  لةةغ مقةةدال ادت امةةه ب وو ةةات ا

لتةةج تهيةة  ام لةةللك ادةةتم التربويةةون بةةالظر ف الصةةفية ال اارةةبة  هبةةدا  الصةةفية  التزامةةه بتطبيقهةةا ب هةةالة

ج تلةكم د أدةم الورةائم ال سةاد ة  ةللتالميل  تس ح لهم بالا و  التويفم  ةج لةت لةون ال ةدل  الوةف  أاة

 لتعليم.ال علم دو مق ير ع لفاية التعلم  يهي   رم تربوي  مااخ صفج يسا د  لغ   ليتج التعلم  ا 

ل ةةيق ل ةةا الشةةرت الشةةامت ل عظةةم ال ع ةةج ال رالةةة االبتدائيةةة يةةة هفالة الفصةةول الدلارةةية  تعتبةةر   ل

رة الدلارةجم دةلا اللية  رلولات مير مرموبة تصدل  ق التالميةل فالةت الصةف يواىهو ه مق مشوالت 

 التج تهثر تهثيرا رلبيا  لغ  را  الع لية التعلي ية.

دائجم والت اإلفالة الصةفية لةدى معل ةج الطةول االبتة  ليه ىا ت  ورة دلا الدلارة لتب ةا  ةج مشة

 :م التطرق  يها هلغ ثالن  صول ىا ت لالتالجت اتغ توون دلا الدلارة مل ة  مق ماظول بيّقم 

بعاةةوان مو ةةو  الدلارةةة  أشةةر ا  يةةه هلةةغ أد يةةة الدلارةةة ثةةم هلةةغ الهةةدف ال رىةةو  الفصللا ال:  

ت قيقةةهم ثةةم اةةدف ا ال شةةولة الب ثيةةة مةةق لةةالل اإلشةةالة  بةةبعع مةةق التفصةةيت ل و ةةو  الب ةةا   ةةر  
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تقديم هىابات ل لول مؤقتة لهام ثم ق اا بتقديم تعريفات هىرائية ل صةطل ات الدلارةةم تساؤالت الدلارةم  

 ا تال تاا لاا بعع الدلارات ال شابهة ل و و  الب ا  أدم الاتائج التج توصلت هليها.  ي 

لك أ  ةةا  بعاةةوان مشةةوالت اإلفالة الصةةفية تاا لاةةا  يةةه مفهةةوم اإلفالة الصةةفيةم  لةةل الفصللا النلل    

 ا  مفةةاديماإلفالة الصةةفيةم ثةةم تطرقاةةا هلةةغ أد يةةة اإلفالة الصةةفية  لةةللك أدةةدا هام  بعةةد تلةةك ق اةةا ب  طةة

ثةم  الصةفيةمت لل شوالت الصفيةم باإل ا ة هلغ أ وا  ال شوالت الصفيةم   ي ا يلج تاا لاا أربا  ال شةوال

  ر اا ف ل ال علم  ج معالرة ال شوالت الصفية لعاصر ألير.

غ أد يةة تطرقاةا هلة ال رالة االبتدائيةم ثةمبعاوان ال رالة االبتدائية تاا لاا  يه مفهوم  الفصا الن لث 

الةة ل ريم  ةج االتعلة ثةم أدةداف ال رالةة االبتدائيةةم  تاا لاةا  العاصةر ال ةوالج  لةائفال رالة االبتدائيةةم 

ج ال رالةة  ةلتالميةل ا مشةوالت ل رالة االبتدائيةم ثةم تاا لاةااالبتدائيةم ثم تطرقاا هلغ ااتياىات التل يل  ج ا

م ىةع التةج تةق اةا بتقةديم ال را االبتدائيةةم   ةج الليةر للصةاا بخات ةة ل وصةلة ل ةا تةم فلارةتهم  بعةد تلةك

 اال ت اف  ليها  ج دلا الدلارة. 



 

 

 الفصل األول: موضوع الدراسة 

 تمهيد

 أهمية الدراسة .1

 أهداف الدراسة .2

 المشكلة البحثية .3

 فرضيات الدراسة .4

 مفاهيم الدراسة .5

 الدراسات السابقة .6

 خالصة

 



موضوع الدراسة                                                            ول    الفصل األ  
 

 
4 

 

 تمهيد:

ين له قة تبيحتاج البحث العلمي إلى خلفية معرفية عن موضوع الدراسة، فالنظرية العلمية المسب

تقلة عن سة مسهذه الدراسة، فال توجد درا أهمية الموضوع وتساعده في تحديد األهداف التي يضعها وراء

ثناء أليها عدراسات سبقتها ألن الخلفية المعرفية توضح للباحث الجوانب التي يجب التطرق والتركيز 

هم تبر من أتي تععملية اإلنجاز، وقد تضمن هذا الفصل أهمية الدراسة وأهدافها، ثم المشكلة البحثية وال

 خيرا الدراسات السابقة.ضيات الدراسة ومفاهيمها، وأالخطوات في الدراسة، وتليها فر
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 أهمية الدراسة: .1

ليها عي ترتكز ت التاكتسبت اإلدارة الصفية أهمية بالغة في العملية التعليمية باعتبارها أحد المقوما

ند عهذه األخيرة، وتكمن أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على موضوع يعرقل طريق المعلمين 

ل تتناوها ي كونسة فكما تبرز أهمية الدراممارستهم لعملية التعلم ويحول دون تحقيق األهداف التربوية، 

ه باقي تقوم علي تعليمية تعتبر قاعدة الهرم التعليمي باعتبارها األساس المتين الذي مرحلةالموضوع مع 

مشكالتها وفية ، كما تكمن أهمية دراستنا في كونها تثري موضوع اإلدارة الصالمراحل التعليمية األخرى

تي لصفية الامشكالت به المعلم في إدارة صفه ومعالجة ال، والدور الفعال الذي يقوم المرحلة االبتدائيةفي 

 لطلبة فيامنها  ية الدراسة كذلك في أنها تعد تغذية راجعة يستفيدوتبرز أهم تواجهه في مختلف جوانبها.

كالتها ة ومشإعداد البحوث التربوية وكذلك المدرسون بما تقدمه من معلومات نظرية عن اإلدارة الصفي

  دارة صفه بشكل فعال.  ودور المعلم في إ

 أهداف الدراسة:  .2

 تتمثل أهداف الدراسة الحالية في:

 المشكالت الصفية التي تواجه معلمي المرحلة االبتدائية تحديد. 

 ية.بتدائجة المشكالت الصفية لدى التالميذ في المرحلة االالتعرف على دور المعلم في معال 

  لمشكالت اإلدارة الصفية.معرفة درجة تقدير معلمي الطور االبتدائي 

 المشكلة البحثية: .3

قدمة المت حظي ميدان التربية والتعليم في مختلف دول العالم بنصيب واف من االهتمام، فالدول

والنامي  المتقدم لعالمتضع التعليم في أولوية برامجها وسياستها ويمثل التعليم االستراتيجيات الكبرى لدول ا

اسية، ية، السيفي العمليات التنمو  تلك الدول من أدوار ملموسة للتعليمعلى حد سواء نظرا لما شهدته 

خصية وين شواالقتصادية. وتتميز مهنة التعليم في المراحل األولى بأنها تسبق المهن األخرى في تك

ه أن . ومما الشك في( .(2008)المفرج وآخرون، األفراد قبل أن يصلوا إلى سن التخصص في أية مهنة 

 .تدائيةالمهنية للتعليم تختلف باختالف المرحلة التعليمية بما في ذلك المرحلة االبالممارسة 

في مراحلهم كبير لكونه يصبو إلى تربية النشىء يعتبر التعليم في المرحلة اإلبتدائية مصب اهتمام 

قاعدة وبداية فالمرحلة االبتدائية تمثل األولى والتي تؤثر بصورة مباشرة على المراحل التعليمية األخرى، 

سلم التعليم في جميع دول العالم،  إذ كلما كانت القاعدة قوية وراسخة كلما كان البناء قويا، وتعد المرحلة 

االبتدائية مرحلة التعليم األولى بالمدرسة والتي تكفل للطفل التمدرس على طرق التفكير وتؤمن له الحد 
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له بالتهيؤ للحياة وممارسة دوره كمواطن منتج  األدنى من المعارف والمهارات والخبرات التي تسمح

ن التعليم بها يتطلب وجود معلم وألهمية هذه المرحلة فإ (1994، وآخرون )عبودداخل إطار التعليم النظامي 

   ع بالمهارات والكفايات والقدرات الالزمة ومن أهمها كفايته وقدرته على إدارة الصف.تيتم

بد  ة شيء الدائية االبتالصف كأحد متطلبات مهنة التعليم في المرحل وذكر تمتع المعلم بكفاية إدارة

 ألكاديميصيل امنه، كون اإلدارة الصفية إحدى أركان العملية التعليمية، فهي تلعب دورا هاما في التح

ي والت جتماعية،واال لدى المتعلمين وفي نجاح عملية التعليم والتعلم نظرا لما توفره من المتطلبات النفسية

نها هي فن ألفسه فنتعد من العوامل الهامة لنجاح هذه العملية، فاإلدارة الصفية تعد فنا وعلما في الوقت 

ي فارجه تتطلب توفر سمات شخصية لدى المعلم تتجسد في أسلوب تعامله مع المتعلمين داخل الصف وخ

عبد العالي )ة دارة الناجححين أنها علم نظرا لما تتطلبه من التدريب على مهارات وإجراءات مبادئ اإل

، المعلم من أهم القضايا التي تواجه هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعتبر إدارة الصف (5،ص2018ولغزال، 

يما تالميذ فف الاالعتبار اختال بعين ر المناخ الصفي المناسب الذي يأخذوالتي يسعى من خاللها إلى توفي

ة م الملقالمهاا بينهم من حيث قدراتهم واستعداداتهم، مستوى دافعيتهم ومشكالتهم، ونتيجة لذلك ازدادت

تنظيم با البعلى عاتق المعلم، بعد أن كان دوره محصورا على تقديم المعلومات إلى المتعلم، أصبح مط

ا بكل م ومع بعضهم البعض، كما أصبح أيضا معنيان معه ويتفاعل فيها المتعلمي وتهيئة بيئة صفية

تبار لى اعيواجههم من مشكالت صفية، هذه األخيرة التي شغلت بال التربويين على مختلف األصعدة، ع

نها عغابت وأن غرفة الصف إذا خلت من االنضباط والنظام وافتقرت إلى الوسائل التعليمية الالزمة، 

شارت  قد أ، فسانية، أصبحت مصدر إزعاج وتوتر للمعلمين والمتعلمين معاالعالقات االجتماعية واإلن

 ، ومنإلى أن هناك أنماط سلوكية غير مرغوب فيها تواجه المعلم داخل غرفة الصف بعض الدراسات

اخل حركة دالسلوكيات: الثرثرة، نسيان األدوات المدرسية، التأخر عن الدراسة، كثرة الأمثلة هذه 

قيد ملولهذا يرى ا ذه السلوكيات تعيق المعلم والتلميذ على إنجاز المهام بشكل فاعل وجيد،الصف...إلخ، وه

مال عارف مطر في دراسته أن المشكالت الصفية كالسلوك العدواني، الفوضى، عدم االنتظام، إه

 دائية.بتة االمدارس المرحلفي  الواجبات اليومية، السرقة، الصراخ...إلخ، أصبحت من المشكالت السائدة

 (6، ص2009)المقيد، 

ها على تجسيدويتجسد التحدي الرئيسي لمعلم المرحلة االبتدائية في تطوير مهارات التدريس لديه، 

الت إن المشكليه فنحو يتماشى والمرحلة العمرية للمتعلمين وإدارة الصف لتهيئة المناخ المناسب لذلك، وع

 .حديدهابد من معرفتها وتوالتعلم متغيرات ال  التي قد تواجهه أو تعيق فاعلية عمليتي التعليم
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 مفاهيم الدراسة: .4

إلنساني نصر اهي عملية تحقيق نتائج مرغوب فيها عن طريق التأثير أو استمالة الع اإلدارة:.1.4

 ل تكلفة ن بأقفي العمل، أو على عملية تنسيق وتوجيه الطاقات البشرية والمادية لتحقيق هدف معي

 (14، ص2004)سالمة، ممكنة وبأقل جهد وفي أقل وقت ممكن. 

 :التنسيق وعاون هي عملية اجتماعية تستثمر فيها الموارد المادية عن طريق الت التعريف اإلجرائي

 بين الجهود البشرية العاملة من أجل تحقيق أهداف معينة.

ية، لتعليميشكل الصف أو الفصل أو حجرة التدريس المكان األمثل إلجراء العملية ا الصف:.2.4

للوح يذ واي تحوي في داخلها مقاعد التالموال نقصد بالصف الدراسي تلك الجدران األربعة الت

ليم. التع الجداري فحسب، وإنما أيضا المدرس والتالميذ أنفسهم والوسائل المستخدمة في مجال

 (11، ص2015)بوشكيمة وموسى، 

 :م في وقتالمعلوهو حجرة دراسية في المدرسة االبتدائية يجتمع فيها التالميذ  التعريف اإلجرائي 

 لتعليميةابوية ا قدراتهم المعرفية وخبراتهم ونشاطاتهم قصد تحقيق األهداف الترمعين يوظفون فيه

 المنشودة.

