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الشكر والتقدير
إف خٓر ها أستٍؿ بً حهد الهكلِ _عز كجؿ_ فالحهد هلل رب العالهٓف ،كالصٛة كالسٛـ عمِ أشرؼ
الخمؽ كالهرسمٓف سٓدىا هحهد عمًٓ أفضؿ الصٛة كالسٛـ كعمِ آلً كصحبً أجهعٓف ،كاىطٛقا هف
حدٓث الهصطفِ صؿ اهلل عمًٓ كسمـ ٓ ٚ " :شكر اهلل هف ٓ ٚشكر الىاس".
لذا ٓ ٚسع ىْ فْ ٌذا الهقاـ إ ٚأف أتقدـ بجزٓؿ الشكر كالعرفاف إلِ أصحاب الفضؿ الذٓف أسٍهكا فْ
اىجاز ٌذا العهؿ الهتكاضع كاخراجً إلِ حٓز الىكر ،كأخص بالذكر هف سعدت بالتتمهذ عمِ ٓدًٓ،
كهىحىْ هف فكري الرشٓد كرأًٓ السدٓد ها أعاىىْ عمِ اىجاز الدراسة ،كالذم عمهىْ أٓضا كٓؼ ٓككف
ا٘ىساف هكضكعٓان هتكاضعان حثٓثان فْ بحثً ،هىطمقان فْ تفكٓري ،كصفات أخرل  ٚزلت فْ طكر تعمهٍا
إلِ هشرفْ الرائع اٖستاذ الدكتكر الفاضؿ عفٓؼ زٓداف.
كها أزجْ شكرم كتقدٓرم العهٓؽ لمسادة الهحكهٓف لها أعطكىْ هف فكرٌـ ،كشارككىْ برأٍٓـ
كىصحٍـ ،كٓ ٚفكتىْ أف أتقدـ بفائؽ الحب كاٚحتراـ لهدراء الهدارس كالهعمهٓف كالهعمهات الذٓف
تعاكىكا هعْ كسٍمكا عمْ تطبٓؽ أدكات الدراسة داخؿ الهدارس.
كأخٓرا ،أتكجً بكؿ هشاعر الحب كاٚهتىاف لكؿ هف ساعدىْ كشجعىْ كشاركىْ كلك بالدعاء فْ اىجاز
ٌذا الجٍد الهتكاضع.

كالحهد هلل رب العالهٓف

الباحثة
ىٍآة اهرٓزٓؽ

ب

الهمخص
ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ هعرفة كاقع الههارسات الهستثٓرة لدافعٓة التعمـ كعٛقتٍا بتقىٓات إدارة الصؼ
لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ فْ ضكء هتغٓرات الجىس ،كالهؤٌؿ العمهْ
كالخبرة فْ التدرٓس ،كلتحقٓؽ ٌذا الغرض تـ اختٓار عٓىة طبقٓة هف هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا
فْ هحافظة الخمٓؿ تككىت هف ( )239هعمهان كهعمهةن هىٍـ ( )76هعمهان ك( )163هعمهةن ،تـ استخداـ
الهىٍجْ الكصفْ اٚرتباطْ هف خٛؿ أداتٓف لمدراسة قاهت الباحثة بإعدادٌها ٌها :استباىة هتعمقة
بالههارسات الهستثٓرة لدافعٓة التعمـ حٓث تككف هف ( )32فقرة ،كاستباىة تقىٓات إدارة غرفة الصؼ
حٓث تككىت هف( )49فقرة ،كبعد التأكد هف صدؽ أداتْ الدراسة كثباتٍها تـ تطبٓؽ الدراسة.
بٓى ػػت الد ارس ػػة الىت ػػائل التالٓ ػػة :أف هس ػػتكل الههارس ػػات الهس ػػتثٓرة لدافعٓ ػػة ال ػػتعمـ ل ػػدل هعمه ػػْ الهرحم ػػة
اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ هرتفع ،كأف هستكل تقىٓات إدارة غرفػة الصػؼ لػدل هعمهػْ الهرحمػة
اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظػة الخمٓػؿ هرتفػع ،كتبػٓف أىػً  ٚتكجػد فػركؽ فػْ هسػتكل الههارسػات الهسػتثٓرة
لدافعٓة التعمـ لدل هعمهْ الهرحمػة اٖساسػٓة الػدىٓا فػْ هحافظػة الخمٓػؿ تعػزل لهتغٓػر الجػىس ،كالهؤٌػؿ
العمهْ ،كالخبرة فْ التدرٓس ،ككذلؾ  ٚتكجد فركؽ فْ هستكل تقىٓػات إدارة غرفػة الصػؼ لػدل هعمهػْ
الهرحم ػػة اٖساس ػػٓة ال ػػدىٓا ف ػػْ هحافظ ػػة الخمٓ ػػؿ تع ػػزل لهتغٓ ػػر الج ػػىس ،كالهؤٌ ػػؿ العمه ػػْ ،كالخبػ ػرة ف ػػْ
التدرٓس ،كها تبٓف أف هعاهؿ ارتبػاط بٓرسػكف لمدرجػة الكمٓػة ( ،)0.99كبمػ هسػتكل الدٚلػة ا٘حصػائٓة
( )0.00كٌػػذا ٓػػدؿ عمػػِ كجػػكد عٛقػػة بػػٓف الهتكسػػطات الحسػػابٓة لمههارسػػات الهسػػتثٓرة لدافعٓػػة الػػتعمـ
كتقىٓ ػػات إدارة الص ػػؼ ل ػػدل هعمه ػػْ الهرحم ػػة اٖساس ػػٓة ال ػػدىٓا ف ػػْ هحافظ ػػة الخمٓ ػػؿ ،كأكص ػػت الباحث ػػة
بضػػركرة أف ٓػػتـ تبػػادؿ الخب ػرات بػػٓف الهعمهػػٓف لتٍٓئػػة بٓئػػة صػػفٓة ت ػدعـ الههارسػػات الهسػػتثٓرة لدافعٓػػة
التعمـ ،كاستخداـ أسالٓب شػٓقة تسػاعد عمػِ اسػتثارة التشػكٓؽ لػدل الطمبػة أثىػاء عهمٓػة التػدرٓس ،ككػذلؾ
تأٌٓؿ الهعمهٓف أثىاء الخدهة هف أجؿ تعزٓز استخداـ التقىٓات التْ تدعـ الهىاخ الصػفْ هػف أجػؿ تعمػـ
ىشط ٓستثٓر دافعٓة الطمبة.
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The Reality Of Motivating Student Learning and its
Relationship to Classroom Management Technique Among
Lower Basic School Teachers in Hebron District.

Prepared by: Nihayah Abdallah Talal Imraziq
Supervised by: Prof. Afif H. Zeidan

Abstract:
The aim of the study was to investigate the reality of motivating student
learning and its relationship to classroom management technique among
lower basic school teachers in Hebron district. With regard to gender,
educational qualification and experience on the reality of motivating student
learning and classroom management technique among lower basic school
teachers in Hebron, To achieve the aims a sample of (239) male and female
teachers was stratified clusters sample chosen, including (76) males and (163)
females. For achieving the purpose of the study two instruments have been
constructed: a motivating student learning questionnaire which consists of
(32) items and classroom management techniques questionnaire which
consists of (49) items. Validity and reliability of both instruments were
checked.
The study revealed the following results:The average of motivating student learning among lower basic school
teachers in Hebron district which is high, and the average of classroom
management technique which is also high. There were no significant
differences in the means of motivating student learning due to variables . The
results also show that There were no significant differences in the means of
classroom management technique due to Variables.
According to these results, the study recommended that we need to exchange
of experiences between teachers to create a classroom environment that
enhanced the exciting practices of motivation to learn.
