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ومعلمـات   صص اـال دف هذه الدراسة إىل تقصي اجتاهات طالبات كلية التربية بعربي خت
ـ طرمقـرر  تقومي فاعلية ، وكفايات التواصل الصفي وإدارة الصف حنو  منطقة الظاهرة جنوب ق ائ

كفايات التواصل الصفي وإدارة الصف  املستحدث لترميم عدد من الكفايات منهاالتدريس اخلاصة 
  .حنو هذه الكفايات  اإلجيابيةيف تشكيل االجتاهات 

الدراسة مقياساً مخاسياً متدرجاً من إعدادمها لقياس اجتاهـات الطالبـات   و استخدم الباحثان يف 
 عبـارة ) بنداً() 70(مكونة من ، وهو استبانةكفايات التواصل الصفي وإدارة الصفواملعلمات حنو 

متثل كل واحدة منها رأياً، أو موقفاً، أو مبدأ، أو استراتيجية ذات صلة بالتواصل الصـفَي و إدارة  
عبـارة تتعلـق   ) 51(عبارة تتعلق بكفايات التواصل الصفي، و)19(؛ منهات تطبيقهاالصف،وآليا

رأي يل، غري  ، موافق، البشدةموافق ( مقياس مخاسي متدرج ، مسجل أمامها إدارة الصفبكفايات 
وتضمنت االستبانة  متثل كل واحدة منها درجة التفضيل ملضمون العبارة، )بشدةموافق، غري موافق 

أجريت للمقياس معـامالت  . من إعداد الباحثنيسلبية حنو هذه الكفايات عبارات ابية وعبارات إجي
) 0و89(الصدق و الثبات الالزمة، إذ بلغ معامل ثبات املقياس باستخدام معادلة ارتباط بريسـون  

  . للمقياس كامالً
اختيارهن  كان) الرابعة(طالبة من سنة التخرج ) 154(تألفت عينة الدراسة من طالبات الكلية 

مـن   تنيمن طالبات اال العلمي و شـعب  ثالث شعب اختياربمقصودة ، تناسبية عشوائية  بطريقة
ي، وهن من طالبات السنة الرابعة من اتمع األصل% )  30(ما نسبته  ، أي طالبات اال األديب

                                           
 .امعة دمشقج ،التربيةكلية  ،املناهج وأصول التدريس أستاذ مساعد يف قسم  ∗

  .، سلطنة عمانعربيب التربيةكلية  ،املناهج وطرق التدريس وحدة **
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مـدارس التعلـيم   معلمة من ) 60(نظراً لدراستهن مقرر طرائق خاصة، بينما بلغت عينة املعلمات 
  .ي ملعلمات التعليم األساسيمن اتمع األصل% )  50(ما نسبته  األساسي يف منطقة الظاهرة أي

كشفت الدراسة عن وجود ارتفاع ملموس يف تقديرات اجتاهات الطالبـات باملقيـاس الكلـي    
هـات حنـو   واحتلت االجتا) 5(قياساً بسقف التقدير ) 3.33( وأجزائه، إذ بلغ متوسط التقديرات 

، يف حني احتلت اجتاهات حنو )3.44(كفايات إدارة الصف املرتبة األوىل إذ بلغ متوسط التقديرات 
و أظهـرت نتـائج   ). 3.21(كفايات التواصل الصفي  املرتبة الثانية إذ بلغ متوسط التقـديرات  

هـات  بـني اجتا ) 0.05(وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللـة  ) ت(االختبار اإلحصائي 
قبل دراسة مقرر طرائق خاصة وبعدها، بينما مل  التواصل الصفي وإدارة الصف يتكفايالطالبات حنو 

  .تظهر النتائج اإلحصائية فروقاً إحصائية بني اجتاهات طالبات الكلية و اجتاهات املعلمات يف امليدان
ر يف حمتوى مقرر وخلصت الدراسة يف ضوء هذه النتائج إىل عدد من التوصيات منها إعادة النظ

طرائق التدريس اخلاصة بشأن عدد من الكفايات الفرعية إلدارة الصف والتواصل الصفي، وإضافة 
مشاغل خاصة باملعلمني يف امليدان بشأن التدريب على كفايات تدريسية مل تلق تقـديراً كـبرياً يف   

  .اجتاهات املعلمات
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  خلفية الدراسة وأهميتها -1
تلها تقومي كفايات املعلمني بعامة وكفاييت إدارة الصـف والتفاعـل   عل املكانة اليت حيل

الصفي خباصة تنشأ من االقتناع بأن املعلم حباجة إىل التدريب يف أثناء اخلدمة، وإعادة النظر 
يف برامج إعداده، شأنه يف ذلك شأن كل مهنة أخرى؛ وهذا يعين االقتناع باحتواء التدريس 

؛ إذ تبني يف دراسـة  )2، ص 1990واصف، (يتقنها ن علم أعلى كفايات يتعني على امل
مسحية قام ا الس القومي للشهادات األكادميية يف بريطانيا أن عدداً كـبرياً مـن   
املعاهد التعليمية هناك خيصص نصف الوقت الكلي للتدريب يف املدارس على كفايات 

؛ وينظر مـن  )Stones ,1989(التدريس ومنها كفايتا إدارة الصف والتفاعل الصفي 
هذا املنطلق إىل أمهية تقومي كفاييت إدارة الصف والتفاعل الصفي يف مرحلة اإلعـداد  
ضمن كليات املعلمني، ويف امليدان لدى املعلمني يف املدارس لتتاح املقاربة والتكامـل  

  .والتدريب بني اإلعداد
 امليـدان  ج يفلتخـر عـد ا ب أن ممارسة املعلم للتدريس - هذا اإلطاريف-يرى بعضهم و
اقف حية وطبيعية يف إدارة الصف والتفاعل الصفي فهو احملك األساسي لتقومي بـرامج  مبو

اإلعداد التربوي يف هذا اال، وهدفه األمسى أن تترجم املعرفة النظرية يف هذه املواقف احلية 
، إىل سلوك عملي يعكس مدى حتصيل املعلم كفايات التدريس وإدارة الصـف وتنظيمـه  

، وتكمن أمهية تناول هذا املوضوع يف ما توصلت إليـه  )1994السويدي،(وإدارة التعلم 
من وقتهم وجهدهم يف حماولة % 80العديدة من أن بعض املدرسني ينفقون حنو  الدراسات

؛ األمر الذي يتطلب املراجعة والدراسـة  )140، ص 2000جابر،(ضبط سلوك التالميذ 
  .هذا اال حفاظاً على وقت املعلم وجهده العلمية لكفايات املعلمني يف

وهناك من يرى أن رسالة كليات التربية يف األلفية الثالثة جيب أن تنصب على إجـادة  
التدريس لفئات الذين يلتحقون ذه الكليات، ومتابعة توظيف كفايام يف امليدان، فضـالً  

الية ال حتظى بالقدر الكايف من م برامج إعداد املعلمني احلعظناك ما يشري إىل أن مهعن أن 
االهتمام، وتبالغ هذه الربامج يف أمهية الدراسة النظرية ذا ت السمة غري الوظيفية، ممـا أدى  
إىل معاناة حقيقية لدى خريج تلك املؤسسات من شعور بالفجوة بني ما مر به من خربات 

بياً على أدائه يف مواقف العملية، األمر الذي انعكس سل هخالل إعداده، وما يواجهه يف حيات
  ). 1991؛ الصباغ،  1980بشارة، (التدريس 
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إىل أن كثرياً ما يكون لدى املعلمـني اجلـدد   ) Anderson,1991(وتوصل أندرسون 
توقعات غري واقعية عن سلوك التالميذ يف صفوف الدراسة، العتقادهم بأن التعلم ال يتحقق 

ت السيطرة، لذلك يكرسون وقتهم وطاقتهم ما مل تكن حجرة الدراسة منظمة والتالميذ حت
لضبط التالميذ بدال من تركيزهم على عمليات التدريس والتعلم، وأوضح كل من بـرويف  

أن املدرسني الذين أحسن إعدادهم يركزون على  Brophy & Evertson,1986وإفرتسون 
/ عن (تام للتالميذ مساعدة التالميذ على اإلجناز األكادميي وأقل انشغاالً مبشكالت الضبط ال

، وتربز هاتان الدراستان ضرورة اشتمال برامج إعداد املعلمـني  )142، ص 2000جابر،
على مهارات التفاعل الصفي وإدارة الصف مبواقف نظرية وعملية تتيح هلم تكوين توقعات 

  .واقعية عن سلوك التالميذ
ـ  دة األمريكيـة يف ايـة   وكان قد بدأ االجتاه لتقييم املدرس اجلديد يف الواليات املتح

التسعينيات من القرن املاضي ببلورة معايري للمهارات اليت جيب أن يكتسـبها املدرسـون   
املتعلقـان  ) 6و 5(مجيعهم ومن خمتلف التخصصات، عرب عنها بعشرة مبادئ منها املبدآن

النـدماج  بقدرة املعلم على إجياد بيئة تعليمية تعلمية تشجع التفاعل االجتماعي اإلجيايب، وا
النشط يف التعلم، وقدرة املعلم على استخدام التواصل الفعال والتفاعل املساند يف حجـرة  
الدراسة، وتبنت هذه املعايري أكثر من ثالثني والية لترشيد إصالح إجازة املدرس وتوجيهه 

؛ ففي هذين املعيارين اهتمام متعـاظم بكفـاييت   )Griffin,1999(ومنحه ترخيصاً بالعمل 
  . عل الصفي وإدارة الصف يف برامج إعداد املعلمالتفا

ومن األمهية مبكان التعرض بالتقومي لكفايات إدارة الصف والتفاعل الصفي ألا كفايات 
مفتاحية للتعلم الفعال وهذا ما أكدته حبوث عدد من املربني ودراسام اليت انتـهت إىل أن  

 ويعقبها زيادة يف تعلم الطالبجحة، سلوكات املعلمني تكون مفتاحـاً إلدارة الصف النا
)Broph & Good, 1986 ; Teddlie&Stringfield, 1993   ،؛ )1997؛ جابر وآخـرون

ومثة عدد من الدراسات أظهرت الترابط بني التواصل الصفي وا جتاهات التالميـذ حنـو   
إىل أن  McCroskeyاملدرسة وحتقيق درجات جيدة يف املدرسة، إذ توصـل مكروسـكي   