ا أن ن شأنهمهي ما يقوم به المعلم داخل الصف من أعمال لفظية أو عملية  اإلدارة الصفية:.3.4

وخاة المتمية لتعليتهيئ جوا تربويا ومناخا مالئما يمكن كال من المعلم والمتعلم من بلوغ األهداف ا

 (18ه، ص1428)الكثيري، والتي من شأنها أن تحدث تغييرا نحو األفضل في سلوك التلميذ. 

 :داخل  دائيةهي مختلف األعمال واألنشطة التي يقوم بها معلم المرحلة االبت التعرف اإلجرائي

 فألهداالقسم، بهدف خلق جو ومناخ مالئم لممارسة عمليتي التعلم والتعليم، وبذلك بلوغ ا

 التربوية المسطرة.

ي أداء عمله، ف( أنها معوقات يواجهها المعلم 2009يعرفها المقيد ) مشكالت اإلدارة الصفية:.4.4

 (12، ص2010)أيوب، تعرقل تحقيق أهداف العملية التعليمية. 

 :عن  تصدر هي مجموعة من السلوكات واألفعال المختلفة الغير مقبولة التي التعريف اإلجرائي

والذي  لمعلمطور االبتدائي داخل الصف الدراسي، والتي تؤثر بشكل أو بآخر على عمل اتالميذ ال

 بدوره يسعى إلى الحد منها.

ي بأنه "منظم لنشاطات التعلم الفرد Torsten Husenيعرفه تورستن حسين المعلم: .5.4

ن حقق مللمتعلم، عمله مستمر ومتناسق، فهو مكلف بإدارة سير وتطور عملية التعلم، وأن يت

 (13، ص2015)بوشكيمة وموسى، نتائجها" 
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  :المرحلة ليم فيمفهوم المعلم في هذه الدراسة هو الفرد المنتمي إلى سلك التعالتعريف اإلجرائي 

 المكلف بتربية وتعليم التالميذ في هذه المرحلة.االبتدائية وهو 

ى سن ادسة إلهو ذلك التعليم الرسمي الذي يتناول التلميذ من سن السالمرحلة االبتدائية: .6.4

تفق لى نحو يعاعية الثانية عشر، فيتعهده بالرعاية الروحية، الجسمية، الفكرية، االنفعالية واالجتم

 (119ه، ص1430)الشهري، تمع الذي يعيش فيه. مع طبيعته كطفل، ومع أهداف المج

  :سة حتى الساد هي المرحلة األولى من مراحل التعليم في الجزائر، تبدأ من سنالتعريف اإلجرائي

 الثانية عشر، والتعليم فيها يكون إجباريا.

 الدراسات السابقة:  .5

 ي ذلكفأصبحت مشكالت اإلدارة الصفية التي تواجه المعلمين في مراحل التعليم الثالث بما 

هم إلى بأدى  المرحلة االبتدائية، محل قلق واهتمام في نفس الوقت من قبل التربويين والباحثين، مما

ي لها. وف ناسبةإلجراء بحوث ودراسات متعددة لمعرفة هذه المشكالت وأسبابها والسعي إليجاد الحلول الم

 ما يلي بعض هذه الدراسات:

ة االبتدائية مشكالت اإلدارة الصفية التي تواجه معلمي المرحل (:2009دراسة المقيد عارف مطر ) .1.5

 الدولية بغزة وسبل التغلب عليهابمدارس وكالة الغوث 

ة تدائياالبهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مشكالت ضبط الصف التي تواجه معلمي المرحلة 

الت لمشكه افي وكالة الغوث الدولية في جميع محافظات غزة، والكشف عن االختالف في درجة وجود هذ

هم أعلى  التي تواجه هؤالء المعلمين تبعا )للجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة( وكذلك التعرف

ة من لدراساوتكون مجتمع  األسباب تلك المشكالت ومحاولة التوصل إلى بعض المقترحات للتغلب عليها،

معلمة في عام و( معلما 4982جميع معلمي المرحلة االبتدائية في مدارس الوكالة بمحافظة غزة، وعددهم )

( معلما 520(، وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة واشتملت العينة على )2008/2009)

راسي ة الغوث الدولية بغزة، للعام الدومعلمة، من معلمي المرحلة االبتدائية في مدارس وكال

أفراد  ( من مجتمع الدراسة بعد استثناء العينة االستطالعية من٪10.44وهي تمثل ) (2008/2009)

سبة اإلستجابة ( إستبانة صالحة للتحليل اإلحصائي وكانت ن457المجتمع األصلي، إال أن الباحث استرد )

باحث خدم ال( تقريبا، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، كما است87.8٪)

حرافات واالن إحصائية وهي التكرارات والنسب المئوية واألوزان النسبية والمتوسطات الحسابيةأساليب 

 . one way ANOVAالمعيارية واختبار )ت( وتحليل التباين األحادي  

 إلى النتائج التالية:وقد توصل الباحث 
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 إن أكثر المشكالت شيوعا لضبط الصف التي يعاني منها معلم المرحلة االبتدائية هي 

 (1372كثرة األعمال اإلدارية المطلوبة من المعلم كمربي فصل، وتكراراتها ) -

 (1331زيادة عدد التالميذ بصورة عامة داخل غرفة الصف، وتكراراتها ) -

 (1288التحصيل في الصف، وتكراراتها ) زيادة صورة التالميذ متدني -

 ( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةα  بين متوسطي تقدي0.05أقل من ) ري

 كالتالمشباإلدارة المدرسية و مجموعتي المعلمين والمعلمات لمشكالت ضبط الصف المتعلقة

ذلك ئية والمتعلقة بالمعلم، والدرجة الكلية لمشكالت ضبط الصف لدى معلمي المرحلة االبتدا

 .  لصالح مجموعة المعلمات.

  ( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةα  بين متوسطات در0.05أقل من ) جات

متغير عزى لتقدير معلمي المرحلة االبتدائية لمشكالت ضبط لصف المتعلقة باإلدارة المدرسية ت

 بكالوريوس( وذلك لصالح حملة الباكالوريوس. -المؤهل العلمي )دبلوم

 ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةα  بين متوسطات 0.05أقل من )رجات د

 -لومي )دبتقدير مشكالت ضبط الصف لدى معلمي المرحلة االبتدائية تعزى لمتغير المؤهل العلم

هج المناببكالوريوس( وذلك في األبعاد )المشكالت المتعلقة بالتالميذ، المشكالت المتعلقة 

 الدراسية، المشكالت المتعلقة بالمعلم، والدرجة الكلية لالستبانة( .

 توجد فروق ذات دال( لة إحصائية عند مستوى داللةα  بين متوسطات درج0.05أقل من ) ات

وات ير سنتقدير معلمي المرحلة االبتدائية لمشكالت ضبط لصف المتعلقة بالتالميذ تعزى لمتغ

 سنوات. 5الخدمة وذلك لصالح المعلمين ذوي سنوات الخدمة التي تقل عن 

رجات ( بين متوسطات د0.05أقل من  αلة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال* 

 5ة )تقدير مشكالت ضبط الصف لدى معلمي المرحلة االبتدائية تعزى لمتغير عدد سنوات الخدم

 تبانة.كلية للسفأكثر( باإلدارة المدرسية، المشكالت المتعلقة بالمعلم، والدرجة ال 10، 10-6فأقل، 

لقة األولى مشكالت إدارة الصف التي تواجه المعلمين في الح (:2014دراسة األفندي آالء عمر ) .2.5

 من مرحلة التعليم األساسي.

هدف البحث إلى التعرف على مشكالت إدارة الصف التي تواجه معلمي الحلقة األولى من مرحلة 

م، التعليم األساسي في الجمهورية العربية في ضوء المتغيرات اآلتية: )جنس المعلم، سنوات خبرة المعل

، وقامت الباحثة بإعداد المؤهل العلمي للمعلم، منطقة المدرسة، نمط اإلدارة الصفية الذي يتبعه المعلم(

فقرة موزعة على ثالثة مجاالت: مشكالت إدارة الصف المتعلقة بالمعلم، مشكالت  46إستبانة تألفت من 
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ة الصفية والمدرسية. وأعدت كذلك إدارة الصف المتعلقة بالتالميذ، مشكالت إدارة الصف المتعلقة بالبيئ

بندا موزعا على أربعة مجاالت هي: النمط التقليدي، النمط الفوضوي،  42بطاقة مالحظة تكونت من 

 النمط التسلطي، النمط الديمقراطي.

ف في منهم في الص 20معلما ومعلمة والحظت أداء  200طبقت االستبانة على عينة مكونة من 

 ج التالية:. وبعد المعالجة اإلحصائية تم التوصل إلى النتائ2013لدراسي الفصل الثاني من العام ا

 سط حسابيبمتو أكثر أنماط اإلدارة الصفية شيوعا بين المعلمين على التدريج هي: النمط التقليدي 

ط (، النم15.55(، ثم النمط التسلطي بمتوسط )18.45النمط الفوضوي بمتوسط ) ،(38.4)

 4ن، معلمين فوضويي 6معلمين تقليديين،  7(. وعدد المعلمين: 11.8الديمقراطي بمتوسط )

 معلمين ديمقراطيين. 3معلمين تسلطيين، 

 إن مشكالت إدارة الصف التي تواجه المعلم هي: 

 -٪89.5ين )بمرتبة ترتيبا تنازليا ونسبتها المئوية لقة بالمعلم أ/ مشكالت إدارة الصف المتع

 ريسية٪(: ضعف اإلعداد األكاديمي في مجال تدريس المنهاج، صعوبة تطبيق الطرائق التد84

صورية  يمية،الحديثة، صعوبة التعامل مع تالميذ الحلقة األولى، صعوبة استخدام الوسائل التعل

 لتطوير المعلمين.  الدورات التدريبية التي تقام

ماعي جبشكل ووهناك مشكالت أخرى يعاني منها المعلم بدرجات أقل إال أنها شائعة بين المعلمين    

ة دخل ئل، قلير المعلم في الحصول على الوساتقصمثل: عدم التأهيل الكافي للقائمين على الدورات، 

 دليل الكتب.المعلم، صعوبة المنهاج، سوء إعداد الكتب، صعوبة الحصول على 

التالميذ  (: عدم التزام٪55.5 -٪58مشكالت إدارة الصف المتعلقة بالتالميذ ونسبتها مابين )ب/ 

ذ، التالمي نتباهبقوانين االنضباط الصفي، قلة احترام التالميذ في الصف، فرط نشاط التالميذ، تشتت ا

ير من الكث دارته لصفه وتأخدالعدوان. وهناك مشكالت أخرى شائعة بين التالميذ تعوق المعلم في إ

ميذ وقت الدرس مثل: التخريب، السرقة، الغش، الملل من الدراسة، تدني مستوى تحصيل التال

 الدراسي، التأخر في الحضور إلى الصف.

(: زيادة ٪53.5 -٪58ج/ مشكالت إدارة الصف المتعلقة بالبيئة الصفية والمدرسية ونسبتها ما بين )

قلة مالئمة غرفة الصف، نقص الوسائل الحديثة، مزاجية المدير في التعامل  عدد التالميذ في الصف،

مع المتعلمين، اقتصار دور الموجه التربوي على النقد. وهناك مشكالت أخرى تعوق المعلم في إدارة 
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مناسبة الوسائل ألعداد التالميذ الهائلة، قصر وقت الحصة، الصف وإن كانت بدرجات أقل مثل : عدم 

 يئة المادية للصف، بيروقراطية اإلدارة، تقصير أمين المكتبة وأمين السر في أداء أعمالهم.سوء الب

  ى كل من في مشكالت إدارة الصف تعزى إل 0.05هناك فروقا دالة إحصائيا عند مستوى الداللة

 متغيرات البحث.

دارة الصف إالصعوبات التي يواجهها معلمو المرحلة االبتدائية في  (:2017دراسة ساكر أميرة ). 3.5

 الدراسي.