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الفصل األول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة وأٌهيتٍا
هشكمة ّ
 1.1الهقدهة
تسعِ كثٓر هف الدكؿ كخاصة الهتقدهة هىٍا إلِ تطكٓر طرؽ ككسػائؿ التػدرٓس ،إدراكان هىٍا
ٌٖهٓة ٌذي الكسائؿ فْ تىهٓة الهجتهع كالدخكؿ فْ عالـ الهىافسة العمهٓة كتطكٓر التقىٓة .كٚ
ٓخفِ عمِ الهتتبع لهسٓرة التعمٓـ فْ الدكؿ الهتقدهة جٍكد الكٓٚات الهتحدة اٖهرٓكٓة فْ تطكٓر
هحتكل كطرؽ كأسالٓب تدرٓس كؿ الهكاد الدراسٓة (إبرآٌـ.)2004 ،
إف حقؿ التعمـ ٌك حقؿ هتجدد كعهمٓة التعمـ عهمٓة تحهؿ ا٘ثارة كالصعكبة فأىهاط
التعمـ

لدل اٖفراد هتىكعة كهختمفة هها ٓجعؿ عهمٓة التعمـ لكؿ فرد عهمٓة هعقدة

(ٓكىس .)2009 ،كىجاح العهمٓة التربكٓة بجهٓع جكاىبٍا ٓعتهد عمِ فاعمٓة الهكقؼ الصفْ ،كأف
التدرٓس الفعاؿ القائـ عمِ التفاعؿ بٓف الهعمـ كالهتعمـٌ ،ك حجر الزاكٓة فْ تحقٓؽ التعمـ اٖهثؿ
الذم ٓمبْ طهكحات اٖهة ،كٓمبْ رغباتٍا كٓىجز سٓاساتٍا التربكٓة .كالتدرٓس الفعاؿ أك التعمٓـ
الفعاؿ ٌك القدرة عمِ التصرؼ بطرٓقة هقصكدة كهخطط لٍا ،كفؽ أسس هعٓىة ،كباستخداـ تعمٓـ
3

ٓتىاسب كالهكقؼ التعمٓهْ ،كبحسب اٌٖداؼ الهرسكهة ،كٓتطمب ذلؾ أف ٓؤدم الهعمـ بكفآة
أىهاط السمكؾ التْ تعهؿ عمِ حدكث تفاعؿ صفْ بٓىً كبٓف الهتعمهٓف .كعمِ ذلؾ فاستراتٓجٓة
التدرٓس ٌْ جهمة الطرائؽ كاٖسالٓب الهستخدهة فْ هكاقؼ التعمـ كالتعمٓـ ،التْ تحتكم عمِ
هبادئ كقكاعد كأسالٓب هتداخمة تكجً إجراءات الهعمـ فْ سعًٓ إلِ تىظٓـ خبرات التعمـ الصفْ؛
فٍْ عهمٓة هخططة كهىظهة كهتسمسمة ٓحدد فٍٓا الٍدؼ الىٍائْ هف التعمـ .كتشهؿ اٌٖداؼ
التدرٓسٓة ،كالتحركات التْ ٓؤدٍٓا الهعمـ كٓىظهٍا ،لتسٍٓؿ إدارة الصؼ كتىظٓـ البٓئة الصفٓة
(الٍاشهْ كالدلٓهْ.)2008 ،
كفْ ٌذا الخضـ الٍائؿ هف التغٓرات فْ عصر العكلهة  ٚزالت هدارسىا كهؤسساتىا التعمٓهٓة
تعتهد الطرٓقة التقمٓدٓة طرٓقة أساسٓة جاعمة الهعمـ الهتحدث اٖساسْ فْ الحصة الدراسٓة
كالتمهٓذ هستهع جٓد؛ لذا فإف استخداـ استراتٓجٓات تدرٓسٓة جدٓدة تساعد عمِ تىهٓة اٚستثارة
كالدافعٓة فْ غرفة الصؼ ،كها ٓعطْ دافعا أكبر لمطمبة عمِ أف ٓككىكا أكثر ىشاطان فْ عهمٓة
التعمـ كها ٓؤدم إلِ تبادؿ الخبرات كالهٍارات الهختمفة بٓف الطمبة (أبك عهٓرة.)1996،
تعتبر الدافعٓة الهحرؾ اٖساسْ لمسمكؾ ،فٍْ حسب (تركْ )1990 ،تستثٓر الىشاط كتحركً
كتحدد الكجٍة التْ ٓأخذٌا الىشاط فْ سبٓؿ الكصكؿ إلِ الٍدؼ ،فٍْ الهحركة لمىشاط العقمْ
كالحركْ كالهسؤكلة عها ىٛحظً هف استهرار فْ الىشاط الهؤدم ٘شباع حاجاتىا العضكٓة
ؾ أساسْ لعهمٓة التعمـ فْ أم هجاؿ هف هجاٚتً الهختمفة.
كالىفسٓة كها أىٍا شرطه هحر ه
كتبدك أٌهٓة الدافعٓة هف ىاحٓة الشخصٓة البشرٓة ككىٍا ٌدفان تربكٓان ىفسٓان ٓسعِ الفرد لمكصكؿ
إلًٓ عبر هراحؿ عهري الىهائٓة ،فاستثارة دافعٓة الطمبة كتكجٍٍٓا كتكلٓد اٌتهاهات هعٓىة لدٍٓـ،
تجعمٍـ ٓقبمكف عمِ ههارسة ىشاطات هعرفٓة كعاطفٓة كحركٓة خارج ىطاؽ البٓئة الهدرسٓة كفِ
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حٓاتٍـ الهستقبمٓة ،فٍْ هف اٌٖداؼ التربكٓة الٍاهة التْ ٓىشدٌا أم ىظاـ تربكم .كتبدك أٌهٓة
الدافعٓة هف الكجٍة التعمٓهٓة هف حٓث ككىٍا كسٓمة ٓهكف استخداهٍا فْ سبٓؿ إىجاز أٌداؼ
تعمٓهٓة هعٓىة عمِ ىحك فعاؿ ،كذلؾ هف خٛؿ اعتبارٌا أحد العكاهؿ الهحددة لقدرة الطالب عمِ
التحصٓؿ كا٘ىجاز ،فالدافعٓة ترتبط بهٓكؿ الطالب بؿ كاىٍا تتحكـ فًٓ لدرجة أىٍا تكجً اىتباًٌ
إلِ بعض الىشاطات دكف أخرل ،كٌْ عمِ عٛقة بحاجاتً فتجعؿ هف بعض الهثٓرات هعززات
تؤثر فْ سمككً كتحثً عمِ الهثابرة كالعهؿ بشكؿ ىشط فعاؿ (ىشكاتْ.)2002 ،
كتعد الدافعٓة لمتعمـ كاٚىجاز هككىان جكٌرٓان فْ سعْ ا٘ىساف تجاي تحقٓؽ ذاتً كتككٓدٌا ،كها
أىٍا هٍهة فْ تحقٓؽ ا٘ىساف لغآاتً كتكجًٓ سمككً كتىشٓطً ،كتبرز أٌهٓة خاصة لمدافعٓة فْ
حٓاة الهتعمـ حٓث تدفع سمككً ىحك الرغبة فْ اٖداء الجٓد كالهٓؿ إلِ بذؿ الهحاكٚت الجادة
لتحقٓؽ الىجاح التعمٓهْ (الغىاهْ.)2011 ،
فقد كاف اٚعتقاد السائد قدٓهان أف الدافعٓة لمتعمـ لدل الطمبة الهتفكقٓف فطرٓة ،كترتبط بالقدرة
العقمٓة العاهة لدل الطالب إ ٚأف العدٓد هف الباحثٓف القداهِ كالهحدثٓف أثبتكا هف خٛؿ ىتائل
الدراسات الكافرة التْ أجركٌا بٍذا الصدد أف الدافعٓة لمتعمـ ٌْ ىتٓجة لعكاهؿ بٓئٓة كالتدرٓب،
كتتأثر بالتفاعؿ اٚجتهاعْ الهبكر ،كالسىكات العدٓدة هف التعمٓـ الهىظـ كالهبرهل بشكؿ خاص
لتمبٓة احتٓاجات الطمبة ،هها دعا إلِ اٌٚتهاـ بتطكٓر البراهل الخاصة التْ تستثٓر قابمٓتٍـ
كاستعداداتٍـ لمتعمـ ،كبالتالْ رفع هستكل التحصٓؿ كتقدٓر الذات لدٍٓـ (دكدٓف كجركاف،
.)2012
كىظ انر ٌٖهٓة الدافعٓة فْ هجاؿ التعمـ كهدل اٚستفادة هىٍا كاٚعتهاد عمٍٓا فْ تطكٓر طرؽ
تدرٓس كتعمـ أسالٓب جدٓدة تراعِ الفركؽ الفردٓة بٓف الطمبة ،كاهكاىٓة تحاشْ ىكاحْ القصكر
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فْ العهمٓة التعمٓهٓة كالتربكٓة بسبب اٚعتهاد عمِ الهكافآت الهادٓة أك العقاب كاٌهاؿ جاىب
التحفٓز أك الحث الىابع هف الطالب ىفسً هف خٛؿ استخداـ براهل لتىهٓة دافعٓة الطالب لمتعمـ.