اهات حنو املدرسة ترتبط مبستويات اخلوف من التواصل كلما زادت خشـية التواصـل   االجت
إىل أن التالميـذ ذوي   Wittrockزادت االجتاهات السلبية حنو املدرسة، وتوصـل وتـروك   
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االجتاهات املوجبة حنو املدارس بصفة عامة وحنو موضوعات دراسية معينة على وجه اخلصوص 

جابر، /عن(أو على األقل درجات جيدة يف املواد الدراسية سة حيققون درجات جيدة يف املدر
؛ األمر الذي يربز التدريس تواصالً واتصاالً وأمهية إدارة الصف من قبل )336، ص2000

  .املعلم والتفاعل الصفي يف إبعاد خشية التالميذ من التواصل الصفي
الصـف والتفاعـل   وأظهرت الدراسات العديدة إغفال برامج الكليات لكفايات إدارة 

  . الصفي، وشعور الطالب باحلاجة إليها
حول الكفايات التعليمية اليت حيتاج ) 95-68، ص1993عفاش، (ففي دراسة أجراها 

إليها املعلمون يف برامج التأهيل التربوي يف أثناء اخلدمة يف األردن، كما يراها امللتحقـون  
وطالبة يف كلية تأهيل املعلمني، وبينت  طالباً))121ذه الربامج، تكونت عينة الدراسة من 

النتائج أن كفاية اإلدارة الصفية احتلت املرتبة األوىل بني الكفايات ضمن حاجات الطالب 
املعلمني، ومل تكشفت النتائج عن فرق ذي داللة إحصائية يعزى إىل العمر أو اخلـربة أو  / 

  .اجلنس يف تقدير هذه احلاجات
دف حتديد الكفايـات  ) 263-237، ص 1998ي، احلماد(ويف دراسة أجراها  

الالزمة للمعلمني من وجهة نظرهم، ومن وجهة نظر املشرفني على توجيههم، تكونت فيها 
معلماً ومشرفاً ممن يعملون باملدارس الثانوية احلكوميـة مبدينـة   ) 351(عينة الدراسة من 

بة األوىل يف تقدير األمهيـة  الدوحة، توصلت الدراسة إىل أن كفاية إدارة الصف نالت املرت
بني الكفايات من وجهة نظر املقومني، ومل تظهر النتائج فرقاً ذا داللة إحصائية يعـزى إىل  

  .املؤهل يف تقدير أمهية الكفايات، يف حني أظهرت فرقاً يعزى إىل اخلربة
لكفايات اإلدارة الصفية لدى املعلمني ) 164-158، ص1999النويصر،(ويف دراسة 

معلم، ) 300(رس املتوسطة احلكومية للبنني مبدينة الرياض، مشلت عينة الدراســة باملدا
موجهاً تربوياً؛ توصلت الدراسة إىل ارتفاع تقدير أفراد العينة ألمهية ) 65(مديراً، و) 60(و

كفايات اإلدارة الصفية، وإىل أن معظم كفاياا متارس مراساً متوسطاً، وأوضحت بأن قليالً 
س مراساً كبرياً، إىل جانب كفايات قليلة منها متارس مراسـاً قلـيالً، وأبـرزت    منها ميار

الصعوبات اليت حتول دون ممارسة بعض الكفايات من وجهة نظر عينة الدراسـة، وتـبني   
وجود اختالف بني وجهات نظر املعلمني واملديرين واملشرفني حـول ممارسـات اإلدارة   

ام املعلمني بكفايات اإلدارة الصفية مجيعها وعـدم  الصفية، واقترحت الدراسة ضرورة التز
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  . االقتصار على بعض الكفايات دون األخرى
م اليت أجريت يف كلية التربيـة  2003وتوصلت دراسة سلوم، ونصر؛ وعبد املقصود 

ارتفاع تقديرات املشرفني على كفاية التعامـل   بعربي ومدارس منطقة الظاهرة جنوب، إىل
كماجاء تقومي مديرات املدارس يف السلوك،  إجيايبعلى تقدمي منوذج  مع التالميذ، والقدرة

املتعاونة لكفايات طالبات التربية العملية فيما خيص إدارة الصـف وتنظيمـه بتقـديرات    
قد يعزى إىل نقص تدريب الطالبات على منخفضة وفسرت الدراسة هذا االخنفاض يف أنه 
خصصة تكسب الطالبات مهارات عملية يف إدارة الصف وتنظيمه، وعدم توافر مشاغل مت

توزيع التالميذ داخل غرفة التدريس، وتنظيم املواد التعليمية، ويئـة الظـروف املاديـة    
سـلوم؛  ( والفيزيائية مبا يتالءم وطبيعة النشاطات واسـتراتيجيات التعلـيم املسـتخدمة   

ء والباحثني من أن ، ويعزز هذه النتيجة ما يراه بعض اخلربا)م 2003ونصر؛وعبد املقصود،
املشرفني التربويني هم أحد العوامل املهمة واملسؤولة عن تشكيل كفايات التدريس لـدى  

  ).1996إبراهيم؛ وعبد املقصود، (الطلبة املعلمني سواء أكانت سلبية أم إجيابية 
كيـف  "بعنوان  Ayres & Meyer, 1992 ومن الدراسات األجنبية دراسة آيرز وماير 

إذ توصلت إىل أن برامج التربية العملية يف مراحل " املعلم على إدارة الصف نساعد الطالب
اإلعداد والتكوين ال تعىن بدرجة كبرية بكفايات تنظيم البيئة الصـفية موضـع التطبيـق    

  ).Ayres & Meyer, 1992(والتدريب امليداين 
 إىل إرتبـاط التفـاعالت   Brophy & Goodوكانت قد توصلت دراسة برويف وكود 

الصفية جبنس التالميذ إذ تبني هلم أن البنني قد حظوا بنصيب من التفاعالت يف عدد مـن  
حجرات الدراسة أكثر مما حظيت البنات، وأن كثرياً من هذه التفاعالت تفاوتت يف النمط 

، ويف دراسة أخرى لكل مـن بـرويف وإفرتسـون    ) Brophy & Good, 1986(والتواتر
Brophy & Evertson أن تعليقات املدرس اللفظية للبنني كثرياً ما تشتمل على توصال إىل 

نسبة كبرية من التعبريات الناقدة والضابطة، يف حني تلقت البنات تفاعالت لفظيـة أقـل،   
ولكن نسبة كبرية من هذه التفاعالت اليت تلقينها تعلقت باحملتوى التعليمي أكثر من تعلقها 

األمر الذي يتطلـب  )  Brophy & Evertson, 1981(بتوجيهات تستهدف ضبط السلوك 
املراجعة املستمرة لربامج إعداد املعلمني والتقومي املستمر لسلوكات املعلـم يف حجـرات   

6



  2007 -  األولالعدد  -  الخامسالمجلد . ..………………….....        مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 
الدراسة وذلك مبا يتعلق مبواطن اخللل يف إدارة الصف والتفاعل الصفي، واليت تأيت هـذه  

  . الدراسة يف هذا السياق
التـدريب  :"  جامعة كانساس بعنوانيف McConnnell,1996وجاءت دراسة مكونل 

على اإلدارة الصفية والتدريسية ملعلمي التعليم العام الذين يعملون مع الطالب ذوي السلوك 
اإلدارة الصـفية،  : إذ صمم الربنامج التدرييب حول جماالت حمددة هي " الفوضوي العاطفي

ك يف الربنـامج مثـاين   وتقنيات إدارة السلوك، واملمارسات التدريسية األكادميية، وشـار 
معلمات من التعليم العام ومثانية طالب من ذوي السلوك الفوضوي العـاطفي ورصـدت   
املالحظات ثالث مرات كل أسبوع مع إعطاء تغذية راجعة للمعلمات على أدائهن وسلوك 
طالن، وأظهرت النتائج تغريات إجيابية يف العمل األكادميي للطالب، وتشكلت اجتاهـات  

 ,McConnnell(عن كفايان يف إدارة الصف ورضا عن العمل األكادميي لطالن  إجيابية

ويظهر من الدراسة أيضاً أن التقومي الذايت للمعلمات أوضح تكون اجتاهات إجيابية ). 1996
حنو الربنامج التدرييب يف اإلدارة وحنو كفايات تشكلت لـديهن يف جمـال إدارة الصـف    

  .يف سياق ما نسعى إىل قياسه هذه الدراسة والتفاعل الصفي، وهذا يأيت
تقومي تأثري برنامج تدرييب لإلدارة الصفية لنوعني :"بعنوان Letts,1999ويف دراسة ليتس 

درب املدرسون على استخدام اسـتراتيجيات اإلدارة لطـالب   " من املتعلمني الفوضويني
لذايت للمدرسني عوامل خمتلفة حمددين، ومتابعة التأثريات يف سلوك التالميذ وأظهر التقومي ا

لسلوك التالميذ الفوضويني منها إمهال املدرسني حلاجات الطالب الفوضـويني، وتعامـل   
املدرسني مع مجيع الطالب بالطريقة نفسها ونتيجة للطلب إليهم حل أسئلة صعبة، كمـا  

جيات توصلت الدراسة إىل أن الطالب الفوضويني كان هلم مواقف أفضل بعد تطبيق استراتي
اإلدارة املقترحة، إذ اخنفض السـلوك الفوضـوي لـديهم وازداد املسـتوى األكـادميي      

ويظهر من الدراسة ). Letts,1999(للطالب،وازداد التفاعل اإلجيايب بني املدرسني والطالب 
أن التقومي الذايت للمدرسني أوضح تشكل اجتاهات سلبية حنو بعض ممارسام اليت كانـت  

لوك الفوضوي لدى التالميذ، كما أوضح تشكل اجتاهات إجيابية حنو تسهم يف تشكل الس
استراتيجيات تدريبية يف اإلدارة وحنو كفايات تشكلت لـديهم يف جمـال إدارة الصـف    

  . والتفاعل الصفي، وهذا ينسجم مع ما تسعى إىل قياسه هذه الدراسة
 أجراهـا بيـدول   ومن الدراسات اليت اهتمت بتصميم أداة لتقومي أداء املعلمني الـيت 
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بنداً موزعة علـى   51تضمن ) ATP(م إذ قام بتصميم مقياس لتقومي أداء املعلمني 1990
التخطيط ألنشطة التعلم، والقيام مبسـؤوليات التـدريس، وإدارة   : مخس مهام رئيسة هي