إدارة  ية فيهدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة الصعوبات التي يواجهها معلمو المرحلة االبتدائ

 كالتيذ، المشلتالمالصف الدراسي المتعلقة بـــ )البيئة الفيزيقية "المادية" للصف، المشكالت السلوكية ل

ربع محاور أبندا موزع على  34ص التكوين(، أعدت الطالبة استبيان مكون من التعليمية للتالميذ، نق

 09لثاني يضم امتعلق بالبيئة الفيزيقية "المادية" للصف، المحور  9-1بنود من  09)المحور األول يضم 

متعلق  26-19بنود من  08يتعلق بالمشكالت السلوكية للتالميذ، المحور الثالث ويضم  18-10بنود من 

لق بنقص تكوين بندا متع 34-27بنود من  08بالمشكالت التعليمية للتالميذ، ثم المحور الرابع الذي يضم 

دائرة سيقوس لعام معلما ومعلمة بالمدارس االبتدائية ب 92(، طبقت هذا المقياس على عينة عددها المعلمين

صائية ب اإلحاستعملت األسالينهج الوصفي التحليلي، ووقد اتبعت الباحثة في دراستها الم ،2016/2017

 التالية:

 ة لوشيمعادلصدق وثبات االستبيان تم استخدام العمليات اإلحصائية التالية: من أجل حساب  -

ن تقلتي، اختبار "ت" لداللة الفرق بين عينتين مسللحصول على مؤشر االتفاق بين المحكمين

ا العلي للفروق بين درجات المجموعات الدنيا والمجوعاتومتساويتين في الحكم وذلك للتوصل 

للتأكد  رفية(ألفراد عينة الدراسة االستطالعية أثناء حساب الصدق التمييزي )صدق المقارنة الط

د أفرا من صدق االستبيان والتعرف على مدى قدرة االختبار على إبراز الفروق الفردية لدى

 ة.أكد من ثبات االستبيان المستخدم في الدراسالعينة، معامل ثبات ألفا كرونباخ للت

ة ة: معادللتاليمن أجل اإلجابة على تساؤالت الدراسة األساسية تم استخدام العمليات اإلحصائية ا -

تبيان لحساب الوسط المرجح ويستخدم لبيان درجة حدة كل فقرة من فقرات االس Fisherفيشر 

ر تفسي رات األخرى ضمن المجال الواحد لغرضووصفها ومعرفة قيمتها وترتيبها بالنسبة للفق

 النتائج.

 وقد توصلت الباحثة إلى النتائج التالية:

 .يواجه معلمو المرحلة االبتدائية صعوبات متعلقة بالبيئة الفيزيقية )المادية( للصف بدرجة كبيرة 



موضوع الدراسة                                                            ول    الفصل األ  
 

 
12 

 

 بيرة.ة كرجيواجه معلمو المرحلة االبتدائية صعوبات متعلقة بالمشكالت السلوكية للتالميذ بد 

 بيرة.كرجة للتالميذ بد بالمشكالت التعليمية يواجه معلمو المرحلة االبتدائية صعوبات متعلقة 

 بنقص التكوين بدرجة كبيرة. يواجه معلمو المرحلة االبتدائية صعوبات متعلقة 

 اإلدارة الصفية ودورها في معالجة بعض (:2015دراسة بوشكيمة نورية وموسى بحرية ) .4.5

 السلوكية لدى تالميذ المرحلة الثانوية المشكالت

بعض  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور المعلم في إدارة الصف الذي ساهم في معالجة

كون وصفي، وتهج الالمشكالت السلوكية لتالميذ المرحلة الثانوية، وقد اتبعت الطالبتان في دراستهما المن

لدراسي اأستاذا وأستاذة للعام  75دي بجيجل وعددهم ثانوية الكنمجتمع الدراسة من جميع أساتذة 

ن طالبتا، وذلك بإتباع أسلوب الحصر الشامل المستخدم في الدراسات الوصفية، وقامت ال2014/2015

ر فرضيات تسعى الختبا  بندا موزعة على أربعة محاور 35بإعداد استمارة لجمع المعلومات مكونة من 

 الدراسة.

 النتائج التالية:توصلت الدراسة إلى 

 ساهمون فية يالبيداغوجيا الممارسة في إدارة الصف والتعزيز واألسلوب القيادي في اإلدارة الص

 في معالجة بعض المشكالت السلوكية داخل الصف. 

 ية للبيداغوجيا الممارسة في إدارة الصف دور في معالجة بعض المشكالت السلوكية الصف

 الدافعية( لدى تالميذ المرحلة الثانوية. )العدوان، الغياب، السرحان وقلة

 ة ن وقلللتعزيز دور في معالجة بعض المشكالت السلوكية الصفية )العدوان، الغياب، السرحا

 الدافعية( لدى تالميذ المرحلة الثانوية.

 رحا ، السلألسلوب القيادي دور في معالجة بعض المشكالت السلوكية الصفية )العدوان، الغياب

 ية( لدى تالميذ المرحلة الثانوية.وقلة الدافع

حافظة مشكالت ضبط الصف التي تواجه معلمي المرحلة اإلعدادية بم (:2002أبو حجر )دراسة  .5.5

 غزة أسبابها وسبل عالجها.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مشكالت ضبط الصف التي تواجه معلمي المرحلة اإلعدادية 

في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظة غزة والكشف عن االختالفات في درجة وجود هذه المشكالت 

تلك أسباب  التي تواجه هؤالء المعلمين تبعا للجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخدمة، وكذلك التعرف على

 المشكالت ومحاولة التوصل إلى بعض المقترحات لعالجها.
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ة محافظبوقد تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المرحلة اإلعدادية في مدارس وكالة الغوث 

تي تلقتها ( وبلغ مجموع االستبانات ال2001/2002( معلما ومعلمة للعام الدراسي )353غزة وعددهم )

حثة تخدمت الباإستبانة فقط، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، اس( 240الباحثة )

نحرافات واإل أساليب إحصائية وهي التكرارات والنسب المئوية واألوزان النسبية والمتوسطات الحسابية

 .one way ANOVA" وتحليل التباين األحادي  t-testالمعيارية واختبار "

 النتائج التالية: توصلت الدراسة إلى

ن ألوزااتم تحديد مشكالت ضبط الصف التي يعاني منها معلمو المرحلة اإلعدادية حيث تراوحت 

م المدرسي ( وكانت أكثر المشكالت شيوعا نظام الترفيع اآللي ونظام التقوي٪77 -٪14النسبية بين )

شكالت مسباب كما كانت أكثر أ لتحصيل الطالب، وكبر حجم المنهاج الذي يحتاج إلى وقت أكبر لتطبيقه،

 ضبط الصف تكرارا من وجهة نظر أفراد العينة ما يلي:

 .انتشار البطالة والفقر واألوضاع المتردية 

 .المشكالت المادية المتعلقة بضعف الدعم المادي للتعليم 

 .المشكالت االجتماعية واألسرية الناشئة عن أساليب التنشئة السيئة 
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 خالصة:

قيقا، يدا دمن خالل العناصر التي تم التطرق إليها في هذا الفصل تم تحديد موضوع دراستنا تحد

ت علوماحيث تبينت لنا األمور التي نرغب في دراستها، كما بدأت تتضح لنا الرؤى حول مصادر الم

لقة متعلا الالزم اعتمادها في موضوع دراستنا، إضافة إلى ذلك فقد تمكنا من عرض مختلف المفاهيم

 مي الطورى معلبعنوان موضوع دراستنا والدراسات السابقة المالئمة لدراسة  مشكالت اإلدارة الصفية لد

 االبتدائي. 



 

 
اإلدارة الصفيةالفصل الثاني:  

 تمهيد

 مفهوم اإلدارة الصفية .1

 أنماط اإلدارة الصفية .2

 أهمية اإلدارة الصفية .3

 أهداف اإلدارة الصفية .4

 تعريف المشكالت الصفية .5

 أنواع المشكالت الصفية .6

 أسباب المشكالت الصفية .7

 دور المعلم في معالجة المشكالت الصفية .8

 خالصة
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 تمهيد:

ته أمور أسروره وتعتبر اإلدارة وسيلة أساسية في حياة الفرد فمن خاللها يتسنى له تنظيم وتسيير أم

فمن ه، سن وجوالمؤسسة التي  يعمل بها، فأي مؤسسة بحاجة إلى إدارة لتنظيم أمورها وتسييرها على أح

 هم عواملحد أليمية، وأهنا جاءت فكرة اإلدارة الصفية التي تعد أساسا من أسس العملية التربوية التع

لى عرف عنجاحها باعتبارها تهيئ بيئة صفية ناجحة تعمل على خلق جو ومناخ يساعد المعلم على الت

داف لوغ األهببذلك ولمقبولة لدى التالميذ األساليب واإلجراءات التي يستخدمها لتنمية األنماط السلوكية ا

 حول بينهنا وتة مشكالت في إدارة صفه تعرقله أحياكن رغم ذلك فالمعلم يواجه عدالتربوية المنشودة، ل

 وبين تحقيق األهداف.

   التطرق إلى موضوع اإلدارة الصفية مشكالتها.ب في هذا الفصل من هذا المنطلق سنقوم
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 مفهوم اإلدارة الصفية: .1

 ط واتخادلتخطيإن اإلدارة لصفية في أبسط مكوناتها يمكن أن تعد نظاما أو عملية في نظام يتضمن ا

ى ضوء علتخطيط دة الالقرارات وتنفيذها وضبط التنفيذ ومراقبته وتثمين النتائج ثم إعادة تقييم ومن ثم إعا

راف بذلها أطلتي يادة والجهود االتغذية الراجعة، كما يقصد أيضا من مفهومها مجمل عمليات التوجيه والقي

 أن تعمل لجهودالعملية التعليمية، وما ينشأ عن هذه الجهود من تفاعل وأنماط سلوكية واألصل في هذه ا

علمين لم والمتالمع على توفير المناخ المالئم لبلوغ األهداف المخطط لها، ومن أجل هذه الغاية تحدد أدوار

، 1987لقيس، )بفا. وهاد واتها وأجهزتها لتجعل من عملية التعلم أمرا ممتعاوتنظيم البيئة الصفية بمقاعدها وأد

 (8ص

 ما  التفاعل فيها يعرفها عطوي بأنها "مجموعة من العمليات والمواقف التعليمية والتعلمية التي يتم

 تحقيقلبين الطالب والمعلم، والطالب والمنهاج، والطالب وزميله الطالب اآلخر وتوجيهها 

 (21ه، ص1428)الكثيري، الموضوعية للمناهج. األهداف 

 متعلممجمل عمليات التوجيه والقيادة، والجهود التي يبذلها ال وتعرف إدارة الصف بأنها 

ذه هوالمتعلمون في غرفة الصف، وما ينشأ عن هذه الجهود من أنماط سلوكية، واألصل في 

 ه الجهودقيق هذاألهداف المخططة ولتحالجهود أنها تعمل على توفير المناخ  والجو المالئم لبلوغ 

 ولجعل عملية جهزة،البد من تحديد أدوار المعلم والمتعلمين وتنظيم البيئة بما فيه مقاعد وأدوات وأ

 (37، ص2013)العرنوسي وآخرون، التعليم أمرا ممتعا وهادفا. 

  مال عمن أدارة الصفية هي ما يقوم به المدرس داخل غرفة الصف أن اإل 1990ويعرفها عدس

عا من ذ مميما يمكن المدرس والتالا أن تخلق جوا تربويا ومناخا مالئو عملية من شانهلفظية أ

ويقوم  ينهابفيما  نها مجموعة عمليات متداخلة بعضها مع بعض تتكاملبلوغ األهداف التربوية و إ

 هداف معينة مخطط لها ومحدد بشكلأ شخاص بشكل يساعد على بلوغبها شخص معين أو أ

 .(66،ص 2007عريبات ،)مسبق 

 عين مبأنها مجموعة من المبادئ واإلجراءات التنظيمية والمصممة وفق تنظيم  عرفها كريم

ات الطاقوتنسيق معطيات وعوامل التعليم والتعلم بصيغ تسهل عملية التربية الصفية وتتجه ب

 (.22ص، 1995كريم، ) واإلمكانات البشرية والمادية نحو تحقيق أهداف معينة 

 مة مالئ اإلدارة الصفي هي جميع الخطوات واإلجراءات الالزمة لبناء الحفاظ على بيئة صفية

 (.34، ص2002)هارون، لعمليتي التعليم والتعلم 
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 ألنماط انمية اإلدارة الصفية هي مجموعة من األنشطة الصفية التي يسعى المعلم من خاللها إلى ت

ن ميذه وبيم وتالو صفي تسوده العالقات اإليجابية بين المعلالمناسبة وإلى خلق وتوفير جالسلوكية 

    (43،ص2018.)لغزال وعبد العالي، أنفسهم داخل غرفة الصف وخارجهاالتالميذ 

سات نها مجموعة من الممارمن خالل التعاريف السابقة يمككنا تعريف اإلدارة الصفية على أ

التعليم ولتعلم االصف من أجل خلق جو مالئم لعمليتي والعمليات التي يقوم بها المعلم والمتعلم داخل 

 وذلك من أجل بلوغ األهداف التربوية.