فقد اتجٍت هجهكعة هف الدراسات لتبىِ ٌذي اٌٖهٓة هف خٛؿ إعداد البراهل التْ هف خٛلٍا
ٓتـ تحسٓف الدافعٓة كرفع هستكل الطمبة اٖكادٓهْ كاٖدائْ عف طرٓؽ تىهٓة دافعٓتٍـ لمتعمـ
(ٓكسؼ.)2006 ،
كها أف كجكد هدرسة ٓتعاكف فٍٓا الهعمهكف كالطمبة فْ حؿ هشاكمٍـ ،كفْ خمؽ بٓئة تربكٓة
تحض الطمبة عمِ استقصاء الهعرفة ،كحب اٚستطٛع ،كتبعث فٍٓـ ركح الهخاطرة كحب
الهغاهرة لمكصكؿ إلِ ا٘بداع ،بها ٓبعث فْ الىفس حب التعمـ ،كتىهٓة قدراتٍـ كهكاٌبٍـ،
كتزكٓدٌـ بالخبرة الٛزهة ،كالتجربة الهفٓدة الىابعة هف صهٓـ الحٓاة الكاقعٓة لٓككىكا فْ ها بعد
أقدر عمِ هكاجٍة ضغكطات الحٓاة ،كأكثر كفآة فْ هجابٍتٍا كالتصدم لٍا (هىاصرة.)2005،
لذلؾ إف خمؽ الهىاخ الذم ٓبعث عمِ اٚحتراـ الهتبادؿ ،عىدها ٓتكفر لمطمبة الجك الذم ٓصغْ
فًٓ كؿ هىٍـ لٕخر بكؿ جدٓة كاٌتهاـ ،كباعتبار ذلؾ حقان كاجبان عمٍٓـ ،كلٓس هىةن ككرهان
ٓتفضمكف بً ،كٓتعرضكف لهكاقؼ تتطمب هىٍـ ذلؾ ،لٓقكهكا بً بدافع ذاتْ هف داخمٍـ ،كلٓس
بدافع خارجْ ههمِ عمٍٓـ ،فٓأخذكف ها ٓقاؿ لٍـ هكقع الجد كاٌٚتهاـ ،بحٓث ٓعهؿ الجهٓع لها
فًٓ هصمحة الكؿ ،كفْ هثؿ ٌذا الجك ٓككف لكؿ فرد أٌهٓتً كفائدتً ،كلً دكري الذم ٓقكـ بً،
بركح هف التعاكف كعمِ قدـ الهساكاة هع غٓري هف زهٛئً ،اٖهر الذم ٓقتضْ هف الهعمـ أف ٓقدـ
لمطمبة كؿ ها ٓحتاجكف إلًٓ ،كٓ ٚهٓؿ بٍـ إلِ أف ٓسألكا هعمهٍـ عف كؿ شْء أك ٓطمبكا هىً
الهساعدة فْ كؿ شْء ،كاىها ٓحاكلكف ذلؾ بأىفسٍـ ها أهكىٍـ ذلؾ ،كٓ ٚمجؤكف لمهعمـ أك أحد
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الزهٛء إ ٚعىد الحاجة ،أك عىد الضركرة القصكل ،فٓتمقكف ها ٓحتاجكف دكف غضاضة ،أك ها
ٓبعث عىدٌـ الشعكر بالىقص (عدس.)1999 ،
إف خمؽ ا٘ٓجابٓة فْ الصؼ ،كجعمً ىظاهان كأساسان لمتعاهؿ بٓف الهعمـ كطمبتً ،بأسمكب ٓجهع
بٓف المطؼ كالحزـ هعان أم شدة فْ غٓر عىؼ كلٓف فْ غٓر ضعؼ ،كها ٓقكـ عمِ ا٘قرار بأف
لكؿ هىٍـ كٓاىً الهستقؿ ٓجب احتراهً بشكؿ هتبادؿ ،فا٘بداع التعمٓهْ هرٌكف بقدرة الهعمـ عمِ
العطاء ،كا٘بداع كالتفاعؿ ،كالتهكف العمهْ ،كتطبٓقً لطرائؽ التدرٓس الهختمفة حسب الهكاقؼ
التعمٓهٓة ،ككؿ ذلؾ ٓ ٚتسىِ لمهعمـ تىفٓذي إ ٚفْ ظؿ بٓئة صفٓة ىاجحةٓ ،ككف فٍٓا لمهعمـ
القدر الكافْ هف الحكهة ،كالحىكة فْ هعالجة الهشاكؿ السمككٓة الطٛبٓة داخؿ الغرفة الصفٓة،
كخارجٍا هع اٚلتزاـ بىظـ كقكاىٓف التربٓة كالتعمٓـ (عطٓة.)2009 ،
الدراسة
 2.1هشكمة ّ
إف اٌتهاـ التربٓة كالتعمٓـ بالعهمٓة التعمٓهٓة أدل إلِ البحث عف طرؽ ككسائؿ كاستراتٓجٓات
لمعهؿ عمِ تىهٓة هٍاراتٍـ كرفع هستكل استثارة دافعٓتٍـ ،لذا  ٚبد هف استخداـ أسالٓب هختمفة
فْ إدارة الصؼ ،كتجٍٓز الغرؼ الصفٓة فْ الهدارس حٓث ٓقكـ هىٍل العهؿ فْ ٌذي الغرؼ
عمِ الهىٍل العمهْ كعمِ هساعدة الطمبة فْ استثارة دافعٓتٍـ ،كعمِ التغمب عمِ الصعكبات
التْ ٓكاجٍكٌا فْ غرفة الصؼ ،كها أف التطكرات الحدٓثة فْ العهمٓة التعمٓهٓة تشجع عمِ عدـ
اسػتخداـ الهعمػـ اٖسػالٓب التقمٓدٓة فْ التعمٓـ كاٌٚتهاـ باٖسالٓب التْ تكجً الهتعمـ إلِ حػؿ
الهشكٛت التْ تكاجًٍ فْ حٓاتً العمهٓة كالعهمٓة ،كاستخداـ تقىٓات إدارة الصؼ ٌْ هف
اٖسالٓب الحدٓثػة التػْ تٍدؼ إلِ تحسٓف كتىشٓط أفكار الطمبة فْ الهكاد الدراسٓة .كها أف هف
دكاعْ قٓاـ الباحثة ببحثٍا ٌذا ظٍكر الحاجة إلِ استخداـ طرائؽ كأسالٓب حدٓثة فْ
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التدرٓس تٍتـ بتكفٓر البٓئة الهىاسبة لىشاط الطالب لهعالجة هشكمة سمبٓة الطمبة فْ
الصؼ ،كهف خٛؿ خبرة الباحثة فْ التدرٓس كخاصة تدرٓس الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا
لعدة سىكاتٚ ،حظت الباحثة أف ٌىاؾ ضعفان عاهان فْ دافعٓة الطمبة ىحك التعمـ ،لذا تتحدد
هشكمة الدراسة فْ ا٘جابة عف السؤاؿ الرئٓس التالْ :ها كاقع الههارسات الهستثٓرة لدافعٓة التعمـ
كعٛقتٍا بتقىٓات إدارة الصؼ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ؟
الدراسة
 3.1أٌداف ّ
الدراسة لمتعرف إلى:
تٍدف ّ
 .1كاقع الههارسات الهستثٓرة لدافعٓة التعمـ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة
الخمٓؿ.
 .2تقىٓات إدارة الصؼ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ.
 .3دكر بعض الهتغٓرات فْ كاقع الههارسات الهستثٓرة لدافعٓة التعمـ لدل هعمهْ الهرحمة
اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ
 .4دكر بعض الهتغٓرات فْ تقىٓات إدارة الصؼ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ
هحافظة الخمٓؿ.
 .5العٛقة اٚرتباطٓة بٓف كاقع الههارسات الهستثٓرة لدافعٓة التعمـ كتقىٓات إدارة الصؼ لدل
هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ.
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الدراسة
 4.1أسئمة ّ
الدراسة باألسئمة اآلتية- :
تتحدد أسئمة ّ
السؤال األول :ها الهتكسط الحسابْ لمههارسات الهستثٓرة لدافعٓة التعمـ لدل هعمهْ الهرحمة
اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ؟
السؤال الثاىيٌ :ؿ تختمؼ الهتكسطات الحسابٓة لمههارسات الهستثٓرة لدافعٓة التعمـ لدل هعمهْ
الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ باختٛؼ (الجىس ،كالهؤٌؿ العمهْ ،كالخبرة فْ
التدرٓس)؟
السؤال الثالث :ها الهتكسط الحسابْ لتقىٓات إدارة الصؼ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا
فْ هحافظة الخمٓؿ؟
السؤال الرابعٌ :ؿ تختمؼ الهتكسطات الحسابٓة لتقىٓات إدارة الصؼ لدل هعمهْ الهرحمة
اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ فْ ضكء هتغٓرات الدراسة (الجىس ،كالهؤٌؿ العمهْ ،كالخبرة
فْ التدرٓس)؟
السؤال الخاهسٌ :ؿ تكجد عٛقة ارتباطٓة بٓف الههارسات الهستثٓرة لدافعٓة التعمـ كتقىٓات إدارة
الصؼ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ؟
الدراسة:
 5.1فرضيات ّ
الصفرية اآلتية:
قاهت الباحثة بتحويل السؤال الثاىي والرابع والخاهس إلى الفرضيات ّ
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الصفرية األولى ٚ :تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة ()α ≤ 2.25
الفرضية ّ
فْ الهتكسطات الحسابٓة لمههارسات الهستثٓرة لدافعٓة التعمـ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا
فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الجىس.
الصفرية الثاىية ٚ :تكجػد فػركؽ ذات دٚلػة إحصػائٓة عىػد هسػتكل الدٚلػة ()α ≤ 2.25
الفرضية ّ
فْ الهتكسطات الحسابٓة لمههارسات الهستثٓرة لدافعٓة التعمـ لدل هعمهْ الهرحمػة اٖساسػٓة الػدىٓا
فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الهؤٌؿ العمهْ.
الصفرية الثالثة ٚ :تكجػد فػركؽ ذات دٚلػة إحصػائٓة عىػد هسػتكل الدٚلػة ()α ≤ 2.25
الفرضية ّ
فْ الهتكسطات الحسابٓة لمههارسات الهستثٓرة لدافعٓة التعمـ لدل هعمهْ الهرحمػة اٖساسػٓة الػدىٓا
فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الخبرة فْ التدرٓس.
الصفرية الرابعة ٚ :تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة ( )α ≥0.05
الفرضية ّ
فْ الهتكسطات الحسابٓة لتقىٓات إدارة غرفة الصؼ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ
هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الجىس.