  ).Bedwell, 1990(الصف، والتواصل واالتصال، والدافعية للعمل 
ة التعلم الفعال دافعاً للخوض يف تقومي كفايـة إدارة  ولرمبا كان احلرص على تشكيل بيئ

املعلمني، انطالقاً مما توصل إليه العديد مـن  /الصف والتفاعل الصفي لدى املعلمني والطلبة 
 Evertson & Harris, 1992; Jones, 1996; Cotton, 1999; Emmer(الدراسات احلديثة 

& Stough, 2001  ( بإدارة الصف بوصفها عملية لتشكيل من أن املدرسني الذين يؤمنون
بيئة التعلم الفعال واحلفاظ عليها، هم أكثر جناحاً من املدرسني الذين يركزون على أدوارهم 

، ويتفق ذلك ) Good & Brophy, 2002 ,P 110/عن(التسلطية والتأديبية يف فرض النظام 
الـيت  ) 1994وانغ مارغريت، وجينيفا هارتل، وهربرت وولـربغ، (مع دراسة كل من 

عـامالً  / 28/حبث أجريت على مدى مخسني عاماً، توصلت إىل حتديد /11000/مشلت
مؤثراً يف عملية التعلم، رتبت وفق أمهيتها وتأثريها ،فكانت اإلدارة الصفية أهم تلك العوامل 

، كما أكدت نتائج العديـد  )108، ص 2003وونغ؛ ونغ، /عن(املؤثرة يف عملية التعلم 
اخلطايبـة؛  (أمهية التفاعل الصفي، ودوره يف تكوين بيئة تعليميـة فعالـة   من الدراسات 

؛ األمر الذي يربز أمهية معرفة اجتاهات املعلمـني والطلبـة   )150، ص 2002وآخرون،
املعلمني حنو كفايات إدارة الصف والتواصل الصفي، حىت يتسنى تصحيح هذه االجتاهات 

  . منها لديهميف حال اكتشاف سلبيتها، وتعزيز اإلجيايب
  
   وأسئلته مشكلة البحث -2

  :اآليتتتلخص مشكلة البحث يف اإلجابة عن السؤال الرئيس 
جيابيـة حنـو كفـاييت    إما مدى اكتساب طالبات معلم اال يف سنة التخرج اجتاهات 

  ؟، ومتغري التخصصاملعلمات يف امليدان ةوإدارة الصف قياساً خبرب التواصل الصفي
  :اآلتيةلسؤال الرئيس األسئلة الفرعية هذا ا عنويتفرع 

جيابية حنو كفـاييت  إطالبات معلم اال يف سنة التخرج اجتاهات  امتالكما مدى  .1
  التواصل الصفي وإدارة الصف ؟
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متوسـطات   بـني ) 0و05(هناك فروق دالة إحصائياً عند مستـوى داللة هل  .2

التخرج حنو كفـاييت   يف سنة عينة الدراسة اجتاهات طالبات معلم اال تقديرات
قبل دراسة مقـرر طرائـق التـدريس اخلاصـة     التواصل الصفي وإدارة الصف، 

 واملتوسطات بعده، تعزى إىل دراسة املقرر؟
 بيـن متوسطات تقديرات) 0و01(هل هناك عالقة ارتباطيه عنـد مستوى داللة  .3

ـ  اجتاهات طالبات معلم اال  التواصـل الصـفي،   اتيف سنة التخرج حنو كفاي
  ؟ إدارة الصف ومتوسطات تقديران حنو كفايات

 متوسـطات  بـني ) 0و05(هناك فروق دالة إحصائياً عند مستـوى داللة هل  .4
 اتتقـدير  متوسـطات اجتاهات طالبات معلم اال يف سنة التخرج، و اتتقدير

اجتاهات معلمات التعليم األساسي مبدارس املنطقة حنو كفاييت التواصـل الصـفي   
 ؟ وإدارة الصف

بـني متوسـطات   )  0و05( هل هناك فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللـة   .5
 اتمتوسـطات تقـدير  وديب األال يف ااجتاهات طالبات السنة الرابعة  اتتقدير

علمي حنو كفاييت التواصل الصفي وإدارة الال يف ااجتاهات طالبات السنة الرابعة 
  تعزى إىل ختصص الطالبة ؟الصف 

بـني متوسـطات   )  0و05( ق دالة إحصائياً عند مستوى داللـة  هل هناك فرو .6
تعزى إدارة الصف والتواصل الصفي  يتاجتاهات معلمات عربي حنو كفاي اتتقدير

 إىل عدد سنوات اخلربة؟
بـني متوسـطات   )  0و05( هل هناك فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللـة   .7

تعزى إدارة الصف والصفي التواصل  يتاجتاهات معلمات عربي حنو كفاي اتتقدير
 إىل املؤهل العلمي؟

  
  فرضيات البحث  -3
متوسطات واجتاهات طالبات كلية عربي  تقديرفارق جوهري بني متوسطات هناك  -1

  .تقدير اجتاهات معلمات عربي حنو كفاية التواصل الصفي
متوسطات وفارق جوهري بني متوسطات تقدير اجتاهات طالبات كلية عربي هناك  -2
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  .اجتاهات معلمات عربي حنو كفاية إدارة الصف تقدير
معلـم   فارق جوهري بني متوسطات تقديرات اجتاهات طالبات السنة الرابعةهناك  -3

قبل دراسة مقرر طرائـق التـدريس اخلاصـة     حنو كفايات التواصل الصفي اال
  .تقديران بعدهمتوسطات و

معلـم   البات السنة الرابعةفارق جوهري بني متوسطات تقديرات اجتاهات طهناك  -4
قبل دراسة مقـرر طرائـق التـدريس اخلاصـة      حنو كفايات إدارة الصف اال

 .تقديران بعدهومتوسطات 
ـ فارق جوهري بني متوسطات تقدير اجتاهات طالبات السنة الرابعة هناك  -5 ال يف ا

ـ متوسطات تقدير اجتاهات طالبات السنة الرابعة وديب األ مـي حنـو   علالال يف ا
  .إدارة الصفوكفايات التواصل الصفي 

 يتاجتاهات معلمات عربي حنـو كفـاي   تقديرفارق جوهري بني متوسطات هناك  -6
 .يرجع إىل عدد سنوات اخلربةإدارة الصف والتواصل الصفي 

 يتاجتاهات معلمات عربي حنـو كفـاي   تقديرفارق جوهري بني متوسطات هناك  -7
 .يرجع إىل املؤهل العلميإدارة الصف والتواصل الصفي 

  
  أهداف البحث -4

  :يهدف هذا البحث إىل
ق التدريس اخلاصة اليت تركز على كفايات التواصل الصفي وإدارة ائتقومي فاعلية طر .1

  .االجتاهات االجيابية حنو هذه الكفايات كوينالصف يف ت
  .امليدان تقومي كفايات التواصل الصفي وإدارة الصف من وجهة نظر املعلمات يف مدارس .2
 .اال معلمتقومي كفايات التواصل الصفي وإدارة الصف من وجهة نظر طالبات ختصص  .3
  
  البحثأدوات  -5
متثل كل واحدة منها رأياً، أو موقفاً،  عبارة) بنداً() 70(مكونة من  الدراسة استبانة أداة
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؛ منها تطبيقهاوآليات  تراتيجية ذات صلة بالتواصل الصفَي وإدارة الصف،ـأو مبدأ، أو اس

، إدارة الصفعبارة تتعلق بكفايات ) 51(عبارة تتعلق بكفايات التواصل الصفي، و) 19(
رأي يل، غري موافق، غـري   ، موافق، البشدةموافق ( مقياس مخاسي متدرج مسجل أمامها 

ومتثل كل واحـدة   على الترتيب؛) 1-2-3-4-5: (وأعطي هلا درجات )بشدةموافق 
سـلبية  عبارات عبارات إجيابية وملضمون العبارة، وتضمنت االستبانة منها درجة التفضيل 
  .من إعداد الباحثنيحنو هذه الكفايات 

) 65( وأجريت معامالت الصدق، والثبات الالزمة لالستبانة، وهي يف صورا األولية بواقع
عبارة ؛ عرضت على هيئة من احملكمني من ذوي االختصاص واخلربة يف ميـدان تـدريب   

طلبة املعلمني، ضمت عدداً من أعضاء هيئة التدريس يف قسم الدراسات التربوية بكليـة  ال
التربية بعربي،، وطلب إليهم دراسة حمتويات االستبانة وإبداء الـرأي فيهـا مـن حيـث     

  .الشمولية، ومدى انتماء كل بند إىل احملور الذي وضع فيه
عضاء هيئة التحكيم، إذ حولـت  وقام الباحثان بدراسة املالحظات املقترحة من بعض أ

بعض العبارات السلبية إىل إجيابية من أجل املوازنة بني العبارات السلبية والعبارات االجيابية 
يف العدد، وإضافة مخس عبارات إىل االستبانة وفق ما أمجع عليـه احملكمـون ،وبـذلك    

حقق فيهـا الصـدق   عبارة يت) بنداً) (70(أصبحت االستبانة بصورا النهائية مؤلفةً من 
املنطقي من خالل ارتفاع نسبة املوافقة بني احملكمني، وكان من بينها عبارات سلبية حتمـل  

- 32- 29- 26- 20- 17- 15- 12- 10- 9- 8- 6- 5- 4: (األرقام املتسلسلة اآلتيـة 
33 -34 -35 -43 -53 -54 -55 -57 -58 -59 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -
  .الستبانة فهي إجيابية، أما عبارات بقية األرقام املتسلسلة يف ا)70- 69- 66

بعد ) بريسون(وحسب معامل ثبات األداة كلياً وجزئياً باستخدام معادلة االرتباط 
بلغ معامـل ثبـات   . طالبة من جمتمع الدراسة) 31(تطبيق املقياس على عينة قوامها 

للمحور اخلاص باالجتاهات حنو التواصـل  ) 0و67(، وجزئياً )0و89(املقياس كلياً 
للمحور اخلاص باالجتاهات حنو إدارة الصـف؛ وهي معـامالت  ) 0و93(الصفي، و

  .مرتفعة ومناسبة ألغراض الدراسة
  
  البحثحدود  -6
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  : البحث وفق احلدود التاليةأجري هذا 
اقتصر جمتمع الدراسة على طالبات معلم اال يف كلية التربية بعربي مركز عمـل   -1

  .ظاهرة جنوبالباحث، ومعلمات اال يف مدارس منطقة ال
اقتصرت عينة الدراسة من طالبات معلم اال يف كلية التربية بعربي على طالبـات   -2