 أنماط اإلدارة الصفية: .2

 :يمارس المعلمون أنماطا مختلفة من اإلدارة الصفية داخل غرفة الصف وأهم هذه األنماط

 النمط التسلطي: .1.2

ب، اإلرهاووظيفته واستخدام أساليب القهر في هذا النمط من اإلدارة يحاول المعلم استغالل 

يعتبر  ر، بلويهتم بالمحافظة على الوضع التعليمي كما هو متعارف عليه، ويقاوم أي محاولة للتغيي

وعدم  الرأيبهذه المحاولة تعديا على سلطته ونفوذه، لذا يقوم المعلم بممارسات تتسم باالستبداد 

عدم و خويف،تخدام أساليب الفرض واإلرغام واإلرهاب والتالسماح للطالب بالتعبير عن آرائهم، واس

كيف لوه وعتراض، كما أن المعلم يفرض على الطالب ما يجب أن يفعالسماح للطالب بالنقاش أو اال

ن  يؤميفعلوه ومتى وأين؟ وال يحاول التعرف على الطالب وال يبذل جهدا لمعرفة مشاكلهم، وال

ه يعتقد ، كما أنلطالبقاده أن ذلك يفسد اويمنح القليل من الثناء العت بالعالقات اإلنسانية بينه وبينهم،

ب الطال أن الطالب ال يوثق بهم إذا ما تركوا ألنفسهم بدون نظام حازم، ولذلك يحاول أن يجعل

 ذلك، يعتمدون عليه شخصيا وباستمرار وفي كل أمر، ويقرر متى يعزز ويستخدم حكمه الشخصي في

  .التعلم واستراتيجيات التعلم وال يثق بقدرات الطالبوهو الذي يضع أهداف 

لى عيؤثر النمط التسلطي في سلوكيات وقدرات واتجاهات الطالب بشكل مباشر، وقد يظهر ذلك 

 إحدى الصور التالية:

 فقدان الطالب األمن والطمأنينة، ويجعله يعيش في جو قلق وخوف. -

 اية ويقلوالوش المسؤولية مما يدفعه للغيبة والنميمةإضعاف ثقة الطالب بنفسه، وقدرته على تحمل  -

 (  50، ص2009)المقيد، اب المعلم. عطاء التالميذ ويزداد التخريب بغي

 ويذكر تربويون آخرون آثارا أخرى لهذا النمط منها:
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 قتل طموح الطالب والحد من آماله، ويفقده القدرة على التعاون. -

 على النفس والقدرة على التحصيل.يفقد الطالب االستقاللية واالعتماد  -

 يستجيب الطالب للمعلم خوفا من العقاب ال من قناعته ورضاه. -

 عدم رغبة الطالب في اكتساب المعرفة والتحصيل. -

 الغش في االمتحانات وكراهية المدرسة والهروب منها، والتسرب الطالبي. -

 ث مشكالت صفية.الخضوع الذي قد تليه ثورة وشيكة على المعلم، مما يتسبب في حدو -

 عدم السماح للطلبة بالنقاش داخل الصف. -

 .(99، ص2006)البدري، االستبداد بالرأي  -

ن مطالب وترى الباحثتان أنه من األفضل تجنب هذا النمط في عملية التعليم ألنه يسبب نفور ال

 الدراسة وكذا يجعلهم يكرهون المادة التعليمية واألستاذ ويفقدهم الثقة بالنفس.

 النمط التقليدي: .2.2

ثرهم انا، وأكهم بييعتمد هذا النمط على مبدأ كبار السن، باعتبار المعلم أكبر من طالبه سنا، وأفصح من

م نهم ويقوة شؤوخبرة وتجربة، ولذا يتوقع من الطلبة طاعته وكأنه يقوم مقام أبيهم، له الحق في رعاي

كه مه، فسلوم لقدا وأنه يجب الحفاظ على القديعلى ما فيه مصلحتهم، وما عليهم إال الطاعة والوالء كم

و لتجديد أاحاول ونظامه داخل الفصل امتدادا لما كان سادا في السابق في الزمن الذي تعلم فيه، وال ي

ثل هذا ه، ومالتغيير أو التبديل، وأن أي محاولة من هذا القبيل هي تدخل في شؤونه وتعد على حقوق

 (14، ص1995)السعيد،  ال يعمل على صقل شخصية أو تنمية مواهبه.النمط ال يحترم كيان الطالب، و

 نتقل معهيدرسة الطفل إلى الم ويرى أبو نمرة أن الطالب هو الصغير والمعلم هو الكبير فعندما ينتقل

. ته كبيرام بصفعادات وتقاليد وقيم المجتمع الذي نشأ فيه بصفته صغيرا وعليه الطاعة والوالء للمعل

 (23، ص2001)أبو نمرة، 

ية التي جتماعبينما يرى السعيد أن كال من المعلم والمتعلم نتاج مجتمع واحد وبطبيعة التنشئة اال

تفاعل ال التعرض ويتعرض لها كالهما وأنماط التفاعل اإلنساني السائدة في ذلك المجتمع تكون أشك

 (14، ص1995)السعيد، اإلنساني الصفي بينهما. 

ذ، استخدام العقاب الجماعي في في هذا النمط: رسمية العالقة مع التالميوأبرز سلوكيات المعلم  

معالجة مشاكل التالميذ، المحافظة على شكل وترتيب الصف، إنهاء الدرس عند انتهاء وقت الحصة، 
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االلتزام بالكتاب المقرر وعدم تطبيق أية أنشطة في الدرس والتفصيل والتكرار في التعليم، االقتصار 

    (15، ص1999)حمدان،  في إعطاء الدروس. على الصف 

 النمط الديمقراطي:.3.2

ي دارته وفإط في يقوم المعلم الذي يتبع هذا النمط بممارسات سلوكية معينة تعبر عن إتباعه لهذا النم

ن راطيته مديمق تعامله مع طالبه، إذ ال يكفي القول أن هذا المعلم ديمقراطي بل ال بد من الحكم على

ية من الحر واسعة الممارسة العملية لهذا النمط، كما ينتظر من القيادة الديمقراطية توفير مساحةخالل 

، 2004، )عريفج ومات.عنويات وتبادل المعليسمح بارتفاع الم -المعلم-والمرونة والتعلم بالقدوة من القائد

 (106ص

مشاكل  عالجةموتفهم حاجاتهم،  ا النمط: معاملة التالميذ بإنسانيةومن أبرز سلوكيات المعلم في هذ

امل ليب التعع أساالتالميذ وفق الطرق النفسية الموجهة، تشجيع التالميذ على التعبير عن آرائهم، تنوي

ي تالميذ فاك المع التالميذ، تنويع األنشطة التدريسية، تشجيع التالميذ على ضبط أنفسهم ذاتيا، إشر

 (53، ص2009)المقيد، مشاعرهم. التالميذ وتقدير  اتخاذ القرارات، احترام

شر، وقد ل مباويؤثر النمط الديمقراطي على الطالب في سلوكياتهم وقدراتهم واتجاهاتهم وميولهم بشك

 يظهر هذا األثر في عدة أمور منها:

 اإلقبال على المعلم والمدرسة برغبة صادقة واألنشطة المدرسية والصفية كذلك. -

 وخارج الصف.زيادة التفاعل فيها بين الطالب  -

 إحساس الطالب بالمسؤولية، وإدراك أهمية الواجبات والعمل على إنجازها. -

 حب الطالب للعمل والتعاون فيما بينها النجاز األفضل. -

  (76ص ،2015، بوشكيمة وموسى)تحقيق األهداف المرغوبة من التعلم لدى الطالب على المدى البعيد.  -

 النمط الفوضوي )السائب(: .4.2

يقوم المعلم في هذا النمط باالعتماد كليا على الطالب، فهم الذين يقومون بالنشاط ويمارسونه 

بدون توجيه، كما أن المعلم في هذا النمط ال يلقى باال واهتماما جادا بما يجري في غرفة الصف، إذ 

ة والجماعية، أنه سلبي الدور، يترك الحرية كاملة للطالب في اتخاذ القرارات حول األنشطة الفردي

كما أنه يقدم العون للطالب متى طلب منه ذلك، ويقوم بأدنى قدر من المبادرات واالقتراحات، وال 

يقوم بأية محاولة لتقويم السلوك الطالبي أو النتاجات التعليمية، كما أنه يقوم بتوضيح الحقائق 

ارات من الطالب، ويحافظ والمعلومات ويحدد اتخاذ الوسائل الالزمة لوجده دون مشاركة أو استفس
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)عبود وآخرون( أن على عالقات صداقة مع الطالب بدون حدود ومعايير سلوكية ضابطة، ويرى 

جميع القوانين والنظم والتعليمات تتعطل بصفتها قواعد عامة لتحل محلها الرغبات والنزوات دون 

، ويصبح كل شيء في حالة تمييز وتنظيم الحدود والحواجز بين النجاح والفشل والسلبية واإليجاب

 ( 33، ص2006عبود وآخرون، عدم التوازن فال فلسفة وال مسؤولية وال رقابة. )

 لمعالجة مشاك وأبرز سلوكيات المعلم في هذا النمط: معاملة التالميذ بإنسانية وتفهم حاجاتهم،

امل ليب التعع أساالتالميذ وفق الطرق النفسية الموجهة، تشجيع التالميذ على التعبير عن آرائهم، تنوي

ي تالميذ فك ال، إشرامع التالميذ، تنويع األنشطة التدريسية، تشجيع التالميذ على ضبط أنفسهم ذاتيا

 (48، ص2014)األفندي، اتخاذ القرارات، احترام التالميذ وتقدير مشاعرهم. 

 النمط الشوري )القيادة الشورية(:.5.2

سلم ليه ولقد وجدت القيادة الشورية منذ اإلسالم األول، وتمثلت شخصية الرسول صلى هللا ع

أسلوب نهاج ومالرسول صلى هللا عليه وسلم وهي القائد والمربي لهذه األمة، وتمتد جذورها منذ عهد 

ين وقت والل حياة، بدءا من النظام السياسي حتى قيادة المدرسة والبيت فهي تعني الشدة وقت الشدة

 اللين، وقد تجلى ذلك في الموقف من الردة وكيف تم التعامل معها.

 ومن اآلثار التي يمكن أن يتركها هذا النمط في نفوس المتعلمين:

جوه مة ترلكل أزز الثقة في نفوس الطالب وتخلق منهم قادة المستقبل، وهذا هدف تربوي سام تع -

 من عملية التربية والتعليم، فهؤالء طالب اليوم هم قادة الغد.

هو من فس، وتساعد المتعلمين على تعلم كيفية التخطيط وهذا هدف تربوي سام باالعتماد على الن -

 أبرز صفات القائد.

عضهم بتشيع جوا من األمان والدفء في العالقات بين المعلم وطالبه من جهة وبين الطالب  -

 (16، ص2007)العاجز، ببعض، وتسهل حل كثير من المشكالت اآلنية واليومية. 

 أهمية اإلدارة الصفية: .3

ت الكفايا م هذهإن إدارة الصف الدراسي تعد من أهم كفايات المعلم التدريسية بل إنها تعد من أه

دارة رات إإطالقا الرتباطها بأهداف تغيير سلوك الطالب ورفع مستوى تحصيلهم العلمي، بل إن مها

مة الخد الصف الدراسي هي أساس التدريس الفعال. وتجدر اإلشارة هنا إلى أهمية التدريب أثناء

 (21ه، ص1421)المغيدي، بالنسبة للمعلمين. 
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خل ات داتتمثل أهمية إدارة الصف للمعلم في مساعدته على التعرف على المسؤوليات والواجب

واصل والت الغرفة الصفية، وتزوده بمهارات نقل المعرفة وغرس المهارات وتعزز من أنماط التفاعل

ف ألهداامكونات الغرفة الصفية وتسخيرها في خدمة  اإليجابي وتوفر قدرة أكبر في السيطرة على

 (257، ص2014)الحيلة، المنشودة. 

إذا  منطق:ويمكن إثبات أهمية اإلدارة الصفية بالنسبة للتدريس بالمنطق والبحث، من حيث ال

 وإذا كان التدريس مجموعة من النشاطات يقصد بها تسهيل تحصيل الطالب ألهداف تربوية محددة

ن أمنطق كانت اإلدارة مجموعة من النشاطات يقصد بها خلق عدة ظروف إلنتاج تدريس فعال فمن ال

اج إن نتفول أن اإلدارة الفعالة متطلب سابق وضروري جدا لتدريس فعال. أما من ناحية البحث نق

اري اإلد البحوث والدراسات حول فعالية المعلم تشير إلى وجود عالقة ايجابية بين سلوك المعلم

 .لطالبونتاجات التعلم، بما في ذلك انشغال الطالب بالمهمات الدراسية والتحصيل واتجاهات ا

 (175، ص2004)السفاسفة، 

جرة ناخ حمكما تعد اإلدارة الصفية ذات أهمية باعتبارها تهتم بضبط سلوك التالميذ وتهيئة 

ن وقوع قاية مالمدرس على الوالصف مع مقابلة حاجات التالميذ والتخطيط قبل بدأ الدرس، بما يساعد 

صف رة الرس يستخدم من خالل إداالمشكالت التي تسببها العشوائية وغياب التخطيط، كما أن المد

ية حة النفسالرا المهارات التعليمية المناسبة ويهتم بترتيب وتنظيم حجرة الصف أو الدراسة، مما يبعث

 (35ص ،2010يري،الحر)والطمأنينة والسرور في نفوس التالميذ، وهذا بالطبع يولد لديهم الدافعية للتعلم. 