الصـــــفرية الخاهســـــة ٚ :تكج ػ ػػد ف ػ ػػركؽ ذات دٚل ػ ػػة إحص ػ ػػائٓة عى ػ ػػد هس ػ ػػتكل الدٚل ػ ػػة
الفرضـــــية ّ
( )α ≤ 2.25فْ الهتكسطات الحسابٓة لتقىٓات إدارة غرفة الصؼ لػدل هعمهػْ الهرحمػة اٖساسػٓة
الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الهؤٌؿ العمهْ.
الصـــــفرية السادســـــة ٚ :تكج ػ ػػد ف ػ ػػركؽ ذات دٚل ػ ػػة إحص ػ ػػائٓة عى ػ ػػد هس ػ ػػتكل الدٚل ػ ػػة
الفرضـــــية ّ
( )α ≤ 2.25فْ الهتكسطات الحسابٓة لتقىٓات إدارة غرفة الصؼ لػدل هعمهػْ الهرحمػة اٖساسػٓة
الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الخبرة فْ التدرٓس.
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الصفرية السابعة ٚ :تكجد عٛقة ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة
الفرضية
ّ
( )α ≤ 2.25بٓف الههارسات الهستثٓرة لدافعٓة التعمـ كتقىٓات إدارة الصؼ لدل هعمهْ الهرحمة
اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ.
الدراسة:
 6.1أٌهية ّ
الدراسة في الىقاط الرئيسية اآلتية:
تتحدد أٌهية ّ
 )9تعتبر ٌذي الدراسة ٌْ الدراسة اٖكلِ التْ ربطت الههارسات الهستثٓرة الدافعٓة التعمـ
كتقىٓات إدارة الصؼ.
ٓ )3تكقع أف ٓستفٓد هف ىتائل الدراسة الهعمهكف لمعهؿ عمِ تطػكٓر الغرؼ الصفٓة كالتركٓز
عمِ التقىٓات التْ تثٓر دافعٓة الطمبة ىحك التعمـ.
ٓ )2تكقع ا٘فادة هف أداة الدراسة كىتائجٍا فْ إثػراء الهكتبػة العربٓػة بهثػؿ ٌػذي الهكاضٓع
ٚسٓها أف الهتتبع لٗبحاث التربكٓة فْ ٌذا الهجاؿ ٓكشؼ عػف ىقػص حاد فٍٓا.
ٓ )4تكقع أف تشكؿ الدراسة خطكة تهٍٓدٓة لدراسات ٚحقة تتىاكؿ اتجاٌػات شػرائح هختمفة
هف الهعمهٓف كالهعمهات فْ هختمؼ الهراحؿ التعمٓهٓة تجاي الههارسة التْ تستثٓر
الدافعٓة لدل الطمبة .
الدراسة
 7.1هحددات ّ
حددت ٌذي الدراسة بالحدكد التالٓة- :
 )1الحدكد البشرٓة :اقتصرت حدكد ٌذي الدراسة فْ تطبٓقٍا عمِ هعمهْ كهعمهات الهرحمة
اٖساسٓة الدىٓا.
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 )2الحدكد الهكاىٓة :اقتصرت حدكد ٌذي الدراسة فْ تطبٓقٍا عمِ هحافظة الخمٓؿ.
 )3الحدكد الزهاىٓة :اقتصرت ٌذي الدراسة فْ تطبٓقٍا خٛؿ الفصؿ الدراسْ الثاىْ هف
العاـ الدراسْ .2017/2016
 )4الحدكد الهفآٌهٓة كاٚجرائٓة :اقتصرت حدكد ٌذي الدراسة عمِ الهفآٌـ كالهصطمحات
ا٘جرائٓة الكاردة فٍٓا.
الدراسة:
 8.1هصطمحات ّ
تـ اعتهاد التعرٓفات أتٓة- :
لدافعية لمتعمم
ا
ّ

حالة داخمٓة لمهتعمـ ،تدفعً لٛىتباي إلِ الهكقؼ التعمٓهْ ،كالقٓاـ بىشاط هكجً ،كاٚستهرار فْ

الىشاط ،حتِ ٓتحقؽ التعمـ كٍدؼ (قطاهْ.)1992 ،
التعريف اإلجرائي :كتقاس فْ ٌذي الدراسة بالدرجة التْ ٓحصؿ عمٍٓا الهعمـ هف خٛؿ ا٘جابة
عمِ هقٓاس الههارسات الهستثٓرة لمدافعٓة
الصف :عهمٓة تقكـ بٍا الهدرسة بهساعدة الطٛب عمِ تبىْ القٓـ كالهعآٓر التْ
تقىيات ادارة ّ
تساعدٌـ فْ إٓجاد هجتهع حر هىظـ ،كٓرل آخركف أف الضبط الصفْ ٌك تطبٓؽ استراتٓجٓات
تسٍؿ حدكث أفضؿ قدر هف التعمـ كالىهك الشخصْ عىد الطٛب عف طرٓؽ اٚستجابة لمحاجات
اٖكادٓهٓة الىفسٓة كالشخصٓة لٍؤٚء الطٛب كأفراد كلمصؼ كهجهكعة(طاٌر.)2007،
التعريف اإلجرائي :كتقاس فْ ٌذي الدراسة بالدرجة التْ ٓحصؿ عمٍٓا الهعمـ هف خٛؿ ا٘جابة
عمِ هقٓاس تقىٓات إدارة الصؼ.
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هعمم الهرحمة األساسية الدىياٌ :ك الهعمـ الذم ٓقكـ بتدرٓس الهكاد العمهٓة كالعمكـ كالرٓاضٓات
أك الهكاد اٖدبٓة كالمغة العربٓة كالتربٓة ا٘سٛهٓة كالتربٓة الهدىٓة كالكطىٓة لطمبة الهرحمة
اٖساسٓة الدىٓا هف الصؼ اٖكؿ إلِ الصؼ الرابع.
هحافظة الخميل :هحافظة فمسطٓىٓة ،تقع فْ الضفة الغربٓة إلِ الجىكب هف القدس بحكالْ 35
كـ ،كتعتبر أكبر الهحافظات الفمسطٓىٓة هف حٓث عدد السكاف كالهساحة بعد غزة ،حٓث ٓبم
عدد سكاىٍا قرابة  750ألؼ ىسهة ،كٓكجد فْ هحافظة الخمٓؿ أربع هدٓرٓات لمتربٓة كالتعمٓـ
كٌْ :هدٓرٓة التربٓة كالتعمٓـ /شهاؿ الخمٓؿ ،كهدٓرٓة التربٓة كالتعمٓـ /الخمٓؿ ،كهدٓرٓة التربٓة
كالتعمٓـ /جىكب الخمٓؿ ،كهدٓرٓة التربٓة كالتعمٓـٓ /طا.