م 2004/2005السنة الرابعة من االني العلمي واألديب يف اية العام الدراسـي 
  .بعد االنتهاء من تدريس املواد املتضمنة يف كفاييت إدارة الصف والتفاعل الصفي

دراسة من معلمات اال يف مدارس منطقة الظاهرة جنوب علـى  اقتصرت عينة ال -3
معلمات االني العلمي واألديب من أجل املقارنة بنظريان من الطالبات املعلمات يف 

  .التخصصني املتوافرين يف الكلية
أداة الدراسة من إعداد الباحثني وهي مقياس مخاسي متـدرج يقـيس اجتاهـات     -4

 .املعلمات حنو كفاييت إدارة الصف والتفاعل الصفياملعلمات و/ الطالبات
 
   بحثمجتمع ال -7

ـالغ عـددهن    مجيع طالبات كلية التربية بعربي ) 309(من ختصص معلم اال من السنة الرابعة الب
ـايل  يف مدارس منطقة الظاهرة جنوب التعليم األساسيومعلمات طالبات،  ) 121(، البالغ عددهن اإلمج
   .معلمة
  
  بحثال عينة -8

 ثالث شعب اختيارب، يمن اتمع األصل%)  50( تبلغ ؛مقصودةتناسبية عينة عشوائية 
) 155( فبلغت العينة  من طالبات اال األديب يف الكلية تنيمن طالبات اال العلمي وشعب

وبلغـت  عينة عشوائية من معلمات مدارس التعليم األساسي،  واختريت. طالبة من الكلية
معلمة من معلمات هذه املدارس، وقد جاء وصف جمتمع البحث وتوزيع عينته  )60(بذلك 

  .اآليت) 1(وفقاً للجدول رقم 
  )1(اجلدول رقم 

  وصف جمتمع البحث وتوزيع عينته
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 عدد شعب عينة الطالبات عينة الدراسة ن جمتمع الدراسة ن نوع العينة واتمع
  
 طالبات

  120جمال أديب
309

59 
155

4 
 6 96 189 جمال علمي

  
معلمات

 62جمال أديب
121

30 
60 - 

  30  59 جمال علمي

مع اإلشارة إىل أن عدم اكتمال استبانات العينة املستردة غير من عدد أفـراد العينـة يف   
يف السؤال اخلامس، واقتصرت عينـة  )153(من الطالبات، وإىل )154(السؤال األول إىل
طالبة أخضعت من خالله الطالبات السـتبانات  ) 31(شعبة مؤلفة من  السؤال الثاين على

طرائق (، واستبانات بعدية أي بعد دراسة مقرر )3طرائق خاصة(قبلية أي قبل دراسة مقرر 
، وقد اختريت هذه الشعبة اختياراً مقصوداً لعدم القدرة على ضبط مجيع الشعب )3خاصة

  . للتطبيق القبلي
  
  ية لمصطلحات الدراسةالتعريفات اإلجرائ -9
يتفق املعىن اللغوي للكفاية إىل حد كبري مع املعىن االصـطالحي ؛ إذ  : الكفاية -9-1

واتفقت تعريفـات  "مقدار كاف، وجدارة، ومقدرة وأهلية " أوردا قواميس اللغة العربية على أا
سـلوم  / عن" (من املهام أن يكون املرء كفئاً ملهمة"املربني على الرغم من تعددها للكفاية على أا

أي أن يكون لديه ما يلزم من معارف، ومهارات، وقدرات لبلوغ مسـتوى  ) 125، ص1989،
  :الكفاية يف أا) 43، ص2000عبد احلميد، (مقبول يف األداء، وخلصت 

  .قدرة على أداء العمل، فكفايات املعلم تشمل خمتلف قدراته املرتبطة بأداء مهنة التعليم -1
ملعارف واملهارات واالجتاهات، وبذلك ميكن التحدث عن كفايات معرفية، تشمل ا -2

  .وكفايات أدائية، وكفايات انفعالية
  .ترتبط الكفايات التعليمية بالقدرة على أداء املهمات املتصلة مبهنة التعليم، ومهام املعلم -3
ـ  : اإلدارة الصفية -9-2 ور عرف مفهوم اإلدارة الصفية تعريفات عدة تظهـر التط

األول تقليدي يقصد به مجيع : احلاصل فيه، إذ ميكن تعريف اإلدارة الصفية ضمن مفهومني
اإلجراءات اليت يتبعها املعلم بقصد الضبط وحفظ النظام مبا يكفل هدوء التالميذ يف الصف، 
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والثاين يقصد به جمموعة من اإلجـراءات  . وإفساح اال أمام املعلم لكي يلقي املعلومات
ية املصححة وفق مبادئ وقواعد تضمن حتقيق بيئة تعليمية فعالة من خالل األنشطة التنظيم

إال أن التعريـف  ). 20، ص2002اخلطايبة وآخرين، (اليت يقوم ا املعلم يف الصف عن 
جمموعة "الذي يتوافق مع كفايات املعلم السلوكية يف هذا اال يلخص إدارة الفصل يف أا 

دمها املعلم لتنمية األمناط السلوكية املناسبة لدى التالميذ، وحـذف  من األنشطة اليت يستخ
األمناط غري املناسبة، وتنمية العالقات االنسانية اجليدة، وحتقيق جو اجتماعي فعال ومنـتج  

، أو كل )306،ص  1997عن جابر؛ وآخرين، "(داخل الفصل واحملافظة على استمراريته
واملكان، والوقت، واملواد لكي يستطيع أن يدرس دراسة ما يقوم به املعلم لتنظيم الطالب، 

  .جيدة ومرضية، ويستطيع الطالب أن يتعلموا دوء، وانتظام
إيصال األفكـار  : بأنه) 1995القال ؛وناصر ،(مفهوم عرفاه : التفاعل الصفي -9-3

جـابر  (أو املشاعر أو االنفعاالت من شخص إىل آخر، ومن جمموعة إىل أخرى، وعرب عنه 
بأنه اإلهتمام مبشاعر التالميذ وتكوين عالقات صفية مرضية ) 272، ص1997آخرون، و

للمعلم واملتعلم، ويتضمن التوحد اإلنفعايل، واالحترام، والصدق يف التعبري عن املشـاعر؛  
ويتضح من خالل هذين التعريفني بأن عملية التفاعل الصفي هي عملية إنسانية متفاعلة بني 

و بني الطالب أنفسهم دف تبادل اآلراء ومناقشتها إلجياد نوع مـن  الطالب ومعلمهم، أ
  .التكيف الصفي وحالة االنسجام اليت تسمح مبمارسة عملية التعلم بفاعلية

إن كفاية املعلم مهارة شخصية : كفاية املعلم يف إدارة الصف والتفاعل الصفي -9-4
دارة الصف والتفاعل الصـفي،  تتصل مبا لديه من معارف ومهارات وقيم واجتاهات حول إ

وإن أثر املعلم وفاعليته يتوقفان بالدرجة األوىل على مدى جناح املعلم يف توظيف ما لديـه  
من كفايات يف إدارة املواقف التعليمية وأداء املهام التعليمية واملساندة لعملية التعلم إلحداث 

؛ وضمن هذا )163،ص  2002قطامي؛ قطامي، (اآلثار والتغريات املنشودة يف املتعلمني 
املنظور كان اإلعداد لقائمة كفايات إدارة الصف والتفاعل الصفي موصفة ضمن كفايات 
فرعية معرفية ومهارية ووجدانية ختترب مدى معرفة املعلم ا وكييفية ممارسـتها والشـعور   

اإلعـداد يف  بأمهيتها، والرضا عن تطبيقها، وحماولة تقومي الطلبة املعلمني يف اية مرحلـة  
الكلية، وتقومي املعلمني يف مدارس امليدان لكشف الفرق بني النظري والتطبيق العملـي يف  
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  .امليدان لكفايات إدارة الصف والتفاعل الصفي

 – 1طرائـق خاصـة  (هي مضامني ثالثة مقررات تدريسية : الطرائق اخلاصة -9-5
والرابعـة علـى التـوايل؛    للسنوات الثانية والثالثـة  ) 3طرائق خاصة  – 2طرائق خاصة

استحدثت يف كلية التربية بعربي لتخصص معلم اال اعتبـاراً مـن العـام الدراسـي     
لتدريب الطلبة على عدد من الكفايات التدريسية الـيت تـبني حاجـة     2002/2003

اخلرجيات إليها بنتيجة تقوميهن وتقومي برامج إعدادهن يف الكليات ودراسة دائرة املناهج يف 
رية العامة للكليات القتراحات األقسام التربوية يف الكليات لتطوير هذه الربامج، واليت املدي

كان من ضمنها كفايات التفاعل الصفي وإدارة الصف واليت تضمنت يف مقرر لطالبـات  
  ). 3طرائق خاصة (السنة الرابعة معلم جمال يف مقرر 

  
  المعالجة اإلحصائية -10

، )Spss(كلها النامجة عن تطبيق االستبانات يف برنـامج   لقد أفرغت معطيات املتغريات
  : ومن مث حللت إحصائياً باستخدام املعامالت اإلحصائية هلذا الربنامج وفق اآليت

احلسابية واالحنرافات املعياريـة   تلإلجابة عن السؤال األول استخرجت املتوسطا
ورين األول والثـاين مـن   لتقديرات الطالبات عينة الدراسة عن العبارات املرتبطة باحمل

املقياس اخلاص بكفايايت التواصل الصفي وإدارة الصف، وأجري الترتيـب التنـازيل   
  .لتقدير الكفايات
كل من السؤال الثاين والرابع واخلامس والسادس والسـابع اسـتخرجت    نولإلجابة ع

اللة الفروق على ملعرفة د) ت(املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، واستخدم اختبار 
  .حسب املتغري يف كل سؤال

بيــن متوسـطات   ) بريسـون (ولإلجابة عن السؤال الثالث استخدم معامل االرتباط
ـ  اجتاهات طالبات معلم اال تقديرات التواصـل الصـفي،    اتيف سنة التخرج حنو كفاي

  .إدارة الصف ومتوسطات تقديران حنو كفايات
  

  نتائج البحث وتفسيرها  -11
تطبيق إجراءات البحث، والقيام باملعاجلات اإلحصائية للبيانات املتحصـلة، قـام    بعد
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  :الباحثان بعرض النتائج وتفسريها على النحو اآليت
  نتائج السؤال األول -11-1