لتالي ، وبانظيم الذي يسهل ويسرع حدوث التعلم الصفيوعليه فاإلدارة الصفية تكفل عوامل الت

التسلط  ى، أوخلق نوع من التوازن بين أركان العملية التعليمية التعلمية بعيدا عن التسيب والفوض

ز ن أن نبرويمك واالستبداد، ال سيما إذا كانت اإلدارة الصفية تمتاز باالنضباط والمرونة والفعالية

 فعالة في المسائل التالية:أهمية اإلدارة الصفية ال

 توفير المناخ التعليمي. -

 توفير عوامل األمن والطمأنينة للمتعلمين. -

 توفير فرص التفاعل االيجابي بين المدرس والمتعلمين وبين المتعلمين أنفسهم. -

 التخطيط السليم الستخدام الوسائل والتقنيات التعليمية المناسبة. -

 يساعد في تحقيق األهداف .تنفيذ األنشطة التعليمية على نحو  -

 تنظيم الوقت بما يكفل تنفيذ األنشطة التعليمية بشكل فعال. -

 تكفل وجود عالقات ايجابية بين المتعلمين. -
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 تقلل من نوع الصراع وحدوث المشكالت. -

 التخطيط السليم الستخدام الوسائل والتقنيات التعليمية المناسبة. -

 .تكفل وجود عالقات ايجابية بين المتعلمين -

 تغرس لدى المتعلمين قيم إيجابية مثل التعاون واحترام اآلخرين. -

 (24، ص2007 )الزغلول والمحاميد، تنمي االستقاللية وحرية الرأي والثقة بالنفس لدى المتعلمين. -

 أهداف اإلدارة الصفية: .4

ة حددماطات تعتبر عملية التعلم الصفي عملية تفاعل مستمر بين المعلم والطالب، من خالله نش

بد من   هم التعطي في ظروف محددة وإلحداث التفاعل المستمر بين الطالب والمعلم وبين الطلبة أنفس

جة كبيرة ر إلى درل تؤثأن تتوافر البيئة المناسبة والمشجعة للتفاعل، كما أن البيئة التي يتم فيها التفاع

هذا ما وته، بت رغباته وميوالفي فعالية التعلم، فإذا كانت البيئة مسيطرة فإن الطالب يضطر إلى ك

الصداقة تتميز ب راطيةيؤدي إلى نفوره من التعليم، أما إذا كانت البيئة التي يتم فيها التفاعل بيئة ديمق

لتعليم املية عوالثقة والتفكير المشترك، فحتما الطالب يتجاوب مع المعلم، ويزيد تفاعله مما يسهل 

ومن  (50، ص2008)العجمي، لب وتحسين في صحته النفسية وبالتالي تؤدي إلى تكامل في شخصية الطا

 :تم تستهدف اإلدارة الصفية محاولة تحقيق األهداف التالية

 االنضباط وحفظ النظام: .1.4

ذ أن إدوء، يتوقف نجاح العملية التعليمية في تحقيق أهدافها يستلزم توفير مناخ يمتاز باله

ظام فظ النحالجهود وتشتيتها، فمن هنا ينبغي على المعلم الفوضى وعدم االنضباط تعمل على تبديد 

عال هم فاداخل غرفة الصف من أجل جعل التفاعل الصفي بينه وبين التالميذ، وبين التالميذ أنفس

 وموجها بالدرجة األولى نحو تحقيق أهداف عملية التعلم.

 لمتعلمينيف امعلم أو تخووال يعني حفظ النظام وتحقيق االنضباط، االستبداد والتسلط من قبل ال

 اإلحتراموهذب، وتهديدهم، وإنما يقصد به التزام المتعلمين باألنظمة والتعليمات وقواعد السلوك الم

 (.27، ص2017)مجاهد، المتبادل بين المعلم والتالميذ وبين التالميذ أنفسهم 

 :تنظيم البيئة الفيزيقية.2.4

الصفية يئة بال وتشكلالتعلمية، -الرئيسي والمهم في العملية التعليمية العنصرالتالميذ يعتبر  

 ليم الكثير من الجهد والتكلفة، ولكنه يحتاجال يتطلب تنظيم بيئة التعو عملية التعلم، تم فيهاإلطار الذي ت

سن في العمل، إضافة إلى ح واالجتماعية، وأساليبهم التالميذ، واحتياجاتهم النفسية إلى فهم طبيعة
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بحيث يتم استغالل كل جزء أو ركن من أركان الحجرة الصفية دون ملئها بأشياء  التخطيط والتسيير،

كثيرة ال ضرورة لها وتوزيع األثاث والتجهيزات والوسائل والمواد التعليمية بما يتناسب وطبيعة 

 (39، ص2018بوبكر ومؤدن، )األنشطة التي يمكن تنفيذها بسهولة بكل أركانها المختلفة 

معلم  اك معومن أجل العمل على توفير غرفة صف مالئمة للتعلم ال بد لإلدارة الصفية باالشتر

 ات:مكانيالصف والتالميذ من مراعاة النقاط التالية والعمل على توفيرها بقدر ما تسمح به اإل

 وجود مكان خاص لكل شيء في الصف يمكن الوصول له بسهولة. -

 عليها.وجود أماكن لتعليق األشياء  -

 وجود لوحة إعانات داخل غرفة الصف. -

 وجود بعض الخزائن والرفوف داخل الصف. -

 جعل الغرفة قابلة للتغيير. -

 توفير مقاعد سليمة نظيفة سهلة الحركة. -

 العناية بمكتبة المدرسة وتوفير مكتبة للصف. -

حسب  حفظ األدوات والمواد في خزائن خاصة، يتم الفصل بين األدوات والمواد، بحيث تنظم -

 الصنف.

 حماية األدوات الكهربائية من عبث التالميذ والتحكم بمصادر تغذيتها بالكهرباء. -

ا مريحا مادي توفير التهوية واإلضاءة الجيدة، إذ من شأن ذلك أن يوفر للتالميذ ومدرسهم مناخا -

 يزيد من اإلقبال على التعلم، ويحد من حاالت التذمر أو الشعور بالملل.

ة وشكيم)ب.ة بشأن المحافظة على النظافة داخل الحجرة الصفية بشكل مستمرسن قوانين صارم -

 (48، ص2015وموسى، 

 إعداد تقارير عن سير العمل: .3.4

ف عداد كشولية إمن المهام اإلدارية التي ينبغي على المعلم القيام بها داخل الغرفة الصفية، عم

علمين المت بأسماء المتعلمين ورصد الحضور والغياب، وتسجيل العالمات وكتابة التقارير حول أداء

ذه قدم هوسلوكاتهم ومشكالتهم، وحول سير العملية التعليمية والصعوبات التي تواجهها، بحيث ت

يق نحو تحق سارهامالتقارير إلى اإلدارة المدرسية بهدف المساعدة في تنمية العملية التعليمية وتطوير 

 (.38، ص2017)ساكر، أهداف أكثر فاعلية 

 

 



اإلدارة الصفية                                         فصل الثاني                          ال  
 

 
25 

 

 توفير الخبرات التعليمية: .4.4

نه لن م، فإمهما كان المعلم ودودا في تعامله مع تالميذه وحريصا على توفير درجات العلم له

وهذا ال  ديدة،جمعلما ناجحا إذا لم يشعر التالميذ أنهم يتعلمون في كل يوم وحصة ولحظة أشياء  يكون

لتالميذ بعة ايكون إال بعد توفير العديد من الخبرات التعليمية المتنوعة وحسن التخطيط لها، ومتا

 وتوجيه أدائهم ومراعاة الفروق الفردية.

 ن فيه مالحظاته عن نمو قدرات التالميذوعليه فإن المدرس يحتاج إلى سجل خاص يدو

مجاالت  ها فيومهاراتهم في المجاالت المختلفة، باإلضافة إلى الصعوبات أو المشكالت التي يواجهون

درس ل المالدراسة والتحصيل أو التكيف في المدرسة وغيرها من المشكالت الشخصية، وال ينتهي عم

ساعد راد أن يما أ يذ، بل عليه الرجوع إليها باستمرار إذابتسجيل البيانات والمالحظات الخاصة بالتالم

حظاته ة ومالالمدرس بسجل لمتابعة سير العملية التربوية، والذي يضع فيه الخطط والوحدات الدراسي

ه تدرج حول طريقة تنفيذها وتقديمها لها، بحيث تصبح هذه الخبرات المدونة سلسلة متصلة تكفل

 (.48، ص2015وموسى، بوشكيمة )واستمراره وتقدمه 

 مالحظة المتمدرسين وتقييم أدائهم:. 5.4     

إنجاز  هم فيمن أساليب اإلدارة الصفية الناجحة هو مالحظة سلوك المتعلمين ومتابعة مدى تقدم

 لمتعلمينلوك االمهمات المطلوبة منهم القيام بها، فعلى المدرس تقع المسؤولية الكبرى في مالحظة س

دى مقياس  ، كما ينبغي عليه كجزء من العمل اإلداريعلى تحفيزهم وحل مشكالتهموتوجيهها والعمل 

 (.41، ص2018)بوبكر ومؤدن،  النمو الذي يحققه المتعلمين وتقييم أدائهم األكاديمي والتحصيلي

  تهيئة المناخ االجتماعي واالنفعالي:  .6.4

ن في باينوالميذ الذين يتإن الغرفة الصفية هي بمثابة مجتمع صغير يتألف من مجموعة من الت

قد تعم لم، وسماتهم الشخصية، وفي ميولهم وقدراتهم بالرغم من إشراكهم جميعا في الدافع إلى التع

ده جتماعي تسوا لم يعمل على توفير مناخ عاطفي االفوضى والصراعات داخل الغرفة الصفية م

 لمتعلميناوبين  جابية والتعاون بينه وبين المتعلمين من جهةيوالمنافسة اإلأواصر المحبة، والصداقة 

 .(37، ص2017)ساكر، أنفسهم من جهة أخرى 
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 تعريف المشكالت الصفية: .5

ن نصرفويإن الطلبة المنصرفين عن الدرس ال ينفذون األنشطة التدريسية المخططة لها،فهم ال 

زعجة مغير  بالتفكير حول موضوع من المواضيع أو يحلمون بأحد أحالم اليقظة أو يقومون بأشياء أخرى

نصرفون الم ةومشاغبة، ولكن تمنعهم من المشاركة في األنشطة التدريسية،  وعليه تختلف معاملة الطلب

 . ديميةعن والدرس عن طريقة معاملة الطلبة الذين يسيؤون السلوك عمدا ويقاطعون األنشطة األكا

حكام ويمكن أن نضطر للتدخل لوقف سوء السلوك ونذكر أن القرارات بالتدخالت الصفية في أ

 معقدة تتعلق بالفعل المرتكب والطالب والظروف في لحظة معينة من عمر الدرس.

صف تاح فهم سوء السلوك هو النظر إلى ما يقوم به الطالب في ضوء سياق وهيكلة الإن مف

المثال  سبيل وتنظيمه، فليس كل مخالفة للقاعدة الصفية أو الخروج عنها هي بالضرورة سوء سلوك، فعلى

 المعلمن متوقع ييجب التسامح أو غض النظر عن عدم انتباه الطالب في الدقائق األخيرة من الدرس، بينما 

 التدخل عندما يحدث ذات السلوك في بداية الحصة.

علم في أداء ( مشكالت اإلدارة الصفية بأنها معوقات يواجهها الم2009د" )يويعرفها "عارف مطر المق*

 (12، ص2010.)أيوب، عمله تعرقل تحقيق أهداف العملية التعليمية

ها ل يرفضونبعلمون بها التالميذ وال يتقبلها الموتعرف أيضا بأنها مجموعة السلوكيات السيئة التي يقوم *

 (7،ص2008،.)جمالويسعون للحد منها

عجة التي ( بأنها السلوكيات المز2005،الواردة في )حمد هللا،1995وتعرفها "إليزابيث وروستير"،*

، مخامرة.)ستكون ذات طبيعة ال يمكن التغاضي عنها وتتعارض مع قدرة المعلم على االستمرار في الدر

 (137ص، 2012

لبة ن الطنستنتج مما سبق ذكره أن مشكالت اإلدارة الصفية هي عبارة عن سلوكات غير مقبولة م

اث ك إحدحيث قد تكون مرغوبة عند بعض المعلمين وغير مرغوبة عند معلمين آخرين مما يترتب عن ذل

و أصف،  فيها داخل المشكلة صفية، أو هي مجموعة السلوكيات التي تصدر من التالميذ غير المرغوب 

 عن بعض الممارسات يقوم بها المعلم.