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الفصل الثاىي
اإلطار الىظري والدراسات السابقة

 2.1االطار الىظري
 2.2الّدراسات السابقة
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 1.2.2دراسات سابقة تتعمق با
ّ
الصف
 2.2.2دراسات سابقة تتعمق بتقىيات إدارة ّ
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الفصل الثاىي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلطار الىظري والدراسات السابقة
 1.2اإلطار الىظري
لدافعية
 1.1.2ا
ّ
ٓستخدـ هفٍكـ الدافعٓة لٙشارة إلِ ها ٓحض الفرد عمِ القٓاـ بىشاط سػمككْ هعػٓف ،كتكجٓػً ٌػذا
الىشػػاط ىحػػك كجٍػػة هعٓىػػة .كٓفتػػرض هعظػػـ الىػػاس أف السػػمكؾ كظٓفػػْ ،أم الفػػرد ٓهػػارس سػػمككان
هعٓىان بسبب ها ٓتمك ٌذا السمكؾ هف ىتائل أك عكاقب تشبع بعض حاجاتػً أك رغباتػً .فكػؿ سػمكؾ
 ٚبػ ػػد أف ٓكػ ػػكف كراؤي دافع ػ ػان ،كٓ ٚكجػ ػػد سػ ػػمكؾ إىسػ ػػاىْ دكف دافػ ػػع ٓدفعػ ػػً (بىػ ػػْ جػ ػػابر كآخػ ػػركف،
.)2002
كتعػػرؼ الدافعٓػػة عمػػِ أىٍػػا الرغبػػات كالحاجػػات كأم قػػكة هشػػابٍة تسػػٓر السػػمكؾ ا٘ىسػػاىْ كتكجٍػػً
ىح ػػك أٌ ػػداؼ هعٓى ػػة ،كه ػػا تع ػػرؼ بأىٍ ػػا ق ػػكة داخمٓ ػػة هحسكس ػػة كغٓ ػػر هرئٓ ػػة ل ػػدل ا٘ىس ػػاف تدفع ػػً
لمتصػػرؼ كالسػػمكؾ بشػػكؿ هعػػٓف هػػف أجػػؿ إشػػباع حاجػػة أك رغبػػة لدٓػػً ،إذ ٓحػػدث عػػدـ إشػػباعٍا
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بداخمػً قمقػان ،كأف إشػػباعٍا ٓشػعري بال ارحػة كٓعٓػػد التػكازف إلػػِ ىفسػً ،لػذلؾ ٓهكػػف القػكؿ أف كراء كػػؿ
دافع حاجة غٓر هشبعة تعهؿ عمِ تشػكٓؿ دافعٓػة الفػرد لمعهػؿ كالسػمكؾ ،كقػد ٓػؤدم الػدافع الكاحػد
إلػػِ سػػمكؾ أك أىهػػاط سػػمككٓة هختمفػػة تبع ػان لمهكقػػؼ الخػػارجْ أك السػػمكؾ الظػػاٌر ،كهػػا أف اتبػػاع
سمكؾ هعػٓف قػد ٓكػكف ىتٓجػة لػدكافع هختمفػة ،كهػف ٌىػا ٓتبػٓف هػدل العٛقػة الكطٓػدة بػٓف الحاجػات
كالدكافع هف جٍة ،كبٓف الدكافع كالسمكؾ ا٘ىساىْ هف جٍة أخرل (ٌهشرم.)2007 ،
أه ػػا دافعٓ ػػة ال ػػتعمـ فٍ ػػْ حال ػػة داخمٓ ػػة ف ػػْ الف ػػرد ،تس ػػتثٓر س ػػمككً كتعه ػػؿ عم ػػِ اس ػػتهرار الس ػػمكؾ
كتكجٍٓػػً ىحػػك تحقٓػػؽ ٌػػدؼ هعػػٓف ،كبالتػػالْ فٍػػْ تشػػٓر إلػػِ حالػػة داخمٓػػة لمهػػتعمـ ،تدفعػػً لٛىتبػػاي
إلػػِ الهكقػػؼ التعمٓهػػْ ،كقٓاه ػً بىشػػاط هكجػػً كاٚسػػتهرار فػػْ الىشػػاط ،حتػػِ ٓتحقػػؽ الػػتعمـ كٍػػدؼ
(قطاهْ.)1992 ،
كتعرؼ الدافعٓة لمتعمـ بأىٍا :حالة داخمٓة تدفع الطمبة إلِ الحرص كالهثابرة عمِ بذؿ الجٍػد ،هػف
أجػػؿ تحقٓػػؽ الىجػػاح الد ارسػػْ بدرجػػة عالٓػػة هػػف ا٘تقػػاف كالتفػػكؽ ،هػػف خػػٛؿ تىظػػٓـ البىٓػػة الهعرفٓػػة
لمكصكؿ إلِ حالة اٚتزاف الهعرفْ كتحقٓؽ اٚستهتاع بالتعمـ (السمٓـ.)2010 ،
كٓػذكر أف الدافعٓػة لمػتعمـ ٌػػْ :قػدرة الهػتعمـ عمػػِ تكلٓػد دافعٓػة لزٓػادة قاعػػدة الهعػارؼ لدٓػً ،حٓػػث
ٓثهف التعمـ هف أجؿ التعمـ ،باعتباري كسٓمة لتحقٓؽ السٓطرة عمػِ الهٍهػات التعمٓهٓػة التػْ تكاجٍػً
فْ الهكاقؼ الهختمفة (أبك رٓاش كآخركف.)2006 ،
لػػذا تشػػكؿ الدافعٓػػة عىصػ انر أساسػػٓان هػػف عىاصػػر التػػدرٓس ك ٚسػػٓها أىٍػػا تعهػػؿ عمػػِ زٓػػادة فعالٓتٍػػا
كالهساٌهة إلِ درجة كبٓرة فْ تحقٓػؽ اٌٖػداؼ الهرجػكة هىٍػا لػدل الهتعمهػٓف .حٓػث ٓػرل الػبعض
أف هف اٖسػباب الرئٓسػٓة فػْ كجػكد الفػركؽ الفردٓػة فػْ التحصػٓؿ بػٓف الهتعمهػٓف ٓعػكد إلػِ تبػآف
هسػػتكل الدافعٓػػة لػػدٍٓـ .كٌػػذا هػػا دفػػع العدٓػػد هػػف عمهػػاء الػػىفس كالتربػػكٓٓف ضػػركرة تأكٓػػد أف تكػػكف
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الدافعٓػػة ٌػػدفان تعمٓهٓ ػان بحػػد ذاتٍػػا .حتػػِ ٓتسػػىِ تحقٓػػؽ الػػتعمـ الهرغػػكب لػػدل الهتعمهػػٓف (الزغػػكؿ،
.)2004
ههػػا سػػبؽ ٓٛحػػظ أف دافعٓػػة الػػتعمـ تتطمػػب أكثػػر هػػف هجػػرد الرغبػػة فػػْ الػػتعمـ ،فقػراءة ىػػص عشػػر
هػرات هػػثٛن قػػد ٓػػدؿ عمػػِ الهثػػابرة ،كلكػػف دافعٓػػة الػػتعمـ تتضػػهف اسػػتراتٓجٓات لمد ارسػػة الفاعمػػة ذات
الهعىػػِ ،هثػػؿ :التمخػػٓص ،كالتكسػػٓع لٗفكػػار اٖساسػػٓة ،كرسػػـ هخططػػات لمعٛقػػات اٖساسػػٓة بػػٓف
الهفآٌـ كغٓر ذلؾ (ىكفؿ.)2008 ،
كتىبع أٌهٓة الدافعٓة هف الكجٍة التربكٓة ككىٍا ٌػدفان تربكٓػان فػْ حػد ذاتٍػا ،فاسػتثارة دافعٓػة الطمبػة
كتكجٍٍٓ ػػا كتكلٓ ػػد اٌتهاه ػػات هعٓى ػػة ل ػػدٍٓـ تجعمٍ ػػـ ٓقبم ػػكف عم ػػِ القٓ ػػاـ بأىش ػػطة هعرفٓ ػػة كحركٓ ػػة
كعاطفٓػػة هعٓىػػة دكف غٓرٌػػا ،كهػػف ككىٍػػا أٓضػان كسػػٓمة ٓهكػػف اسػػتخداهٍا فػػْ سػػبٓؿ إىجػػاز أٌػػداؼ
تعمٓهٓػػة عمػػِ ىحػػك فعػػاؿ باعتبارٌػػا أحػػد العكاهػػؿ الهٍهػػة التػػْ تحػػدد قػػدرة الطالػػب عمػػِ التحصػػٓؿ
كا٘ىجاز ،كٖىٍا تتعمؽ بحاجاتً كهٓكلً كاٌتهاهاتً (ٌهشرم.)2007 ،
كها شكمت الدافعٓة همتقِ اٌتهاـ جهٓع العػاهمٓف فػْ الهجػاٚت التىهكٓػة الهختمفػة ،سػكاء هػا تعمػؽ
هىٍا بالجاىب اٚقتصادم ،أـ السٓاسْ ،أـ اٚجتهاعْ ،أها العاهمكف فْ الهجاؿ التربكم فقد كاىكا
اٖكفر حظان هػف اٌٚتهػاـ هػف طمبػة كهعمهػٓف كهرشػدٓف تربػكٓٓف كهػدٓرٓف ،ككػؿ هػف لػً عٛقػة أك
صػػمة بالعهمٓػػة التعمٓهٓ ػة-التعمهٓػػة ،إذ ٓىظػػر إلػػِ الدافعٓػػة باعتبارٌػػا الهحػػرؾ الػػذم ٓحفػػز سػػمكؾ
ا٘ىساف ،فٍىالؾ سبب أك أكثر كراء كؿ سمكؾ ،كٌذي اٖسباب ترتبط بحالة ا٘ىسػاف الداخمٓػة عىػد
حػدكث السػػمكؾ هػف جٍػػة ،كبهثٓػرات البٓئػة الخارجٓػػة هػػف جٍػة أخػػرل ،كٌػػذا ٓعىػْ أىىػػا  ٚىسػػتطٓع
التىبؤ بها ٓهكف أف ٓقكـ بً الفرد فْ كؿ هكقػؼ هػف الهكاقػؼ إذا عرفىػا فقػط هثٓػرات البٓئػة كحػدٌا