طالبات معلم اال يف سنة التخـرج   امتالكما مدى : نص السؤال األول على ما يلي 
  ل الصفي وإدارة الصف؟اجتاهات اجيابية حنو كفاييت التواص

ولإلجابة عن هذا السؤال استخرجت املتوسطات احلسـابية واالحنرافـات املعياريـة    
من املقياس أداة الدراسـة البـالغ   كفاييت التواصل الصفي وإدارة الصف للعبارات اخلاصة ب

عبارة، وترتيبها تنازلياً ضمن عبارات كل كفاية وكانت نتائجهـا يف كـل   ) 70(عددها 
  :وفق اآليتكفاية 
فيما يتعلق بكفاية التواصل الصفي كان ترتيب تقدير عباراا كما هو مبني يف  -أ

  ).2(اجلدول رقم 
  
  )2(اجلدول رقم 

  الترتيب التنازيل لعبارات كفايات التواصل الصفي على حسب املتوسطات احلسابية 
  واالحنرافات املعيارية لتقديرات الطالبات عنها

  

 الرتبة
االحنراف

 عياريامل
 املتوسط

رقم 
 الفقرة

 الرتبة
االحنراف
 املعياري

 املتوسط
رقم 
 الفقرة

11  1.31 3.17 17 1 0.35 4.86 2  

12  1.22 2.53 11 2 0.53 4.75 1  

13  1.01 2.49 15 3 0.61 4.66 18  

14  1.08 2.01 12 4 0.64 4.53 7  

15  0.85 1.82 4  5 0.79 4.50 14  

16  0.79 1.49 6  6 0.72 4.49 13  

17  0.58 1.36 10 7 0.76 4.17 3  

18  0.65 1.32 9  8 1.27 4.00 16  
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 الرتبة
االحنراف

 عياريامل
 املتوسط

رقم
 الفقرة

 الرتبة
االحنراف
 املعياري

 املتوسط
رقم 
 الفقرة

19  0.55 1.17 5  9 1.03 3.97 19  

  8 3.62 1.27 10 مم 3.21   

  
املقارنة باملعيار املعتمد يف هذه الدراسة للمقيـاس التـايل   ) 2(بالنظر إىل اجلدول رقم 

؛ يالحظ أن املتوسـط  )منخفض/ 2/متوسط، وأدىن من / 4و2/مرتفع، بني / وأكرب4(/
وهو متوسط مرتفع نسبياً القترابه من الرقم أربعـة،  ) 3.21(العام لتقديرات الطالبات بلغ 

ويعكس حتقق كفايات التواصل الصفي مدار البحث لدى الطالبات بصورة جيدة، كمـا  
احتلـت  )  16، 3، 13، 14، 7، 18، 1، 2( يالحظ أن العبارات ذوات األرقـام  

، إذ تراوحـت  )4(على التوايل وهي أعلى مـن تقـدير   ) 8 – 1(دمة من املراتب املتق
فقـط؛ وتوزعـت هـذه    )  0و86(بفارق ) 4.86 –4.00( متوسطاا احلسابية بني 

  : العبارات على الكفايات الفرعية اآلتية من التفاعل الصفي على حسب ترتيبها
  .حيترم املعلم تالميذه -
  .شعر مبشاعرهيضع املعلم نفسه مكان التلميذ وي -
  .يستجيب املعلم ملواقف التلميذ مبشاعر صادقة -
  .جييب املعلم عن جوهر سؤال التلميذ باحلوار -
  .يظهر املعلم اهتماماً عميقاً وتشجيعاً وثقة بالتالميذ -
  .يظهر املعلم اهتماماً واضحاً مبشاعر تالميذه وثقة بقدرام -
  .قيعرب املعلم عن مشاعره حنو تالميذه بصد -
  .يظهر املعلم تعبريات الرفض ملواقف التلميذ السلبية -

نالحظ أن هذه الكفايات إجيابية، وتنتمي مجيعها إىل املستويات العليا للتواصل الصفي إذ 
لكـل   Garkhuff,1969)كاركوف(إا من املستويني الثالث والرابع على حسب تصنيف 
التلميذ وحياول أن يدرك ملـاذا يشـعر    من التوحد االنفعايل الذي يضع املعلم نفسه مكان

التلميذ بالطريقة اليت يشعر ا، كما جاءت ضمن املستويني الثالث والرابع علـى حسـب   
لالحترام املتبادل بني املعلم وتالميذه الذي يتطلب مقدرة من املعلـم  ) كاركوف(تصنيف 
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الثالث والرابع علـى  على إظهار اجتاه إجيايب حنو مشاعر التالميذ، وكذلك ضمن املستويني 
لصدق التعبري عن املشاعر حنو التلميذ، ويف هذه النتيجـة  ) كاركوف(تصنيف حسب 

مؤشر إىل ارتفاع مستوى كفاية التواصل الصفي لدى الطالبات املعلمات يف الكليـة،  
ورمبا يعزى ذلك إىل التطبيقات العملية يف هذا اال يف مقرر طرائق التدريس اخلاصة 

  . ضعت هلذا الغرضاليت و) 3(
فقد حازا العبـارات ذوات  ) 4-2(أما التقديرات املتوسطة اليت ترواحت قيمتها بني 

؛ وتوزعت بني العبارات السـلبية واالجيابيـة،   ) 12، 15، 11، 17، 8، 19( األرقام 
راً ، بينما نالت منها العبارات السلبية تقدي)3(نالت منها العبارات االجيابية تقديراً أعلى من 

  .ويعترب هذا مؤشراً إجيابياً الجتاهات الطالبات حنو كفايات التواصل الصفي) 3(أدىن من 
؛ ) 5، 6، 10، 6، 4( أما أقل التقديرات فقد حازا العبارات ذوات األرقـام    

، إذ تراوحـت املتوسـطات   )2(واحتلت املراتب اخلمس األخرية اليت هي أقل من تقدير 
، وتوزعت هذه العبارات على الكفايات )1.82 –1.17( ها بني احلسابية للتقديرات علي

  : الفرعية اآلتية من التفاعل الصفي على حسب ترتيبها
  .يتجاهل املعلم سؤال التلميذ املتكرر -
  .جييب املعلم جواباً مقتضباً وسطحياً عن سؤال التلميذ -
  .يتجاهل املعلم أخطاء التالميذ -
  .ت عالية يف تقوميهم لينال احترامهممينح املعلم التالميذ درجا -
  . يرد املعلم سلبياً على التلميذ السائل -

نالحظ أن هذه الكفايات سلبية مجيعها، وتنتمي مجيعها أيضاً إىل املسـتويات الـدنيا   
، ويعد )كاركوف(للتواصل الصفي إذ إا من املستويني األول والثاين على حسب تصنيف 

هات الطالبات حنو كفايات التواصل الصفي، وهذه النتيجة ال تتفق مع مؤشراً إجيابياً إىل اجتا
من أن كثرياً مايكون لدى املعلمـني اجلـدد أو    Anderson,1991ما توصل إليه أندرسون

اخلرجيني اجلدد توقعات غري واقعية عن سلوك التالميذ يف صفوف الدراسة وفق ما أشارت 
  .التخرج يف الكلية حنو كفايات التفاعل الصفياملعلمات يف سنة /إليه اجتاهات الطالبات

وفيما يتعلق بكفاية إدارة الصف كان ترتيب تقدير عباراا على النحو املـبني يف   -ب 
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  ).3(اجلدول رقم 

  
  )3(اجلدول رقم 

  الترتيب التنازيل لعبارات كفايات إدارة الصف وفق املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
  لبات عنهالتقديرات الطا

  

 املتوسط االحنراف الرتبة
رقم 
 الفقرة

 الرتبة
االحنراف
 املعياري

 املتوسط
رقم 
 الفقرة

27  1.15 3.63 62  1 0.53 4.74 3  

28  1.15 3.60 70  2 0.55 4.68 46  

29  1.25 3.10 34  3 0.54 4.67 38  

30  1.23 2.89 35  4 0.63 4.63 48  

31  1.43 2.88 32  5 0.57 4.62 25  

32  1.27 2.85 41  6.5 0.64 4.58 27  

33  1.23 2.77 58  6.5 0.51 4.58 22  

34  1.35 2.76 50  8 0.67 4.53 47  

35  1.28 2.75 67  9 4.08 4.52 44  

36  1.16 2.59 66  10 0.70 4.51 49  

37  1.14 2.57 57  11 0.54 4.50 31  

38  1.27 2.56 21  12 0.55 4.45 52  

39  1.09 2.42 69  13 0.54 4.44 37  

40  0.99 2.16 53  14.5 0.63 4.40 51  

41  1.04 2.15 64  14.5 0.67 4.40 39  

42  0.99 2.13 33  16 0.71 4.21 68  

43  0.98 2.10 65  17 0.82 4.19 43  
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 املتوسط االحنراف الرتبة
رقم
 الفقرة

 الرتبة
االحنراف
 املعياري

 املتوسط
رقم 
 الفقرة

44  1.03 2.09 59 18 0.97 4.14 24  

45  0.94 1.85 60 19 0.75 4.07 36  

46  0.98 1.75 61 20 1.15 4.06 20  

47  0.95 1.73 55 21 0.94 4.02 28  

48  0.87 1.70 29 22 0.87 3.92 40  

49  0.69 1.62 26 23 0.94 3.90 23  

50  0.86 1.61 63 24 0.77 3.89 45  

51  0.45 1.21 54 25 0.99 3.85 42  

  56 3.64 1.00 26 م.م 3.44   

وهـو  ) 3.44(بلوغ املتوسط العام لتقديرات الطالبات ) 3(يالحظ من اجلدول رقم 
ع ويعكس حتقق كفايات إدارة الصف مدار البحث حتقيقاً جيداً، كما يالحظ متوسط مرتف

، 49، 44، 47، 22، 27، 25، 48، 38، 46، 30( أن العبارات ذوات األرقـام  
حتتل املراتب املتقدمة مـن  ) 28، 20، 36، 24، 43، 68، 39، 51، 37، 52، 31

 4.02( متوسطاا احلسابية بني ، إذ تراوحت )4(على التوايل وهي أعلى من تقدير ) 21– 1(
؛ وتوزعت هذه العبارات على الكفايات الفرعية اآلتية من التفاعـل الصـفي وفـق    )4.74 –