 أنواع المشكالت الصفية: .6

 هناك من يقسم المشكالت الصفية التي يواجهها المعلم من قبل التالميذ إلى:
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 المشكالت الصفية التربوية:  . 1.6

قوم به لوك يستعرف المشكالت الصفية التربوية بأنها مشكالت سلوكية، إال أنه يمكن تحديدها بأي 

مشكالت: ن هذه المن بيالتالميذ ويؤدي إلى إعاقة قدراتهم على التعلم، أي أنها تركز على التعليم والتعلم، و

ى دني مستوتنات، سرحان التلميذ، عدم قيام التلميذ بحل الواجبات المطلوبة منه، عدم إحضار دفتر التمري

 تشغل بالعلم ورها من األمور التي تعرقل عملية التالتحصيل، عدم التركيز على شرح المعلم...إلخ. وغي

 المعلم واإلدارة وأولياء األمور.

ليمة فية سصوالمعلم الجيد هو الذي يتمكن من تالقي حدوث مثل هذه المشكالت وذلك بتوفير بيئة 

ق ع طرتنويسيا بقائمة على التعاون وفهم قدرات التالميذ واحتياجاتهم، وتقديم المساعدة للمتأخرين درا

لتالميذ رات االتدريس وإدخال عنصر التشويق واإلبداع فيها، وتصميم النشاطات الصفية بما يتناسب وقد

زيادة بعة ووخبرات ومهارات وميول كل تلميذ مع الحرص على التواصل الدائم مع أولياء األمور للمتا

 فاعلية التعلم.

 المشكالت الصفية السلوكية: .2.6

تحدي  عامل درس وإدارة المدرسة انتشار المشكالت السلوكية، والتي تعتبرمن أصعب ما يواجه الم

هة سين من جالمدرللنظام التربوي وقيم المجتمع من جهة، وأطراف العملية التربوية المتمثلة في اآلباء و

ثر تي تؤأخرى، فهناك مشكالت سلوكية سلوكية متعددة تواجه المدرس في الصف وأثناء التدريس، وال

 على قيادة المدرس ومسيرة التدريس.سلبا 

تكلم ة مثل العليميويقصد بالمشكالت السلوكية "تلك المشكالت التي ليس لها أثر مباشر في العملية الت

لعدوان رس، اداخل الصف دون إذن من المدرس، الضحك المرتفع، الحديث الجانبي، مضغ اللبان أثناء الد

انات" إلمتحاالمباشر، الكذب، التخريب بشكل عام، الغش في  بأشكاله اللفظي والمعنوي والمباشر وغير

 (108، ص2015)بوشكيمة وموسى، 

ثل ذين في ميذ اليعبر عنها بأنها سلوكيات مختلفة يقوم بها بعض التالميذ بطريقة مختلفة عن التالم

 المتعلم م بهوسنهم، وبشكل ال يتسق مع ما هو مكروه من قبل المجتمع، وتعرف بأنها سلوك غير مقبول يق

ملية ي العلكي يشبع حاجته لالنتماء وإحساسه بقيمته، والمشكالت السلوكية ليس لها تأثير مباشر ف

 كالت.التربوية، حيث أن الخصائص الشخصية للمعلم لها األثر الكبير في منع أو عالج هذه المش

مكن من منع حدوث أية فالمعلم الناجح هو الذي يمتلك سمة اليقظة والرقابة داخل الصف، ولكي يت

مشكلة سلوكية عليه أن يكون مستعدا للتخطيط الجيد للنشاطات الصفية وذلك منذ بدء العام الدراسي، وأن 
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يضع نظاما محكما لتحقيق االنضباط داخل الصف مع توزيع المسؤوليات على تالميذه جميعا وبشكل 

 (175، ص2010)الحريري، عقاب. عادل ومعاملتهم معاملة إنسانية منصفة والبعد عن الزجر وال

 ومن بين المشكالت السلوكية الشائعة نذكر ما يلي: 

حركة لة الالكذب، الصياح والشغب، السلوك العدواني، السلوك االنعزالي، الغياب المتكرر، مشك

كالم ي والالزائدة، ضرب األقران، الغش في االمتحانات، التسرب من المدرسة، تخريب األثاث المدرس

 السيئ والبذيء.

بوية لكن هناك من يقسم المشكالت الصفية إلى مشكالت صفية إدارية وأخرى مشكالت صفية تر

األنشطة ريس وعلى اعتبار أن عملية التعلم تتكون من مجموعتين أساسيتين من األنشطة هما: أنشطة التد

 اإلدارية.

لى نحو عينة عتحقيق أهداف تعليمية مفاألنشطة التدريسية هي تلك التي تستهدف أو تسير للتالميذ 

قديم تمباشر وبدرجة عالية من اإلتقان ومن أمثلتها: تشخيص احتياطات المتعلم وتخطيط الدرس، 

 المعلومات وتوجيه األسئلة وغيرها.

لتعلم لها اأما األنشطة اإلدارية فتستهدف خلق الظروف وتوفير الشروط التي يمكن أن يحدث في ظ

إيجاد  تالميذه،معلم ووالعمل على المحافظة عليها، ومن أمثلتها: تنمية عالقات ودية بين البفاعلية وكفاءة، 

 معايير منتجة للجماعة.

شاطا نوعلى الرغم من أنه من العسير في كثير من الحاالت أن تقرر ما إذا كان سلوك معين 

 داخل تواجه مشكالت تدريسيا أم نشاطا إداريا، فإنه من الضروري أن تحاول التمييز بينها حين

 (49، ص2017.)ساكر،الصف

  المشكالت الكامنة: .3.6

معلم لي الوهي المشكالت التي تظهر إذا فشل المعلم في اتخاذ إجراء وقائي ضدها، وعملية تحلي

 امنة،كللظروف الصفية الراهنة تسمح له بتحديد مشكالت مختلفة، وكذلك تسمح له بتحديد مشكالت 

د منة ويقصالكا علم الفعال هو الماهر في توقع المشكالت قبل حدوثها، وهي المشكالتويمكن القول إن الم

اء تخاذ إجرفي ا بها الفجوات بين الظروف الصفية الراهنة والظروف المرغوبة والتي تنشأ إذا فشل المعلم

 وقائي ضدها.



اإلدارة الصفية                                         فصل الثاني                          ال  
 

 
29 

 

، د حدوثهات عنلمشكالومن المؤكد أن المعلم الفعال هو ذلك المعلم الذي لديه القدرة على معالجة ا

)السفاسفة،  هدها.وهو القادر أيضا على توقع المشكالت قبل حدوثها، إذ يتمكن بذلك من القضاء عليها في م

 (288، ص2005

 الصفية:  أسباب المشكالت .7

 تتعلق بالمعلم:  أسباب .1.7

ال  ل الخدمةداد قبالتدريب الشكلي للمعلم أثناء الخدمة: فمعظم برامج التدريب هي انعكاس  لبرامج اإلع* 

نمو مام بتلبي حاجات المعلمين،  تقوم على تحديث معلومات نظريا وفق أسلوب المحاضرات دون االهت

زمان ة مكان وناسبإلى عدم م المعلمين مهنيا وعمليا،  كما أنها تفتقر إلى إطار مفاهيمي واضح،  باإلضافة

 الدورات للمعلمين  المتدربين. 

المعلم  إذ يقول التلميذوالوسائل واإلمكانات المتاحة: فالقصور في استخدام الوسائل يفقد الثقة بين المعلم *  

،  وهنا تن معلوماممعلم كالما ال يرى له أثر،  كما يحتاج التلميذ للكثير من الوقت والجهد ليفهم ما يلفيه ال

 تصبح عمليات اإلدارة أمرا في بالغ الصعوبة. 

التقدم  ي عصرفوهذا ما أشارت إليه كوجك وآخرون أن لإلمكانات دورا كبيرا في العملية التعليمية 

ين أو ف للمعلممعرو العلمي والتكنولوجي وإن قلتها يؤدي إلى آثار سلبية عليها السيما أن الكثير منها غير

 (85،ص2008.)كوجك وآخرون، المدارسغير متوفر في 

 تتعلق بالتالميذ:  أسباب .2.7

 هفيعرفه بأن  العدوان: وهو من أكثر المشكالت شيوعا لذلك هناك الكثير من األبحاث والدراسات عنه،* 

حق األذى ،  كما يعرف بأنه السلوك الذي يل(50،ص1999.)مختار، السلوك الذي يصدر بقصد إيذاء اآلخرين

يحدث ميذ لمباشر،  ويتمثل العدوان في الصف بسلوك يقوم به أحد التال بشكل مباشر أو غير باآلخرين

الخنق وان باألذى لبقية التالميذ كالضرب والعض والرفس والبصاق والقذف باأللفاظ، كما يتمثل العد

فسية أسباب ن إلى انحاجاتهم، ويعود العدو غير المؤدبة ومضايقة الزمالء وأخذوالعرقلة،  والشتم باأللفاظ 

 (327-320، ص1999مهنا، .)وأسباب. تعود للبيئة المدرسية تكوينية أو أسباب أسرية وأسباب صحية وعضوية

اث الصف ات وأثمخالفة النظام: وتتمثل في عناد التلميذ وإصراره على تنفيذ مايريد،  وتخريب لممتلك* 

 (235،ص2001.)حجي، وعدم طاعة األوامر والتمرد عليها
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ادة م  المعدم االنتباه: ويتمثل بتشتت ذهن التلميذ  وعدم تركيزه وعدم تمثله لموضوعات ومفاهي* 

التي المادة وبطة بالدراسية،  بسبب عدم القدرة على استبعاد المفاهيم واألفكار غير المناسبة وغير المرت

 (342،ص199)مهنا،تعرقل عملية االنتباه، ويعود إلى أسباب أسرية وأسباب نفسية.

للحركة  لتلميذافرط النشاط: ويقصد به عدم القدرة على الضبط وعدم االتزان االنفعالي، ويتمثل بميل * 

لشغب الزائدة واللعب بطريقة متواصلة تهورية وميله إلحداث الضجيج عن طريق الصراخ وإحداث ا

 صفي الستقرار فوميله نحو المشاكسة والتكسير وافتعال الفوضى في الصف مما يؤدي إلى زعزعة اال

، لزمالء، ويأخد أحد األشكال التالية:المشي في الصف، إحداث الفوضى، التحدث مع ا(379،ص1999)مهنا،

ماكن الضحك في الصف، سرقة ممتلكات زمالئه، عدم االمتثال للتعليمات، مغادرة الصف وتغيير أ

 (180،ص2000.) يحي،الجلوس بدون إذن المعلم

، المقرر به نسبة التحصيل دون المستوى العادي بسبب العجز عن استيعابالتأخر الدراسي: ويقصد * 

التلميذ عن  ،ويتمثل بعجز(37ه، ص1430.)العصيمي،وعود إلى عوامل عقلية أو جسمية أو اجتماعية أو انفعالية

ي عدم يه، أاكتساب المفاهيم التي تعرض على التالميذ والتي تتناسب مع عمرهم والصف الذي ينتمي إل

 لكن هذه لقائيتثل المواد الدراسية رغم قدرة التلميذ المحدودة في استرجاع المعلومات مباشرة بشكل تم

تلميذ لى العالمعلومات تتعرض للنسيان والتالشي، وقد يكون عاما في كل المواد الدراسية مما يتوجب 

 لكن لى صف أعلىإعادة الصف عدة مرات وتنتهي بالتسرب أو يكون جزئيا في بعض المواد فينتقل إ

 (356،ص1999.) مهنا،بصعوبة ظاهرة

 تتعلق بالبيئة الصفية والمدرسية:   أسباب .3.7

د على عد تشير كوجك وآخرون أن الصفوف تتكدس بالتالميذ نتيجة توزيع التالميذ إزدحام الصفوف:* 

 أو أكثر،  مما يؤدي إلى الكثير من /40محدد من الصفوف في كل صف دراسي بحيث يصل إلى /

ن التالميذ ،  فال شك أ(83،ص2008)كوجك وآخرون، المشكالت وإلى آثار مدمرة على تعليم ومستقبل التالميذ 

المعلم توى ون بالمدرسة في نفس العمر لكنهم مختلفين ال يتعلمون بنفس السرعة وال بنفس المسيلتحقو

وهنا  ميذ،مضطر لتعليم أكثر من مستوى في الصف، فمن التزايد السكاني الكبير اكتظت الصفوف بالتال

شود من التالميذ لحدقيقة لدرس يجب أن يشرح لهذه ا /45أصبح المعلم أمام هذه الكثافة مجهد كثيرا فهناك/

شف لى الكعيؤدي إلى عدم تحقيق تكافؤ الفرص بين التالميذ وعدم قدرة المعلم  ، مما(212،ص1995)مرسي، 

 (. 130،ص1999)الرشيدي، عن الفروق الفردية بين التالميذ والتعرف على مواهبهم وتنميتها 
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لى عو سلبيا أيجابيا إرسية تنعكس أحوالها بما أن اإلدارة الصفية ترتبط باإلدارة المد اإلدارة المدرسية:* 

يق عند تطب ليديةاإلدارة الصفية،إذ يعاني الكثير من المعلمين من مشكالت أنماط اإلدارة المدرسية التق