كأثرٌػػا فػػْ الجٍػػاز العصػػبْ ،إذ  ٚبػػد أف ىعػػرؼ شػػٓئان عػػف حالتػػً الداخمٓػػة ،هثػػؿ حاجاتػػً كهٓكلػػً
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كاتجاٌاتً كعٛقتٍا بالهكقؼ ،با٘ضافة إلِ ها لدًٓ هف رغبات كها ٓسعِ إلِ تحقٓقً هف أٌداؼ
كغآات (ىكفؿ.)2008 ،
كهػػا شػػغمت هسػػألة العٛقػػة بػػٓف الػػدكافع كالسػػمكؾ ا٘ىسػػاىْ بػػاؿ التربػػكٓٓف لكقػػت طكٓػػؿ ٚرتباطٍػػا
بحاجات الهتعمـ كرغباتً كهٓكلً كاٌتهاهاتً التْ تعهؿ كهثٓرات لتصرفاتً كسػمككٓاتً فػْ الهكاقػؼ
الهختمفػػة ،فهػػف الهعمػػكـ أىػػً هػػف الصػػعكبة أف ٓػػتعمـ الطالػػب بشػػكؿ جٓػػد كفعػػاؿ إذا لػػـ ٓقتػػرف ذلػػؾ
بحاجتً إلِ التعمـ كدافعٓتً القكٓة ىحكي ،فقد بٓىت الدراسات الهىشكرة أف تكافر الدافعٓة لمتعمـ أهر
ضػػركرم ،كأىػػً كمهػػا قكٓػػت الدافعٓػػة تػػزداد الجٍػػكد الهبذكلػػة فػػْ عهمٓػػة الػػتعمـ ،كبػػٓف بعضػػٍا أف
هستكل الدافعٓة لدل الهتعمـ ٓرتفع بشكؿ جكٌرم حٓىها تككف اٖعهاؿ الهطمكبة هىً صعبة ،بٓىها
بػػٓف بعضػػٍا أخػػر أف الدافعٓػػة الهشػػحكىة بقػػكة لمطمبػػة تزٓػػد هػػف ٌف ػكاتٍـ بشػػكؿ كاضػػح ،كتتعػػدد
اله ػرات التػػْ ٓحتػػاجكف هعٍػػا العػػكدة هػػف جدٓػػد إلػػِ ىقطػػة البدآػػة بسػػبب الخطػػأ الىػػاجـ عػػف زٓػػادة
اٚىدفاع كعدـ التركم كالتبصر فْ أسمكب الهعالجة (ٌهشرم.)2007 ،
كلذلؾ فإف اٖفراد ٓختمفكف عادة هف حٓث قكة رغبػاتٍـ فػْ كضػع أٌػداؼ هسػتقبمٓة ٖىفسػٍـ ،كفػْ
ه ػػدل الجٍ ػػكد الت ػػْ ٓكرس ػػكىٍا لتحقٓ ػػؽ ٌ ػػذي اٌٖ ػػداؼ ،كٓىس ػػب ٌ ػػذا اٚخ ػػتٛؼ إل ػػِ تب ػػآىٍـ ف ػػْ
هستكٓات الدافعٓة التْ ٓهتمككىٍا ،كبذلؾ فإف دافعٓة التعمـ تشػٓر إلػِ اتجػاي أك حالػة عقمٓػة ،كٌػْ
بذلؾ تختمؼ عػف ا٘ىجػاز أك التحصػٓؿ الػكاقعْ القابػؿ لمهٛحظػة ،كهػا ٓتجسػد هػثٛن فػْ الػدرجات
التْ ٓىالٍا الفرد بعد أداء اختبار ها ،فقد ٓهتمؾ الفرد هستكل هرتفعان هف الحاجػة لمػتعمـ كالتحصػٓؿ
كلكف لسػبب أك ٔخػر ٓ ٚحقػؽ الىجػاح الػذم ٓرغػب بػً عمػِ ىحػك فعمػْ ،كلهػا كاىػت ٌػذي الحاجػة
اتجاٌان أك حالة عقمٓة ،فهف الهتكقع كجكدٌا بٓف اٖفراد جهٓعٍـ ،كبهستكٓات هتبآىة ٓهكف قٓاسٍا
كالتعرؼ إلٍٓا (ىشكاتْ.)2002 ،
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كهع ذلؾ ىجد أف أراء ككجٍػات الىظػر قػد تعػددت حػكؿ هصػدر الدافعٓػة لمػتعمـ ،إذ ٓػرل الػبعض
هف عمهاء الىفس أىٍا سهة شخصٓة شبً ثابتة لدل اٖفػراد كٌػْ ذات هىشػأ داخمػْ ،إذ أكػد ٌػؤٚء
أف لػػدل جهٓػػع الكائىػػات البشػرٓة هجهكعػػة هػػف الحاجػػات الفسػػٓكلكجٓة كالىفسػػٓة التػػْ ٓكػػافحكف هػػف
أجؿ إشباعٍا ،كبذلؾ فإف الحاجة إلِ التعمـ ٌْ هف أكثر الحاجات أٌهٓة فػْ حٓػاة ا٘ىسػاف فٍػك
هػػدفكع لٙىجػػاز كتحقٓػػؽ الىجػػاح فػػْ الهٍهػػات الهختمفػػة ،كٌىػػاؾ هػػف ٓػػرل أف دافعٓػػة الػػتعمـ تتشػػكؿ
لدل اٖفراد بفعؿ عكاهؿ خارجٓة ترجع لعكاهػؿ التىشػئة اٚجتهاعٓػة ،حٓػث تمعػب اٖسػرة دك انر ٌاهػان
فْ تىهٓتٍا لدل اٖفراد ،حٓث ٓتبآف هسػتكل دافعٓػة الػتعمـ لػدل اٖفػراد تبعػان لهػا تقدهػً اٖسػرة هػف
دعـ كتعزٓز كتشجٓع كاتاحػة فػرص الهىافسػة ٖفرادٌػا ،فػْ حػٓف ٓػرل فرٓػؽ آخػر أف دافعٓػة الػتعمـ
تتكقؼ عمِ طبٓعة التكقعات كاٚعتقادات الهرتبطة بخبرات الفشؿ كالىجاح التْ طكرٌا اٖفراد هف
خٛؿ خبراتٍـ السابقة بالهكاقؼ السابقة (الزغكؿ.)2004 ،
فدافعٓػػة الػػتعمـ هػػف كجٍػػة ىظػػر سػػمككٓة ٌػػْ حالػػة داخمٓػػة أك خارجٓػػة لػػدل الهػػتعمـ ،كالتػػْ تحػػرؾ
سمككً كتعهؿ عمِ استه ارري كتكجًٍٓ ىحك تحقٓؽ ٌدؼ كغآة هحددة ،أها هف ىاحٓة هعرفٓة فٍػْ
حالػػة داخمٓػػة تحػػرؾ أفكػػار كهعػػارؼ الهػػتعمـ كبىػػاءي الهعرفػػْ ككعٓػػً كاىتباٌػػً لمكصػػكؿ إلػػِ حالػػة
ت ػكازف هعرفٓػػة ،أهػػا كجٍػػة الىظػػر ا٘ىسػػاىٓة فدافعٓػػة الػػتعمـ تعبػػر عػػف حالػػة اسػػتثارة داخمٓػػة تحػػض
الهػػتعمـ عمػػِ اسػػتغٛؿ أقصػػِ طاقتػػً فػػْ أم هكقػػؼ تعمٓهػػْ ٓشػػترؾ فٓػػً ،بٍػػدؼ إشػػباع دكافعػػً
الهعرفٓػػة كصػػٓاىة تحقٓػػؽ ذاتػػً ،ككجٍػػة الىظػػر التحمٓمٓػػة تىظػػر إلػػِ دافعٓػػة الػػتعمـ عمػػِ أىٍػػا حالػػة
داخمٓػة تحػث الهػتعمـ بػأم كسػػٓمة ٓهتمكٍػا بغٓػة تحقٓػؽ التكٓػؼ كالسػػعادة كتجىػب الكقػكع فػْ الفشػػؿ
(بركات.)2000 ،
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لدافعية لمتعمم:
ىظريات ا
ّ
كٌىا تستعرض الباحثة أبرز الىظرٓات التْ تحدثت حكؿ الدافعٓة كفسرت السمكؾ ا٘ىساىْ فْ
ضكئٍا:
ىظرية التحميل الىفسي:
ّ
ٓرل فركٓد أف هعظـ جكاىب السمكؾ ا٘ىساىْ هدفكعة بدافعٓف غرٓزٓٓف  :الجىس  ،كالعدكاف ،كها
تطرح الىظرٓة هفٍكـ الدكافع الٛشعكرٓة التْ تفسر الكثٓر هف أىهاط السمكؾ التْ ٓصعب عزكٌا
إلِ سبب كاضح أك دافع ظاٌر ،كها تؤكد الىظرٓة عمِ خبرات الطفكلة كتعاظـ آثارٌا عمِ
الدافعٓة كعمِ شخصٓة اٖفراد طكاؿ حٓاتٍـ ،كٓفترض الهىحِ التحمٓمْ أف الفرد هدفكع فْ
دافعا لٙىجاز السرٓع كالجٓد (زٌراف.)1998 ،
سمككً بٍدؼ تحقٓؽ المذة ،كٓككف ٌذا ن
ىظرية الحافز:
ّ
إف الدكافع تعهؿ عمِ إثارة السمكؾ كتىشٓطً ،كٓرتبط كؿ دافع بحالة بٓكلكجٓة هحددة ٓرافقٍا
تغٓٓرات فسٓكلكجٓة هعٓىة ،كتتطمب خفضان هف ىكع خاص .كأف ٌذا اٚتجاي ٓغفؿ أٌهٓة العكاهؿ
الخارجٓة فْ تقرٓر السمكؾ ،كلٍذا ٓهكىىا أف ىتصكر بأف ا٘ىساف ٓ ٚدفع كمٓة لمقٓاـ بالسمكؾ
دكر فْ تقرٓر هاذا سٓعهؿ (الزغكؿ.)2006 ،
بعكاهؿ داخمٓة ،كأف الحكافز تمعب ان
ىظرية سكىر:
ّ
لقد اٌتـ بالبكاعث الخارجٓة بكصفٍا حاكهة لمسمكؾ ،هٍه ٛدكر الحاٚت الداخمٓة لمكائف الحْ،
صحٓحا لزٓادة احتهاؿ
كهف ثـ افترض أف البٓئة الخارجٓة كهصدر لٙثابة كالتدعٓـ ،تعد هدخٛ
ن