  : ترتيبها
  .يقلل املعلم الكراهية بني التالميذ بالدعوة إىل التعاون -
  .يشجع املعلم التالميذ على تقبل بعضهم بعضاً -
  .لتعبريللتالميذ ليشجعهم على ااملعلم  يصغي -
  .يشجع املعلم التالميذ على حتمل املسؤولية -
  .فهم وجهة نظرهميتتقبل املعلم تالميذه وي -
  .التلميذ بأنه موضع ثقة واحتراماملعلم شعر ي -
  .ه هلذا السلوكالسلوك املناسب لدى التالميذ عن طريق تعزيزاملعلم ينمي  -
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  .الصفيف حل الصراعات اليت تنشأ  علىيساعد املعلم  -
  .حيدث التعلم يف سياق اجتماعي يتمثل يف مجاعة الصف -
- ن املعلم مجاعة فعالة ومنتجة يف الصفيكو.  
  .أراء التالميذ ومشاعرهم ويتقبلها املعلم يتعرف -
  .املعلم جواً دميقراطياً من خالل املناقشة والصراحة حيقق -
  .التعزيز يفالثناء  املعلم ستخدمي -
  .قراراتالاختاذ يف  املشاركة يتيح للتالميذ ميقراطياًجواً د املعلم حيقق -
  .التالميذ على إصدار حكم قيمي للمشكلة السلوكية املعلم يساعد -
  .عن عدم الرضا بالكلمات أو النظرات املعلمعرب ي -
  .املناشدة والنصح األخالقي يعتمد املعلم -
  .التالميذ اإلخفاق والفشل املعلم نبجي -
  .التالميذ يفأثر كالمه  املعلم عتابي -
  .سلوك التالميذ ويوفر النظام داخل الصف للتأديب املعلميضبط  -
  .التلميذحقيقية واقعية حنو  عن مشاعر املعلميعرب  -

نالحظ أن هذه الكفايات إجيابية، وتنتمي يف معظمها إىل مدخل عمليـات اجلماعـة   
 ,Schmuck & Schmuck)مشك ومشـك (وديناميتها يف إدارة الصف اليت حددها كل من 

شروطاً للجماعة الفعالة تساعدها على التعلم يف سياق اجتماعي، والتقدم لتحقيـق   1975
 Johnson &Bany, 1970)جونسون وباين(أهدافها، وتتفق مع األفكار اليت قدمها كل من 

لعاليـة  احملافظة على الـروح املعنويـة ا  : املتمثلة يف ثالثة أمناط لرفع إنتاجية اجلماعة وهي 
للجماعة، ومعاجلة الصراعات بني أفرادها، والتقليل من املشـكالت اإلدارية لديها، كمـا  

 ,Dreikurs & Cassel)دريكريز وكاسـل (تأخذ باملسلمة اليت جاءت يف كتابات كل من 

إن الفصل الدميقراطي حيسن سلوك التلميذ وييسر حتصيله، كمـا  : املتمثلة يف القول 1972
لتيسري عملية التعلم اليت ركز فيها على  Rogers,1969)روجرز(ئج مع أفكار تتفق هذه النتا

وعي املعلم ملشاعر تالميذه وتقبلها، بينما جاءت عبارتان خمالفتان ملدخل اجلو االجتمـاعي  
ضبط سلوك التالميذ اعتماد املناشدة والنصح األخالقي، و -:االنفعايل يف إدارة الفصل ومها

وفق مـا أورد  ) Ginottجينو(إذ جاءتا خمالفتني ملفاهيم  لتأديبواالصف  النظام داخل ريوفلت
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دريكريز وكاسل، ورمبا كان االجتاه يف هاتني العبارتني نامجاً عن فهم مغلوط مـن قبـل   
الطالبات ملضمون العبارتني وجيب تو جيه الطالبات إىل تصـحيح فهمهـن هلـاتني    

يف أن  Anderson,1991ليـه أندرسـون  الكفايتني، أو أن النتائج تتفق مع ما توصل إ
كثرياً مايكون لدى املعلمني اجلدد أو اخلرجيني اجلدد توقعات غري واقعية عن سـلوك  

  . التالميذ يف صفوف الدراسة
فقد حازا العبـارات ذوات  ) 4و 2(أما التقديرات املتوسطة اليت ترواحت قيمتها بني 

، 67، 50، 58، 41، 32، 35، 34، 70، 62، 56، 42، 45، 23، 40(األرقــام 
؛ وتوزعت بـني العبـارات السـلبية    )59، 65، 33، 64، 53، 69، 21، 57، 66

، بينمـا نالـت   )3.62(واالجيابية، نالت العبارات االجيابية يف معظمها تقديراً أعلى من 
ويعترب هذا مؤشراً إجيابياً الجتاهـات  ) 3.60(العبارات السلبية يف معظمها تقديراً أدىن من 

طالبات حنو كفايات إدارة الصف، بينما نال عدد قليل من العبارات االجيابية تقـديرات  ال
  :أدىن هي

  .يهيأ املعلم جواً دميقراطياً يتنحى عن مسؤوليته بوصفه قائداً -
  .يوفر املعلم أقصى قدر من احلرية للتالميذ داخل الفصل -

ويتطلب إعادة النظر يف إعـداد   وهذا يعرب عن اجتاه سليب للطالبات حنو هاتني الكفايتني
يف أن  Anderson,1991الطالبات بشأما، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه أندرسـون 

كثرياً ما يكرس اخلريج احلديث وقته وطاقته لضبط التالميذ بدالً من تركيزه على عمليات 
  .التعليم والتعلم

  :نال عدد قليل من العبارات السلبية تقديرات أعلى هي
  .يثين املعلم على جمموعة أخرى مقارنة باموعة احلالية بوصفها وسيلة للنقد - 
  .يعتمد املعلم الوعظ والتأنيب للتالميذ -

وهذا يعرب أيضاً عن اجتاه سليب للطالبات حنو هاتني الكفايتني ويتطلب إعادة النظـر يف  
  .إعداد الطالبات بشأما

، 29، 55، 61، 60(رات ذوات األرقـام  أما أقل التقديرات فقـد حازـا العبـا   
، إذ تراوحت )2(؛ واحتلت املراتب السبع األخرية اليت هي أقل من تقدير )26،63،54
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، وتوزعت هذه العبارات على )1.85 –1.21( املتوسطات احلسابية للتقديرات عنها بني 

  : الكفايات الفرعية اآلتية من التفاعل الصفي وفق ترتيبها
  .م العقاب والقوة يف قمع سلوك التلميذيستخدم املعل -
  .أو عدم القيام بأي عمل حنوه التلميذ عن سلوك املعلم ضىتغاي -
  .حيد املعلم من التفاعل بني التالميذ أنفسهم -
  .ليس إىل سلوكه يف املوقفإىل شخصية التلميذ و املعلم نقدهيوجه  -
  .لتالميذقتصر اهتمام املعلم على اجلانب األكادميي يف منو اي -
  . رد مافمسؤولية اجلماعة على املعلم  قيلي -
  .املعلم من سلوك التلميذ غري املفهوم يسخر -

نالحظ أن هذه الكفايات كانت مجيعها سلبية، وختالف استراتيجيات إدارة الصف سواء 
م أكانت تتعلق باستخدام التعزيز اإلجيايب أم بتعديل السلوك بدال من العقاب، أم تيسري التعل

عن طريق الواقعية عند املعلم، أم تقبل املعلم ثقة التلميذ به، أم مشاركة املعلـم الوجدانيـة   
لتيسري عملية التعلم مـن خـالل التقبـل     Rogers,1969)روجرز(للتلميذ اليت عرب عنها 

واملكافأة والرعاية والثقة والفهم العطوف؛ ومن مث يعد نيل العبارات السابقة أقل التقديرات 
  .اً إجيابياً الجتاهات الطالبات حنو كفايات إدارة الصفمؤشر

  نتائج السؤال الثاني  -11-2
هنـاك فروق دالة إحصائيـاً عند مسـتوى هل : "ينص الســؤال الثاين على ما يلي

يف سنة  عينة الدراسة اجتاهات طالبات معلم اال متوسطات تقديرات بني) 0و05(داللة 
قبل دراسة مقرر طرائـق التـدريس   صل الصفي وإدارة الصف، التخرج حنو كفاييت التوا

   "اخلاصة ومتوسطات تقديران بعدها تعزى إىل دراسة املقرر؟
استودنت الستخراج داللة الفروق بني ) ت(ولإلجابة عن هذا السؤال استخدم اختبار  

و كفاييت يف سنة التخرج حن عينة الدراسة اجتاهات طالبات معلم اال متوسطات تقديرات
قبل دراسة مقرر طرائق التدريس اخلاصـة ومتوسـطات   التواصل الصفي وإدارة الصف، 

  ).4(تقديران بعدها، على النحو املبني يف اجلدول رقم 
  

  )4(اجلدول رقم 
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طالبات حنو كفاييت التواصل الصفي وإدارة الاجتاهات  لداللة الفروق بني متوسطات تقديرات) ت(نتائج اختبار
  بل دراسة مقرر طرائق التدريس اخلاصة وبعدهاقالصف، 

  

  قيمة
 )ت( 

االحنراف 
 املعياري

املتوسط
 احلسايب

عدد
 العينة

 جمال االجتاه فترة التطبيق

*  
8.08 

0.33 2.67 31 قبلي
3.24 0.20 التواصل الصفيحنو كفايات  31 بعدي

*  
5.84 

0.40 2.97 31 قبلي
 إدارة الصفحنو كفايات 

0.23 3.46 31 بعدي

  0.05دال عند مستوى داللة*
  

أن قيمـة   -يف جمال االجتاه حنو كفايات التواصل الصفي  -) 4(يتبني من اجلدول رقم 
، وهي أكـرب مـن قيمتـها    ) 8.08(بلغت التواصل الصفي احملسوبة ملتغري كفاية ) ت(

 متوسطات بني) 0.05(اجلدولية، وهذا يعين وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة 
تقديرات الطالبات عينة الدراسة قبل دراسة مقرر طرائق التدريس اخلاصة وبعدها لصـاحل  

  .الفترة البعدية مبقياس االجتاه حنو كفايات التواصل الصفي
) ت(أن قيمـة  ) 4(ويف جمال االجتاه حنو كفايات إدارة الصف يتبني من اجلدول رقـم  

، وهي أكرب من قيمتها اجلدولية ،وهذا ) 5.84(الغة الب احملسوبة ملتغري كفاية إدارة الصف
بني متوسـطات تقـديرات   ) 0.05(يعين وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة 