 (149،ص1999)الرشيدي، . أساليب تدريسية حديثة لم تكن تستخدم من قبل

 دور المعلم في معالجة المشكالت الصفية :  .8

يد من كل جدو تعتبر المراكز العلمية من مدارس وجامعات مراكز إشعاع األخالق والقيم الروحية،      

إلصالح ارواد الفكر والمعرفة والمنبر الذي تنطلق منه أراء المفكرين األحرار والعلماء والفالسفة و

 ن الهالةلك مما يرافق ذ والتطوير،  فارتبط بذلك أدوار المعلم الفاعل من حيث اإلعداد والتنشئة ومع

لبة تهذيب الطوس،  مال التدريوالتقدير والتعظيم،  هذا ولقد ارتبط بذلك التعدد في األدوار وتنوعها من أع

ف ألهدااشتراك في اللجان االجتماعية والكشف عن مواهب الطلبة وتيسير حصول التعلم وتحقيق واال

لك قانها وذلم إتموعة من األدوار التي ينبغي على المعالمرجوة من العملية التعليمية ومع هذا فهناك مج

 لحل المشكالت الصفية : 

  عملية التعليم.   تسهيل وتيسير 

   .أن يكون متمكنا من المادة الدراسية 

 ستعدادات التالميذ. ادة التعليمية المناسبة لقدرات واالم اختيار 

  .أن يكون مدركا ألهمية الدافعية في التعلم 

 ى تنمية الطالب في الجوانب المعرفية واالجتماعية واالنفعالية. أن يعمل عل 

   .القدرة على مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين 

 بتكار. القدرة على اإلبداع واال 

   .القدرة على التنوع في األساليب واألنشطة 

  .القدرة التخطيطية بحيث ال يدع الدرس يسير بطريقة  عشوائية 

  بلغة صحيحةمهارات التحدث 

 .القدرة على االستحواذ على انتباه الطالب 

 .احترام األنظمة والتعليمات واالعتزاز بالمهنة 

 .أن يكون على علم ودراية بالمشكالت االجتماعية المحيطة 

 .التمييز باللباقة في الحديث 

 .التعاون 

  (47،ص2015)غريب، المثابرة والبحث األمانة الفكرية 
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 خالصة:

حداث إ من قاها البدرة الصفية أهدافها، وتتخلص من المشكالت والعقبات التي تلحتى تحقق اإلدا

ك يتوقف ، وذلمن جهة أخرى تغيرات في سلوك التالميذ من جهة، وتنظيم البيئة الصفية من جميع جوانبها

دهم ظيم جهونشاط المتعلمين وتنومهارته في توجيه على قدرة كفاءة وفاعلية المعلم في إدارة الصف، 

 وتنسيقها وتوظيفها بالشكل المناسب الذي يساعده على بلوغ األهداف التربوية. 
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 مهيد:                          ت

ى إعداد رتكز علتتعد مهنة التعليم مهنة إنسانية تفوق في أهميتها كافة المهن األخرى باعتبارها   

حياتهم  مراحل الفعالة المتكاملة، فمهنة التعليم هي المعنية بتكوين األفراد فيالمواطن ذي الشخصية 

اعدة ة أو القلركيزوخاصة في المرحلة االبتدائية التي تعتبر المرحلة األولى من مراحل التعليم العام، وا

هارات لموا األساسية التي تعنى بتربية النشئ، وهي مرحلة يلتحق بها الطفل قصد تحصيل بعض المعارف

 األساسية.

 .إلى المرحلة االبتدائية وبشيء من التفصيل ومن هذا المنطلق سنتطرق في هذا الفصل
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 تعريف المرحلة االبتدائية: .1

لية في صفة أصبمكانة  ذعرفها الشالش بأنها "ذلك النوع من التعليم النظامي الذي يأختعريف الشالش: * 

ة الطفولة ( إلى نهاي9 -6أول السلم التعليمي، وهي مرحلة يلتحق بها األطفال في طفولتهم الوسطى )

 (101، ص 2003)الشالش، ( بقصد تحصيل بعض المعارف والمهارات األساسية" 12 -9المتأخرة )

سطى ته الواه الطفل خالل طفوليعرفها بأنها نوع من التعليم الذي يتلق تعريف محمد الطيب علوي:* 

ذ التالمي طب كلالتي تستقوالمتأخرة التي تتراوح بين سن السادسة والثانية عشر في المدرسة االبتدائية 

نظمة ليست الموتقلة تقريبا أي كل التالميذ ماعدا المتخلفين عقليا والمعوقين جسميا والملتحقين بمدارس مس

 (.50، ص2018)بوبكر ومؤدن، ة على أساس فروع أو شعب دراسية متنوع

نوات س 6ها تعرفها عدلي بأنها "المرحلة األولى من مراحل التعليم، مدة التمدرس في * تعريف عدلي:

اء تحدد إجرطور يعلى األقل، والدخول للسنة األولى يكون إجباريا ابتداء من سن السادسة وفي آخر هذا ال

 (36 ص، 2009)عدلي، ألولى من التعليم المتوسط". امتحان الذي من خالله يسمح بالدخول للسنة ا

إلجباري اساسي تعرفها بأنها "المرحلة األولى من مراحل التعليم األ * تعريف وزارة التربية الوطنية:

 ي مجاالتدية فمدتها خمس سنوات، وهي مرحلة اكتساب التلميذ المعارف األساسية وتنمية الكفاءات القاع

ا يمكن مية، كماإلسالي، والقراءة والرياضيات والعلوم والتربية الخلقية والمدنية والتعبير الشفهي والكتاب

مكان، ن والالتعليم االبتدائي التلميذ من الحصول على تربية مالئمة، وتوسيع إدراكه لجسمه وللزما

في  رهة مساوباالكتساب التدريجي للمعارف المنهجية باعتبارها مكتسبات ضرورية تضمن للتلميذ متابع

 (10، ص 2009)وزارة التربية الوطنية، المرحلة التعليمية الموالية بنجاح". 

الية من راحل التن للمتعرفها بأنها "القاعدة التي يرتكز عليها إعداد الناشئي تعريف وثيقة سياسة التعليم:*

يحة حياتهم، وهي مرحلة عامة تشمل أبناء األمة جميعا وتزودهم باألساسيات من العقيدة الصح

 (62، ص 2012)حكيم، واالتجاهات السليمة، والخبرات والمعلومات والمهارات". 

بنى عليها ة التي تساسيا تعريف المرحلة االبتدائية بأنها: المرحلة األولى  واألومن التعريفات السابقة يمكنن

 ساسية.ات األبقية مراحل التعليم، وهي المرحلة التي يكتسب فيها الطفل الخبرات والمعلومات والمهار

 أهمية المرحلة االبتدائية: .2

أساس أولي، وقاعدة هامة في اكتسبت المرحلة االبتدائية قدرا كبيرا من األهمية لما تشكله من 

المنظومة التعليمية في أي بلد من بلدان العالم، لما تقدمه للطفل من عادات ومهارات من جهة، ومردودها 
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اإليجابي على البالد في جهة أخرى، ومن هما تعاظم اهتمام المربين والمسؤولين بها، وجعل التعليم فيها 

دة الكم المعرفي الهائل. وتنبع أهمية المرحلة االبتدائية كذلك في إلزاميا في معظم تلك البلدان، في ظل زيا

كونها البداية الحقيقية لعملية التنمية الفكرية لمدارك األطفال، وإكسابهم الوسائل األولى لتحصيل المعرفة، 

بة كما تتضاعف أهميتها من خالل إدراك أن البيئة المدرسية في تلك المرحلة تمثل كل شيء تقريبا بالنس

لألطفال، فهم يكتشفون من خاللها أنفسهم، ويطلعون منها على المجتمع الكبير بقيمه وعاداته وتقاليده، كما 

أن المرحلة االبتدائية تعتبر أولى الخطوات على طريق التلمذة الطويل الذي بات اليوم ال ينتهي عند حد 

ألولية تمثل بالنسبة لمعظم األطفال كل معين بل يستمر في حياة الفرد على مداها ولعل أهمية التربية ا

شيء تقريبا فهم يكتشفون من خاللها أنفسهم وتنفتح بالتدريج طاقاتهم، ويلتمسون في إطار نشاطاتها الوعي 

بما يحيط بهم ومن خالل دروسها وفعالياتها يطلون على الحياة في المجتمع الكبير ليعو قيمه ومعاييره، 

والتميز تبدأ خبراتهم ومهاراتهم بالتراكم والتزايد وقدراتهم بالوضوح وعلى دروبها ينمون ويكبرون و

 (21م، ص 1989)شفشق،   واإلنطالق.

دور قوم بوالمرحلة االبتدائية تؤثر بشكل كبير على سلوك الفرد وميوله خالل مسير حياته، وت

، الالزمة اتها، وأساسيالموجه المباشر في  بناء فكر التلميذ وتوجهه من خالل تزويده بأوليات المعرفة

ليها. إنتمي لتمكينه من مستقبل حياته من تحقيق االندماج المثمر والبناء في مجتمعه وبيئته التي ي

 (120ه، ص 1430)الشهري،

ك لتشمل دى ذلوال تقتصر أهمية المرحلة االبتدائية على الجانب التربوي والتعليمي فحسب، بل تتع

لطفل ياة اجوانب صحية ونفسية مختلفة، فيرى المهتمون بالدراسات النفسية أن السنوات األولى من ح

ا عاني منهيلتي ية امهمة بالنسبة لحياته في المستقبل، وأن كثيرا من المتاعب واألمراض البدنية والعقل

ة ذه الفترفي ه الشباب تعود أصولها إلى سنوات تربيتهم األولى، وإن الرعاية الصحية والتوجيه المناسب

 (37ه، ص 1410)مصطفى، يقلالن من هذه المتاعب وتلك األمراض. 

حد  إلى بالدية للكما تكتسب هذه المرحلة أهميتها من خالل دورها المؤثر في عملية التنمية االجتماع

لة، ذه المرحشر بهكبير، فتكوين القيم واالتجاهات والمواقف المرتبطة بهذه التنمية إنما يرتبط بشكل مبا

ه، 1415الحقيل،)م. وما تقوم به من بث قيم جديدة وعادات تمكن األفراد من اإلسهام في بناء مجتمعهم ووطنه

 (42ص 

األهمية الكبيرة لكونها المؤسسة التربوية التي ومما سبق نرى أن المرحلة االبتدائية اكتسبت هذه 

تأتي في الدرجة الثانية بعد األسرة، وألن الطفل في هذه المرحلة نجده يقلد جميع سلوكات األفراد 

الموجودين داخل المدرسة أو باألحرى مطبوع على حب التقليد والتطبع بالقيم السائدة في تلك المدرسة، 
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ية لها أثر كبير في تكوين جميع جوانب الطفل سواء النفسية، السلوكية، فإن مدرسة المرحلة االبتدائ

 التربوية، العلمية، االجتماعية أو األخالقية تكوينا سليما.

 أهداف المرحلة االبتدائية: .3

 ليه باقيقوم عتعتبر المرحلة االبتدائية قاعدة الهرم التعليمي باعتبارها األساس المتين الذي ت

 جموعة منمحقيق تاألخرى، لذلك فإن التعليم في المرحلة االبتدائية يسعى دائما إلى  المراحل التعليمية

 األهداف نوجزها فيما يلي:

 اعية إلىالجتممساعدة الطفل على النمو المتكامل للنواحي الجسمية والعقلة والوجدانية والروحية وا -

 أقصى حد تمكنه قدراته واستعداداته من تحقيقيه.

 الوطنية والقومية في ضوء تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف. تنمية الروح -

ساسا تعتبر أ التي تزويد الطفل بقدر مناسب من المعارف اإلنسانية والمهارات العلمية والفنية والعملية -

 لما سيحصل عليه من خبرات فيما بعد.    

 ة. المتغير وفهماا والتكيف مع ظرمساعدة الطفل على فهم البيئة الطبيعية واالجتماعية، والتفاعل معهم -

لتي اماعة كساب الطفل خبرات اجتماعية نابعة من قيم ومعتقدات ونظم وعادات وتقاليد وسلوك الجإ -

 يعيش فيها. 

 فاعل. ال وتكساب المتعلمين الكفاية اللغوية التي تجعلهم قادرين على استخدام اللغة كأداة اتصإ -

جميع  ها فيتصال وتدريبهم على توظيفها واالستفادة منووسائل اال لمتعلمين أدوات التعلمكساب اإ -

  (39 38، ص ص 1989)شفشق، المجاالت. 

ن م، تمكنه اضياتتنمية كفاءات التلميذ القاعدية في ميادين التعبير الشفهي والكتابي والقراءة والري -

صوره ءه وتشياء، وتنمية ذكادراكه لجسمه والزمان والمكان واألالحصول على تربية مالئمة وتوسيع إ

 (153م، ص 2011)شارف، ومهاراته اليدوية والجسمية والفنية. 