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صد كر استجابة هعٓىة ،أك خفض ٌذا اٚحتهاؿ ،كٌك ها ٓعرؼ عىدي باٚشتراط اٖدائْ كٓرل
سكىر إذا حصؿ الطمبة عمِ تعزٓز عمِ سمككٓات هعٓىة فإىٍـ سٓقكهكف بتكرار السمكؾ بىشاط
كقكة ،كاذا لـ ٓحصمكا عمِ تعزٓز فإىٍـ سٓفقدكف اٌٚتهاـ بذلؾ السمكؾ ،كسكؼ ٓىخفض أداؤٌـ،
كٓؤكد كذلؾ أف حصكؿ الفرد عمِ الهعززات أك الهكافآت عمِ سمككٓاتٍـٓ ،ثٓر لدًٓ الدافعٓة
ذاتٓا ،حٓث
لمحفاظ عمِ ٌذي السمككٓات كتكرارٌا كها ٓرل سكىر أف التعزٓز ربها ٓتطكر لٓصبح ن
ٓقكـ الفرد بسمكؾ ها ٘شباع حاجات كدكافع لدًٓ دكف تأثٓر خارجْ ،كالطالب الذم ٓقكـ
بهطالعة بعض الكتب كالهؤلفات لٓس هف أجؿ اجتٓاز اهتحاف فحسب ،كاىها لمهتعة كحب
الهعرفة (غبارم.)2008 ،
ىظرية اإلىساىية:
ال ّ
ٓرل هاسمك أف ا٘ىساف ٓكلد كلدًٓ خهسة أىهاط هف الحاجات هرتبة فْ شكؿ ٌرهْ كالتالْ:
الحاجات الفسٓكلكجٓة (دكافع البقاء) كتحتؿ قاعدة الٍرـ ،ثـ حاجات اٖهف (دكافع اٖهف) ،ثـ
الحاجات اٚجتهاعٓة كفْ القهة ٓكجد الحاجة لتحقٓؽ الذات ،كها أىً ضهف الٍرـ تحكـ الدكافع
الهختمفة فًٓ عٛقة دٓىاهٓكٓة أساسٓة ،كتظٍر ٌذي العٛقة فْ الحاجات اٖساسٓة اٖربعة اٖكلِ
التْ سهاٌا هاسمك الحاجات الحرهاىٓة أكثر هف ظٍكرٌا فْ الحاجات الهتبقٓة (تحقٓؽ الذات)
التْ سهاٌا بالحاجات الىهائٓة .كٓتحدد السمكؾ البشرم فْ ضكء ٌذي الىظرٓات هف خٛؿ
تهاها بهىطؽ ا٘رادة الحرة
هجاٌدة الفرد فْ سبٓؿ تحقٓؽ ذاتً ،كأف التىبؤ بٍذا السمكؾ هحككـ ن
(جابر.)1990 ،
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ىظرية التعمّم االجتهاعي:
ّ
تىطمؽ ٌذي الىظرٓة هف افتراض رئٓسْ هفادي أف ا٘ىساف كائف اجتهاعْ ٓعٓش ضهف هجهكعات
ٓؤثر كٓتأثر بٍا ،حٓث ٓٛحظ سمكؾ أخرٓف ،كٓتعمـ الكثٓر هف الخبرات كالهعارؼ ،كاٚتجاٌات
كأىهاط السمكؾ اٖخرل  ،هف خٛؿ هٛحظة سمكؾ أخرٓف كهحاكاة ٌذا السمكؾ ،قاـ باىدك ار
بدهل العىاصر الهعرفٓة كالسمككٓة عىدها فسر الدافعٓة ،حٓث أف ىظرٓة " باىدك ار " فْ التعمـ
ذاتٓا .حٓث ٓرل " باىدك ار " أف كؿ
الهعرفْ اٚجتهاعْ كثٓقة الصمة بالدافعٓة كالتعمـ الهكجً ن
الطمبة القادهٓف إلِ الهدرسة لدٍٓـ القدرة كالرغبة فْ التقمٓد ،لذا ٓىبغْ أف ٓتكفر لٍـ ىهكذج
ٓستطٓعكف تقم ٓدي  ،فالهعمهكف ٓىبغْ أف ٓككىكا ىهاذج بقدر الهستطاع  ،لٓككف سمككٍـ قكة دافعة
لسمكؾ الطمبة  .كذلؾ ترتكز ىظرٓة " باىدركا " عمِ دكر التعزٓز كالهحاكاة فْ التحكـ فْ السمكؾ
كتؤكد الىظرٓة عمِ التفاعؿ الحتهْ الهتبادؿ الهستهر لكؿ هف السمكؾ ،كالهعرفة ،كالتأثٓرات
البٓئٓة (غبارم.)2008 ،
الصف:
 2.1.2إدارة ّ
اٌتـ الىظاـ التعمٓهْ بالغرفة الصفٓة كالبٓئة الهحٓطة بالطالب كالتْ تمعب الدكر اٖكبر
فْ التعمـ كالتعمٓـ ،لذلؾ إف الترتٓب كالىظافة فْ الغرفة الصفٓة كادارتٍا كاعطائٍا القدر اٖكبر
فْ العهمٓة التعمٓهٓة هٍـ لتحقٓؽ بٓئة ىاجحة كفعالة ،حتِ ٓككف الطالب عمِ قدر ههكف هف
الهعرفة كا٘طٛع ،كعمِ الهعمـ أف ٓكلٍٓا اٌٚتهاـ كالعىآة الخاصة فْ الغرفة الصفٓة ،كٓتعمـ
الطمبة هف الكسٓمة التعمٓهٓة أكثر هف تىكع الهعمـ فْ أسالٓبً كطرؽ تدرٓسً ،فالظكاٌر
كالهشكٛت السمككٓة التْ تظٍر عىد بعض الطمبة ،تعتبر اىحرافان عف أٌداؼ السٓاسة التعمٓهٓة
لذا ٓتكجب عمِ الهعمهٓف أف ٓىتبٍكا لتمؾ الهشكٛت التْ تتعمؽ بالضبط الصفْ ،كأف ٓدرسكا
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أسبابٍا كطرؽ عٛجٍا حتِ تصبح هخرجات التعمٓـ هتكافقة هع أٌدافٍا الهحددة فْ السٓاسة
التربكٓة كالتعمٓهٓة (هىاصرة.)2005،
كهف ٌىا فاف الهعمـ أثىاء ههارستً لمدكر ا٘دارم قد ٓفقد دكري القٓادم إف ٌك لـ ٓستطع أف ٓؤدم
ها ٓفرضً عمًٓ ٌذا الدكر القٓادم هف التزاهات كظٓفٓة كاجتهاعٓة كأخٛقٓة ،كلـ ٓكف ٓهمؾ قد انر
هف الكفآات العمهٓة كالهٍىٓة ،كلـ ٓكفر لهف ٓعهؿ هعٍـ (الطمبة) قد انر هف العٛقات ا٘ىساىٓة
الفعالة التْ تعتهد عمِ اٚحتراـ الهتبادؿ كالتقدٓر لكفاءات كقدرات طٛبً كتحقٓؽ اٖهف
كاٚطهئىاف لٍـ ،كبذلؾ ٓفقد دكري القٓادم كلكىً ٓحتفظ بهركزي كإدارم هسؤكؿ عف الصؼ
الدراسْ ،هها تككف لً اىعكاسات سمبٓة عمِ العهمٓة التربكٓة داخؿ الصؼ الدراسْ كخارجً
تحت إشرافً (سالبرغ.)2003 ،
الصفية:
أٌداف اإلدارة ّ
تسعِ ا٘دارة الصفٓة إلِ تحقٓؽ أٌداؼ تربكٓة ،كهف ثـ فٍْ تعىِ بالههارسة كالطرٓقة التْ
تكضع بٍا ٌذي اٌٖداؼ التربكٓة هكضع التىفٓذ ،كتٍتـ باستثهار ا٘هكاىٓات الهادٓة كتشهؿ
الصؼ الدراسْ (كهكاف) كالتجٍٓزات كاٖدكات كالهكاد التعمٓهٓة ،إضافة إلِ الهكارد البشرٓة
الهتهثمة فْ الهعمـ كالطمبة ،كذلؾ هف أجؿ تحقٓؽ أٌداؼ عاهة تتهثؿ فٓها ٓمْ :تحقٓؽ أٌداؼ
التعمٓـ كالتعمـ هف قبؿ الهعمـ كالطمبة ،كاستخداـ عىاصر ا٘دارة الصفٓة (البشرٓة كالهادٓة)
الهتاحة استخداهان عهمٓان كعقٛىٓان ٘حداث التعمٓـ كالتعمـ الهرغكب فٍٓها ،كتىظٓـ كتىسٓؽ الجٍكد
الهبذكلة هف قبؿ الهعمـ كالطمبة بها ٓتفؽ كاٌٖداؼ الهىشكدة ،كآجاد ركح التفاٌـ كالتعاكف،
كههارسة العهؿ الفردم كالجهعْ فْ الصؼ الدراسْ (عدس.)1999 ،
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الصف:
تقىيات إدارة ّ
ٌىاؾ بعض الكسائؿ الهتىكعة التْ ٓهكف استخداهٍا هف قبؿ الهعمـ لضبط الصؼ كتعدٓؿ
كتغٓٓر السمكؾ هف ٌذي الكسائؿ أتْ:
الصفي وربطً بالتعزيز السموكي:
أوال :الضبط ّ
ٓقصد بالتعزٓز فْ المغة ٌك الدعـ ،كالتعزٓز ا٘ٓجابْ قد ٓككف أٓضان لتىشٓط الهٍهة أك الرغبة
لفعؿ الشر ،كالعهؿ السمبْ غٓر الهقبكؿ خمقٓان أك أكادٓهٓان أك اجتهاعٓا فٓطمؽ عمًٓ عىدئذ بالدعـ
أك التعزٓز السمبْ ،فالٍدؼ هف استخداـ التعزٓز ا٘ٓجابْ ٌك هحاكلة زٓادة حدكث ٌذا السمكؾ
لككىً هقبكٚن هف قبؿ الهعمـ ،فٓحاكؿ الهعمـ أف ٓستغؿ ٌذا الهكقؼ فٓستخدـ اٖسمكب الهىاسب
لٍذا الطالب حتِ ٓقكـ الطالب بتكرار ىفس السمكؾ فْ هحاكلة لتعدٓؿ السمكؾ السمبْ.