الطالبات عينة الدراسة قبل دراسة مقرر طرائق التدريس اخلاصة وبعدها لصاحل الفترة البعدية 
  .مبقياس االجتاه حنو كفايات إدارة الصف

 Brophy & Evertson,1986نتيجة مع نتائج دراسات كل من برويف وإفرتسون وتتفق هذه ال
من أن املدرسني الذين حسن إعدادهم يركزون على مساعدة التالميذ على االجنـاز األكـادميي   
وأقل انشغاالً مبشكالت الضبط التام للتالميذ، كمـا تتفـق مـع نتـائج دراسـيت مكونـل       

McConnnell,1996  ودراسة ليتسLetts,1999  اللتني وضحتا أثر الربنامج التدرييب يف تشكيل
اجتاهات إجيابية حنو كفايات إدارة الصف والتفاعل الصفي لدى املتدربني، كما تنسجم مع مـا  
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من أجل مساعدة الطالب املعلم يف إدارة الصـف   Ayres & Meyer , 1992 طرحه آيرز وماير

  . والتكوينعرب برامج التربية العملية يف مراحل اإلعداد 
  نتائج السؤال الثالث -11-3

هل هناك عالقة ارتباطيــة عنـد مسـتوى داللة : نص السؤال الثالث على ما يلي 
يف سنة التخـرج حنـو    اجتاهات طالبات معلم اال بيـن متوسطات تقديرات) 0و01(

عن  ؟ ولإلجابة إدارة الصف متوسطات تقديران حنو كفاياتالتواصل الصفي، و اتكفاي
هذا السؤال حسبت معامالت االرتباط بني تقديرات الطالبات عن العبارات اخلاصة، بكل 

، إدارة الصـف  اتكفاي، وكل كفاية فرعية من التواصل الصفي اتكفايكفاية فرعية من 
  ).5(وكانت النتائج على النحو املبني يف اجلدول رقم 

  

  )5(اجلدول رقم 
  بني تقديرات طالبات الكلية ) نبريسو(نتائج تطبيق معامل االرتباط 

  عن كفاييت التواصل الصفي وإدارة الصف

  
)ر(معامل االرتباط  جمال االرتباط العينةعدد املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

  
0.40 

0.25 3.44 154 التواصل الصفيحنو كفايات 
0.23 3.21 154  إدارة الصفحنو كفايات 

  0و01دال عند مستوى داللة *    
بني ) 0و01(وجود ارتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة ) 5(يتبني من اجلدول رقم 

، وكـل  التواصل الصفي اتكفايمتوسطات تقديرات الطالبات عن كل كفاية فرعية من 
  .إدارة الصف اتكفايكفاية فرعية من 

بني التواصل  األوىل تتمثل يف العالقة: وميكن أن تفسر هذه النتيجة من نقطتني أساسيتني
الصفي الذي يوفر عالقات صفية مرضية للمعلم والتالميذ من جهة وإدارة الصـف الـيت   
سينعكس عليها جو التوحد اإلنفعايل، واالحترام، واملشاعر الصادقة من جهة أخرى، وذلك 
انعكاساً إجيابياً على اجلو االنفعايل للصف واالستراتيجيات الـيت تعتمـد مـدخل اجلـو     

االنفعايل يف إدارة الفصل والتعزيز اإلجيايب لتعديل السلوك ويتفق هذا التفسري مع االجتماعي 
يف أن اإلدارة الفعالة للفصـل  ) 318،ص1997جابر، وزاهر، والشيخ(ما أورده كل من 
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وظيفة للعالقات الطيبة بني املعلم والتالميذ وبني التالميذ أنفسهم؛ مما جيعل من الذي يتخذ 
ن استراتيجيات التواصل الصفي أن يأخذ موقفاً متقارباً مع ما يأخـذه مـن   موقفاً إجيابياً م

والنقطة الثانية لتفسري هذا االرتباط يف اجتاهات الطالبات حنـو  . استراتيجيات إدارة الصف
هو أن مقرر طرائـق التـدريس    إدارة الصف اتكفاي، وحنو التواصل الصفي اتكفاي

ة األمر الذي جيعل فرص التدريب عليها متساوية يتضمن هذه الكفايات جمتمع) 3(اخلاصة 
  .وجيعل من درجة اجتاهات الطالبات حنوها متقاربة

  نتائج السؤال الرابع -11-4
) 0و05(هناك فروق دالة إحصائياً عند مستوى هل : "ينص السؤال الرابع على ما يلي

 وسـطات متاجتاهات طالبات معلم اال يف سـنة التخـرج، و   اتتقدير متوسطات بني
اجتاهات معلمات التعليم األساسي مبدارس املنطقة حنو كفاييت التواصل الصـفي   اتتقدير

  "وإدارة الصف؟
استودنت لبيان داللة الفروق ) ت(ولإلجابة عن هذا السؤال استخدم الباحثان اختبار  

 متوسـطات اجتاهات طالبات معلم اال يف سـنة التخـرج، و  بني متوسطات تقديرات 
اجتاهات معلمات التعليم األساسي مبدارس املنطقة حنو كفاييت التواصل الصـفي   اتتقدير

  ).6(كما هو يف اجلدول رقم  وإدارة الصف
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  )6(اجلدول رقم 

اجتاهات طالبات معلم اال يف سنة التخرج، وبني لداللة الفروق بني متوسطات تقديرات ) ت(نتائج اختبار
  تعليم األساسي مبدارس املنطقة حنو كفاييت التواصل الصفي وإدارة الصفاجتاهات معلمات ال اتتقدير متوسطات

  
  قيمة

 )ت( 
االحنراف 
 املعياري

املتوسط
 احلسايب

 عدد
 العينة

جمال
 التخصص

 جمال االجتاه

  
0.45 

0.26 3.22 60 معلمة
 التواصل الصفيحنو كفايات 

0.22 3.21 155 معلمة/طالبة
0.58 0.27 3.34 60 معلمة

0.25 إدارة الصفكفايات حنو  3.36 155 معلمة/طالبة
0.1 0.23 3.28 60 معلمة إدارة و التواصل الصفي حنو كفاييت

0.19 الصف 3.29 155 معلمة/طالبة

  
) ت(أن قيمة  -التواصل الصفيجمال االجتاه حنو كفايات  -) 6(يتبني من اجلدول رقم 

، وهي أصغر من قيمتها اجلدولية، وهـذا  ) 0.45( احملسوبة ملتغري جمال التخصص بلغت 
بني متوسطات تقديرات ) 0.05(يعين عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة 

اجتاهات  اتتقدير متوسطاتيف سنة التخرج، و عينة الدراسة اجتاهات طالبات معلم اال
مبقياس لتواصل الصفي مبدارس املنطقة حنو كفاييت ا عينة الدراسة معلمات التعليم األساسي

  .التواصل الصفياالجتاه حنو كفايات 
احملسوبة ) ت(أن قيمة ) 6(، يتبني من اجلدول رقم إدارة الصفأما يف جمال االجتاه حنو كفايات 

، وهي أصغر من قيمتها اجلدولية، وهذا يعين عـدم وجـود   )0.58(ملتغري جمال التخصص بلغت 
اجتاهات طالبات معلـم  بني متوسطات تقديرات ) 0.05( فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة

عينة  اجتاهات معلمات التعليم األساسي اتتقدير متوسطاتيف سنة التخرج، و عينة الدراسة اال
  .مبقياس االجتاه حنو كفايات إدارة الصف إدارة الصف اتمبدارس املنطقة حنو كفاي الدراسة

فروق بني اجتاهـات املعلمـات والطالبـات    وجاءت هذه النتيجة اليت تبني عدم وجود 
 1993املعلمات حنو كفاييت التفاعل الصفي وإدارة الصف متفقة مع نتائج دراسة عفـاش  

اليت كشفت عن عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية يعزى إىل اخلربة، يف حني ميكـن أن  
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الذي أشار إىل  Anderson, 1991نعترب مقارنة نتائج هذه الدراسة مبا توصل إليه أندرسون 
الفرق بني اخلرجيني اجلدد واملعلمني يف امليدان يف إدارة الصف والتفاعل الصـفي لصـاحل   

يف وجود فرق يعزى إىل اخلـربة يف   1998املعلمني يف امليدان، ومبا توصل إليه احلمادي 
إدارة الصف؛ نصل إىل نتيجة مفادها أن املعلمات على الرغم مـن خـربن الطويلـة مل    

ن إىل فارق يف االجتاه اإلجيايب حنو كفايات التفاعل الصفي وإدارة الصـف مقارنـة   يتوصل
باجتاهات الطالبات املعلمات اخلرجيات اجلدد من الكلية وهذا بطبيعة احلـال مؤشـر إىل   

  .ارتفاع سوية اخلرجيات يف هذا اال
  نتائج السؤال الخامس -11-5

روق دالـة إحصائيـاً عنــد مســتوى   هل هناك ف: "ينص السؤال اخلامس على ما يلي
ـ اجتاهات طالبات السنة الرابعـة   اتبني متوسطات تقدير) 0و05( داللة ديب األال يف ا

علمي حنو كفاييت التواصـل  الال يف ااجتاهات طالبات السنة الرابعة  اتومتوسطات تقدير
  "تعزى إىل ختصص الطالبة؟الصفي وإدارة الصف 

الستخراج داللة الفرق وفـق  ) ت(ال استخدم الباحثان اختبار ولإلجابة عن هذا السؤ 
  ).7(متغري ختصص الطالبة كما هو يف اجلدول رقم 

  

  )7(اجلدول رقم 
لداللة الفروق بني متوسطات تقديرات الطالبات يف االني األديب والعلمي مبقياس االجتاه حنو حنو ) ت(نتائج اختبار

  فإدارة الصكفاييت التواصل الصفي و
  

  قيمة
 )ت( 

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

عدد 
 العينة

جمال 
التخصص

 جمال االجتاه

  
0.71 

0.23 3.19 57  أديب
 التواصل الصفيحنو كفايات 

0.22 3.22 96  علمي

  
0.89 

0.25 3.47 57  أديب
3.41 0.26 إدارة الصفحنو كفايات  96  علمي

0.16 0.21 3.33 57 إدارة الصفوالتواصل الصفي حنو كفاييت أديب

28



  2007 -  األولالعدد  -  الخامسالمجلد . ..………………….....        مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 
0.19 3.32 96  علمي