 والجدول التالي يوضح أهداف كل طور من أطوار التعليم االبتدائي:
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 (: يبين أهداف كل طور من أطوار التعليم االبتدائي01الجدول رقم )

 سنوات( 5التعليم االبتدائي )

 ولى ابتدائياأل الثانية ابتدائي الثالثة ابتدائي الرابعة ابتدائي الخامسة ابتدائي

 وليةطور اإليقاظ والتعلمات األ ساسيةطور تعميق التعلمات األ ساسيةطور التعلم في اللغات األ

التحكم في القراءة والكتابة  -

والتعبير الشفهي باللغة العربية، 

 وكافة المعارف المنهجية.

اللغة العربية تعميق التحكم في  -

والتعبير الشفهي وفهم المنطوق 

 والمكتوب.

تعميق التحكم في كل المجاالت  -

 التعليمية.

 إدراج تعليم اللغة الفرنسية.  -

التحكم في اللغة العربية  -

بالتعبير الشفهي والقراءة 

 والكتابة. 

التمكن من كفاءات حل   -

 مشكالت التعداد.

معرفة األشكال والعالقات  -

وبناء المفاهيم، للمكان والزمان 

واكتشاف عالم الحيوان والنبات 

 واألشياء التقنية البسيطة. 

 (154م، ص 2011المصدر:)شارف، 

 وظائف التعليم االبتدائي: .4

 تضطلع المرحلة االبتدائية بمنح تربية قاعدية لجميع المتعلمين بأن توفر لهم:

هة م مشافالعربية بحيث يتحكمون في القدرة على القراءة الميسرة والتواصل مع غيرهتعلم اللغة  -

، تمعيةوتحريرا، بما يناسب الوضع والمستوى لغرض إشباع حاجاتهم الفردية المدرسية منها والمج

 الها.والغرض من ذلك هو أن يبلغ المتعلم درجة عليا في مجال استيعاب المعرفة وفهمها واستعم

وفهم  الستدالليل وااألسس العلمية والرياضية والتكنولوجية، التي تمكنهم من اكتساب تقنيات التحل تعليم -

 العالم الحي والجامد.

جتماعي أفقه اال يكون تعريف المتعلم بالبيئة االجتماعية واالندماج فيها، فالطفل قبل الدخول إلى المدرسة -

م لى المعلعنبغي يرته واألفراد المحيطين به، ومن أجل ذلك محدودا وضيقا للغاية ال يكاد يتعدى أفراد أس

حترام رين وابين التالميذ وإعطائهم دروسا عملية في االحتكاك باآلخأن يبذل جهده في توثيق األلفة 

 حقوقهم ومراعاة شعورهم شارحا لهم أن الجماعة أقوى من الفرد.
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الت الرح تمكين المتعلم من معرفة البيئة الطبيعية والتكيف معها، ويمكن أن يكون ذلك عن طريق -

كما   لطبيعية،البيئة االبارزة في  المدرسية التي تنظمها المدارس االبتدائية لتالميذها بقصد زيارة المعالم 

 لبيئةااللها على معالم تكون عن طريق دروس الجغرافيا ودروس العلوم، حتى يتعرف المتعلم من خ

   (62،ص2017. )ساكر،الطبيعية، وما بها من حيوانات وطيور ومصانع

 بتدائية: إحتياجات التلميذ في المرحلة اال .5

ميا عيا و جساجتمابتدائية هو أن ينمو روحيا وعقليا و نفسيا وإن أهم احتياجات التلميذ في المرحلة اال 

 ربوية خاصة بها. ولكل مجال من هذه  المجاالت أهداف ت

 الحاجة إلى النمو العقلي:  .1.5

لية رات العقالمهاووالهدف العام منه إكتساب المتعلم المفاهيم والمعلومات األساسية واالتجاهات والميول 

 التي تتفق ومرحلة نضجه وتسهم في تكوين شخصيته وتساعده على التكيف الناجح مع بيئته.

 الحاجة إلى النمو النفسي:   .2.5

فسية لصحة النر له اكتساب المتعلم المعارف واالتجاهات والمهارات التي توفاوالهدف العام لهذا المجال    

 على التوافق الشخصي واالجتماعي. وتعينه

 الحاجة إلى النمو االجتماعي:  .3.5

ات مهارات والتجاهكتساب المتعلم قدرا من المعلومات والمفاهيم والميول وااوالهدف العام لهذا المجال   

شفشق، ) تمعهالتعلم اإلجتماعي التي تساعده على النضج االجتماعي المالئم والمشاركة الفعالة في مج

 (.39،ص1989

 دائية: مشكالت التالميذ في المرحلة االبت .6

ل إلى ني للدخولقانوابتدائية بأنه كل من بلغ سن السادسة من العمر أي السن اليعرف تلميذ المرحلة ا       

ساعدة دون م حيث ينخرط مع أقران ورفاق لهلة فاصلة نفسية الطفل والتلميذ، المدرسة والذي يمثل مرح

ساب حب والديه ويتخلى عن نوازعه الفضولية من أجل الحساب والقراءة والتنافس المدرسي واكت

 وخالل هذه المرحلة يواجه هؤالء التالميذ مجموعة من المشكالت منها:  المعارف

ويقصد بها المشكالت التي تتصل بتحصيل التلميذ في بعض المواد الدراسية كالت الدراسية: المش1.6

 المختلفة وتتمثل في: 



المرحلة االبتدائية                                              الثالث               الفصل  
 

 
40 

 

مدرسة بات الالتقصير المدرسي: ونقصد به الهوة الموجودة بين التحصيل الدراسي للتلميذ ومتطلأ/    

 وهناك التقصير العام والتقصير المدرسي الخاص أما أسباب التقصير فهي مختلفة منها: 

 أسباب شخصية تعود للتلميذ وتتمثل في :  

  .ضعف القدرات العقلية العامة 

 م وعدم الرغبة في الدراسة. االتجاه السلبي نحو التعل 

   .اضطراب القدرة على التركيز 

 (181،ص1999،عبد الحميد) ضعف المهارة التعليمية 

لجو كذلك اعوامل المحيط اإلجتماعي: وتشمل األسرة ونقصد بها المستوى اإلقتصادي واإلجتماعي وب/ 

متعلم جاه الالسلبي لألصل اتالعاطفي الذي يسودها ويشمل هذا المجال المحيط السكني وكذالك الموقف 

 والمدرسة. 

بعضهم  ميذ مععوامل مدرسية: وتشمل نوعية التدريس والعالقة بين التلميذ والمعلم،  عالقات التالج/ 

 البعض،  عدد التالميذ في الصف الواحد،  شخصية المعلم وعالقة المعلمين مع اإلدارة. 

ثر م،  ويؤلميذ للمدرسة قبل إنهاء مرحلة التعليويقصد به ترك الت مشكالت التسرب في المدرسة:د/ 

ً على الفرد والمجتمع الذي يعيش فيه الفرد،  فهو مشكلة تربوية تلفت اإلن حل تتطلب الوتباه التسرب سلبا

علم عهم بالتإقنا الجدي،  أما أباب التسرب المدرسي فتعود إلى عوامل أسرية تتمثل في جهل الوالدين وعدم

وتفكك  لمنزلاعجزها عن تغطية نفقات التعليم وعدم توفر الجو المناسب للدراسة في وكبر حجم األسرة و

  (.182،ص1999، )عبد الحميدة العالقات األسري

رر المتك عوامل تربوية : تتمثل في التأخر المدرسي المستمر عن الدراسة والفشل فيها والرسوبه/ 

لمشوقة األنشطة ا المقررات الدراسية إلى  وكثافتها وافتقاروافتقار المناهج وصعوبة المقررات الدراسية 

 والمحببة للتلميذ، وتهاون إدارة المدرسة عن أسباب غياب التلميذ. 

لرسوب ف من اعوامل نفسية: تتمثل في فقدان الميل للمدرسة وسوء التكيف مع الجو المدرسي والخوو/   

 والخوف من العقاب المدرسي. 

تعد المشكالت السلوكية للتلميذ مشكلة تربوية ونفسية في آن واحد وتتنوع  وكية:المشكالت السل 2.6 

إزعاج في الحصة من  رأشكال ظهور المشكالت السلوكية في الدرس، فقد يكون بعض التالميذ مصد
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خالل األسئلة غير مناسبة وإصدار أصوات وبعضهم يكون غير هادئين وعدوانيين وآخرون يتحدثون مع 

 أهم المشكالت السلوكية نذكر منها: زمالئهم، و

نشوء  ن أسبابيكون نتيجة تفريغ نفسي انفعالي وم العدوان: هو مرادف للسلوك العدواني وغالبا ماأ/  

 العدوان دي إلىحباطات المتنوعة التي يمكن أن تؤالشعور بعدم األمان والمخاوف واإلالعدوان هو غالبا 

 ي مثل هذه الحاالت ال تنفع العقوبات الجسدية صراع وف الذي يمكن يكون نتيجة لمصدر

وك التهريج والفوضى في الصف: يتصرف بعض التالميذ في الصف بشكل مهرج وأمام هذا السلب/  

آلخرين ميذ ايضحك التالميذ في الصف، بذالك يتحقق الهدف الجوهري من التهريج وهو لفت انتباه التال

 شكلتهمهتمام عن مولفت النظر، صرف االهتمام حث عن االالصف تكمن في البوأسباب هذا السلوك في 

 ذه المشكلة. لب على هللتغ الحقيقية، وهنا ال يفيد الشتم والتهديد والعقوبات أو النظر لهؤالء التالميذ بازدراء

متلكات مخريب لتخريب والتكسير في المؤسسة التربية)المدرسة(: حيث يقوم بعض التالميذ بإتالف وتج/ ا

عايير ع الممدوانيا ال يتماشى ة وذلك كرد فعل لسلوك ما وهذا التخريب والتكسير يعد سلوكا عالمدرس

سبة مية بالنلتعلياجتماعية والتربوية وهو يؤدي  العملية التربوية بشكل كبير مما يعيق مسار العملية اال

 (103ص، 1988، )محمودللمعلم والتلميذ إضافة إلى اإلدارة المدرسية لهذه المؤسسة التربوية. 

ب أسالي يعتتمثل في ظهور صراع نفسي لدى التالميذ يؤثر هذا الصراع في جمالمشكالت النفسية:  3.6

ية والمثال الجبن، ويتميز هذا السلوك في انتقاله من حالة ألخرى بين التهور وسلوك التلميذ االجتماعية

لة ومن أمث ستمرةموالواقعية والغيرة واألنانية واالستسالم، وهنا تكون شخصية التلميذ مضطربة قلقة غير 

 المشكالت النفسية: 

نتقال سبب االبف من المدرسة الخوف من المدرسة أو فوبيا المدرسة : ويظهر عند عدد من األطفال خوأ/  

في ة من جو األسرة إلى جو جديد ولهذا الخوف أسباب متعددة تشمل تعرض الطفل لصدمة أو حساسي

 ستجابة للجو العائلي وإسقاط الغضب. اال

ي فأو  متحاناتتحانات عند بعض التالميذ قبيل االم: يظهر الخوف من االمتحاناتب/ الخوف من اال

ل م التحصيلى عدإمما يؤدي اجزا عن االنتباه  ومشتت الذهن، ميذ متوترا غير مستقر وعأثنائها ويبدو التل

 (185،ص1988، محمود)متحانات الجيد في هذه اال
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 خالصة:

مي م التعليس السلبالنسبة للمراحل التعليمية األخرى، فهي تعد أسا كبيرةللمرحلة االبتدائية أهمية 

ارف المع ألخرى، ففي المرحلة االبتدائية يكتسب الطفلوقاعدته، إذ تستند عليها مراحل التعليم ا

 األولية ويتأثر بكل ما يتلقاه في هذه المرحلة.  والمهارات والخبرات
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 :ةـــــــــــــــــــخاتم

 مراحل المعنية بتكوين األفراد في جميعمن خالل هذه الدراسة نستخلص أن مهنة التعليم هي 

تعليم يتضمن الام، وحياتهم وخاصة في المرحلة االبتدائية باعتبارها المرحلة األولى من مراحل التعليم الع

ك يجب ، لذلعدة عمليات متداخلة تمس الجانب التقني، السيكولوجي، المعرفي والقيمي وحتى االجتماعي

رفية  يات المعالكفام بالمرحلة االبتدائية مجموعة من المهارات والقدرات وأن تتوفر لدى الممارسين للتعلي

 ةية مالئموف تعليميعمل على توفير ظرإذ فالمعلم الفعال يدير صفه بشكل جيد واألدائية كاإلدارة الصفية، 

 من تخدم، كما أنه يسويهتم بضبط سلوك التالميذ وتهيئة مناخ حجرة الصف والتخطيط قبل بدء الدرس

الراحة  يبعث خالل إدارة الصف المهارات التعليمية المناسبة ويهتم بترتيب وتنظيم حجرة الدراسة مما

  دة.ة المنشوتربويوبذلك بلوغ األهداف ال والطمأنينة في نفوس التالميذ مما يولد لديهم الدافعية للتعلم
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