  
أن قيمـة   -التواصل الصفييف جمال االجتاه حنو كفايات  -) 7(يتبني من اجلدول رقم 

، وهي أصغر من قيمتها اجلدوليـة،  ) 0.71( احملسوبة ملتغري جمال التخصص بلغت ) ت(
بـني متوسـطات   ) 0.05(وهذا يعين عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة 

تقديرات الطالبات عينة الدراسة من ختصص اال األديب، وختصص اال العلمي مبقيـاس  
  .التواصل الصفياالجتاه حنو كفايات 

احملسوبة ) ت(قيمة ) 7(، يبني اجلدول رقم إدارة الصفأما يف جمال االجتاه حنو كفايات 
ر من قيمتها اجلدولية ،وهذا يعـين عـدم   ، هي أصغ) 0.89(ملتغري جمال التخصص البالغة 

بني متوسطات تقديرات الطالبات ) 0.05(وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة 
عينة الدراسة من ختصص اال األديب، وختصص اال العلمي مبقياس االجتاه حنو كفايـات  

  .إدارة الصف
جمتمعة، فيبني اجلدول رقم  ة الصفإدارأما يف جمال االجتاه حنو كفاييت التواصل الصفي و

، وهي أصغر من قيمتـها  )0.16(احملسوبة ملتغري جمال التخصص البالغة ) ت(أن قيمة ) 7(
بـني  ) 0.05(اجلدولية، وهذا يعين عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللـة  

ـ   ال األديب، وختصـص اال متوسطات تقديرات الطالبات عينة الدراسة من ختصص ا
  .إدارة الصفالعلمي مبقياس االجتاه حنو كفاييت التواصل الصفي و

وميكن تفسري عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني طالبات اال العلمي وطالبات 
اال األديب يف االجتاه حنو الكفايتني إىل برامج اإلعداد املوحدة يف الكلية للمجالني 

رر طرائق التدريس اخلاصـة علـى وجـه    يف املقررات التربوية بشكل عام ويف مق
  . اخلصوص

  نتائج السؤال السادس -11-6
هل هناك فروق دالـة إحصـائياً عنـد    : "ينص السـؤال السـادس على ما يلي

اجتاهات معلمـات عـربي حنـو     اتبني متوسطات تقدير) 0و05(مسـتوى داللة 
  "تعزى إىل عدد سنوات اخلربة؟إدارة الصف والتواصل الصفي  يتكفاي

الستخراج داللة الفرق علـى  )ت(ولإلجابة عن هذا السؤال استخدم الباحثان اختبار 
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  ).8(حسب متغري سنوات اخلربة للمعلمات كما هو يف اجلدول رقم 
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  )8(اجلدول رقم 

  اجتاهات معلمات عربي اتبني متوسطات تقديرلداللة الفروق ) ت(نتائج اختبار
  إدارة الصفوالتواصل الصفي  يتحنو كفاي 

  

  قيمة
 )ت( 

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

  عدد
 العينة

سنوات 
 اخلربة

 جمال االجتاه

1.11 0.12 3.18  22 1-5 
3.47 0.32 التواصل الصفيحنو كفايات   38 5أكثر من

2.38 0.17 3.32  22 1-5 
3.47 0.32 إدارة الصفحنو كفايات   38 5أكثر من

2.09 0.11 3.25  22 1-5 
3.36 0.28 إدارة الصفو التواصل الصفي و كفاييتحن  38 5أكثر من

  
أن قيمـة   -التواصل الصـفي يف جمال االجتاه حنو كفايات -) 8(يتبني من اجلدول رقم 

، وهي أصغر من القيمة اجلدولية، وهذا )1.11(احملسوبة ملتغري سنوات اخلربة بلغت ) ت(
بني متوسطات تقديرات ) 0.05(مستوى داللة  يعين عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند

سـنوات، ومتوسـطات   ) 5-1(اجتاهات املعلمات عينة الدراسة ممن لديهن خربة مـن  
تقديرات اجتاهات املعلمات عينة الدراسة ممن لديهن خربة أكثر من مخس سنوات مبقيـاس  

  .التواصل الصفياالجتاه حنو كفايات 
) ت(أن قيمـة  ) 8(، يتبني يف اجلدول رقم رة الصفإداأما يف جمال االجتاه حنو كفايات 
، وهي أكرب من قيمتها اجلدولية، وهذا يعـين  )2.38(احملسوبة ملتغري سنوات اخلربة بلغت 

بني متوسطات تقديرات اجتاهـات  ) 0.05(وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة 
توسـطات تقـديرات   سـنوات، وم ) 5-1(املعلمات عينة الدراسة ممن لديهن خربة من 

اجتاهات املعلمات عينة الدراسة ممن لديهن خربة أكثر من مخس سنوات مبقياس االجتاه حنو 
  .لصاحل أصحاب اخلربة األكثر إدارة الصفكفايات 

وتفسر هذه النتيجة أثر اخلربة يف تشكل اجتاهات إجيابية حنو إدارة الصف تتفق مع مـا  
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أثر اخلربة يف تشكيل تنبؤات واقعية عن سلوك  بشأن Anderson,1991توصل إليه أندرسون
من حيث وجود فـرق   1998التالميذ يف صفوف الدراسة، ومع ما توصل إليه احلمادي 

يعزى إىل اخلربة يف إدارة الصف، وقد يعزى عدم وجود فرق جـوهري يف االجتـاه حنـو    
أساس نظري يرافق  التفاعل الصفي ناجم عن اخلربة إىل طبيعة التفاعل الصفي اليت حتتاج إىل
  . اجلانب العملي وهذا ما جيب أن تلحظه برامج التدريب املستمر يف امليدان

  نتائج السؤال السابع -11-7
هل هناك فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة : "ينص السـؤال السـابع على ما يلي

لصـفي  التواصل ا يتاجتاهات معلمات عربي حنو كفاي اتبني متوسطات تقدير) 0و05(
  "تعزى إىل املؤهل العلمي؟إدارة الصف و

الستخراج داللة الفرق وفق متغري املؤهل ) ت(ولإلجابة عن هذا السؤال استخدم اختبار
  ).9(العلمي للمعلمة كما هو مبني يف اجلدول رقم 

  
  )9(اجلدول رقم 

  اجتاهات معلمات عربي  اتبني متوسطات تقديرلداللة الفروق ) ت(نتائج اختبار
  إدارة الصفوالتواصل الصفي  يتكفاي حنو

  

  قيمة
 )ت( 

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

عدد 
العينة

 جمال االجتاه املؤهل العلمي

0.68 0.28 3.25 40 دبلوم سنتان
 التواصل الصفيحنو كفايات 

0.21 3.16 20 بكلوريوس
1.71 0.32 3.46 40 دبلوم سنتان

0.17 إدارة الصفحنو كفايات  3.33 20 بكلوريوس

1.77 0.27 3.26 40 دبلوم سنتان  التواصل الصفي حنو كفاييت
0.24 إدارة الصفو 3.24 20 بكلوريوس
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) ت(أن قيمـة  التواصل الصـفي،  يف جمال االجتاه حنو كفايات ) 9(يبني اجلدول رقم 

ـ )0.68(احملسوبة ملتغري املؤهل العلمي للمعلمة بلغت  ها اجلدوليـة،  ، وهي أصغر من قيمت
بـني متوسـطات   ) 0.05(وهذا يعين عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة 

تقديرات اجتاهات املعلمات عينة الدراسة ممن حيملن مؤهـل الـدبلوم نظـام السـنتني،     
ومتوسطات تقديرات اجتاهات املعلمات عينة الدراسة ممن حيملن مؤهل البكلوريوس نظـام  

  .التواصل الصفياس االجتاه حنو كفايات أربع السنوات مبقي
) ت(أن قيمة ) 9(، يتبني من اجلدول رقم إدارة الصفأما يف جمال االجتاه حنو كفايات 

، وهي أصغر من قيمتـها اجلدوليـة،   )1.71(احملسوبة ملتغري املؤهل العلمي للمعلمة بلغت 
بـني متوسـطات    )0.05(وهذا يعين عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة 

تقديرات اجتاهات املعلمات عينة الدراسة ممن حيملن مؤهـل الـدبلوم نظـام السـنتني،     
ومتوسطات تقديرات اجتاهات املعلمات عينة الدراسة ممن حيملن مؤهل البكلوريوس نظـام  

  .إدارة الصفأربع السنوات مبقياس االجتاه حنو كفايات 
د من املعلمات اللوايت حيملن شهادة الـدبلوم  وميكن عزو هذه النتيجة إىل ما أفاد به عد

من أن أثر اخلربة رفع من كفايان فأزال الفروق اجلوهرية اليت كانـت يف  ) نظام السنتني(
  ). اإلجازة(أثناء التخرج مع محلة شهادة البكالوريوس 

  
  المقترحات  -12

  :يف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة يقترح الباحثان ما يلي 
يف كليات التربية وذلك من أجل تضـمينه  ) 3طرائق خاصة (إعادة النظر يف حمتوى مقرر - 1

جوانب عملية حول كيفية تعديل سلوك التالميذ، وإشاعة اجلو الدميقراطي يف الفصل إذ 
  .املعلمات حنوها/ تبني وجود اجتاهات سلبية لدى الطالبات

رة الصف ملعلمي التعليم األساسـي يف  إضافة مشاغل خاصة بكفايات التفاعل الصفي وإدا - 2
امليدان يف منطقة الظاهرة لالرتقاء مبستوى عدد من الكفايات اليت تبني وجود اجتاهات سلبية 

  . االحترام؛ واجلو الدميقراطي؛ ومعاجلة سلوكات التالميذ: لدى املعلمات حنوها، ومنها
ملية للطالب املدرسـني علـى   إجراء دراسة جتريبية للتثبت من فاعلية برامج تدريبية ع - 3

  .التفاعل الصفي وإدارة الصف ومنها التعليم املصغر عرب الفديو داخل الكلية
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العالقة بني اجتاهات املعلمات حنو كفايات التفاعـل الصـفي    عنإجراء دراسة تكشف  - 4
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  .ي ،جامعة الكويت، الكويت، جملس النشر العلم2003سبتمرب

حتليل واقع األسئلة الصفية ملادة اجلغرافية وحتسـني  ، )1989(سلوم، طاهر،  - 
، رسالة ماجستري يف التربيـة،  كفاية املدرسني بصددها عن طريق التعلم الذايت

 . كلية التربية، جامعة دمشق
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