فمك أف احد الطمبة ،استغؿ تىظٓـ الجمكس كاىشغؿ بالحدٓث هع زهٓمً فٓٛحظ الهعمـ ذلؾ ،فٓرهؽ
الطالب بىظرة ٓفٍـ هف خٛلٍا ٌذا الطالب هغزاٌا ،فٓتكقؼ عف الحدٓث ،كٌىا ٓقكـ الهعمـ بالثىاء
عمًٓ كهف ثـ ٓعكد الٍدكء كاٚىتباي إلِ الدرس ،أك قد ٓستخدـ الهعمـ أسمكبان سمبٓان فْ عهمٓة
تعدٓؿ سمكؾ الطالب كأف ٓىٍر الطالب أك ٓتكعدي أك ٓرفع ىبرة صكتً فْ هحاكلة ٘شعار الطالب
كأف السمكؾ الذم ٓقكـ بً غٓر هرغكب بؿ كهرفكض فْ ٌذا الكقت (عدس.)1999،
إذ لدل الهعمـ خبرات كثٓرة كهتعددة ٓهكف أف ٓستخدـ بعضٍا أك جهٓعٍا عمِ أف ٓراعِ أتْ:
 -1استخداـ اٖسمكب الهىاسب فْ الكقت الذم ٓقع فًٓ الفعؿ غٓر الهرغكب كعدـ تأخٓر ذلؾ
أك تقدٓهً.
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 -2استخداـ اٖسمكب الهىاسب هثؿ الثىاء كالهدٓح أك رفع الصكت أك التٍدٓد حسب ها ٓتطمبً
الهكقؼ.
 -3هراعاة أف ٌىاؾ فركؽ فردٓة ،فاٖسمكب الهتبع هع طالب هعٓف قد ٓ ٚككف بالضركرة صالح
لطالب آخر كذلؾ ٚختٛؼ اٖعهار ،كالخمفٓات اٚجتهاعٓة كالثقافٓة كالحاٚت الكجداىٓة
كاٚىفعالٓة لمطالب.
كٌىاؾ عدة أهكر هتداخمة كهترابطة قد تفسر ٌذا التصرؼ هف السمكؾ غٓر الهرغكب لمطالب،
هف ٌذي اٖهكر أتْ:
 -1أسباب ذاتٓة راجعة لمطالب ىفسً :هثؿ قدرات الطالب كاٌتهاهاتً كحاٚتً الىفسٓة كحاجاتً
اٚجتهاعٓة.
 -2أسباب ترجع إلِ الهعمـ :شخصٓة الهعمـ ،كأف تككف شخصٓتً دٓكتاتكرٓة ،أك تساٌمٓة أك
دٓهقراطٓة كصفاتً ،كهظٍري ،كاىتظاهً ،كأسمكب تدرٓسً.
 -3أسباب ترجع إلِ الهكاف (الفصؿ الدراسْ) :البٓئة الصفٓة قد تككف عاهٛن هساعدان لتصرؼ
سمبْ هف الطالب ،فقد تككف التٍكٓة أك ا٘ىارة باعثان لمهمؿ؛ فٓحاكؿ الطالب أف ٓعبر عف ذلؾ
هف خٛؿ سمكؾ ٓخؿ بىظاـ الفصؿ.
 -4الهادة الدراسٓة :قد تككف كذلؾ سببان آخر ،فالهادة الصفٓة لدل بعض الطٛب تجعمٍـ ٚ
ٓستطٓعكف هتابعة هدرسٍـ كذلؾ لعدـ فٍهٍـ لمهادة كبالتالْ ٓستغؿ ٌؤٚء الطٛب الفرص
بالحدٓث أك القٓاـ بحركات تثٓر كتضحؾ أخرٓف.
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 -5حاجات الطفؿ :هثؿ اٖكؿ كالشرب ،كالرغبة فْ التعمـ ككجكد الهعززات ا٘ٓجابٓة؛ فالطفؿ
الجائع ٓصعب عمًٓ أف ٓتعمـ ،ككذلؾ الطفؿ الذم ٓ ٚهٓؿ إلِ هادة هعٓىة ٓهٓؿ إلِ تعكٓض
ذلؾ بالحدٓث كالشغب.
كٓرل أف ٌىاؾ كسائؿ تستخدـ فْ عهمٓة تصحٓح سمكؾ الطالب ،كهف ٌذي الكسائؿ:
وسائل التعزيز اإليجابي :كٌْ الهىبٍات أك الهعززات ا٘ٓجابٓة ،التْ إذا استخدهت تحدث ىكعان
هف تكرار الفعؿ الهرغكب بهعىِ آخر؛ أم أف استخداـ ٌذي الكسائؿ استطاعت أف تغٓر السمكؾ
غٓر الهرغكب كتقمؿ هىً ،كفْ ىفس الكقت تزٓد هف السمكؾ ا٘ٓجابْ لدل الطالب(الىابً
كالشٍٓؿ.)1995،
كتتضهف كسائؿ التعزٓز ا٘ٓجابْ أىكاعان هتعددة هىٍا:
أ-الهىبٍات اإليجابية األساسية:
كٓقصد بٍا الحاجات الٍاهة بالىسبة لمطالب ،كالطعاـ كالشراب كغٓرٌا ،حٓث أف الطالب ٓعطْ
أٌهٓة كبٓرة لٍذي الحاجات ،إلِ درجة أف بعضٍا بالىسبة لً ضركرٓة ٓ ٚستغىْ عىٍا ،كٌىا
ٓكهف دكر الهدرس فْ التعرؼ عمِ حاجات طٛبً؛ فٓستغؿ ٌذي الحاجات الٍاهة لمتأثٓر عمِ
سمكؾ الطالب فْ هحاكلة لتعدٓؿ سمككً (.)Larrivee, 2009
ب-الهىبٍات اإليجابية الهشروطة (الهىبٍات الثاىوية):
كٓقصد بٍا الهىبٍات أك الهعززات التْ تأتْ فْ الدرجة الثاىٓة فْ اٌٖهٓة عىد الطالب؛ كالهدٓح
كالثىاء كالٍدآا كاٖلعاب اٖدبٓة ،كٌذا ٓ ٚعىْ قمة أٌهٓتٍا ،بؿ ٌْ هٍهة كبشكؿ كبٓر فْ التأثٓر
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عمِ سمكؾ الطالب كتعدٓؿ سمككً ،كلكىٍا لٓست فْ ىفس اٌٖهٓة هقارىة بالهىبٍات الهشركطة
(.)Goh& Maltheus,2011
ج -الهىبٍات الهعههة:
كٌْ الهىبٍات التْ تعهؿ عمِ إثارة عدد هتىكع هف السمكؾ لدل عدد كثٓر هف الطمبة ،كذلؾ
ٚختٛؼ الهستكٓات اٚجتهاعٓة التْ ٓأتْ هىٍا الطالب ،فالهستكل اٚقتصادم لمعائمة كالهستكل
الثقافْ كالعمهْ ،تمعب دك انر كبٓ انر عمِ هدل التأثٓر فْ تغٓٓر سمكؾ الفرد كهدل اٚستجابة لمهىبً
كسرعة ٌذي اٚستجابة (قطاهْ.)1998،
الصفي لهعالجة السموك السمبي:
ثاىيا :الضبط ّ
ٓتهثؿ بأف ٓقكـ الهعمـ بتعزٓز سمبْ لمسمكؾ ،كذلؾ هف أجؿ زٓادة حدكثً بإزالة الهىبٍات التْ
تعٓؽ هف حدكثً أك تحد هف قكتً ،هثؿ أف ٓقكـ الهعمـ بىقؿ طالب بعٓدان عف طالب آخر؛ كذلؾ
لكثرة أحادٓثٍها الجاىبٓة كاىشغالٍها عف الدرس ،أك بإف ٓعىؼ الهعمـ الطالبٓف كٓىٍرٌها ،فإزالة
الهىبٍات التْ تثٓر السمكؾ السمبْ تقمؿ هف حدكثً (.)Putman, 2009
كٌىاؾ عدة أسالٓب لهعالجة السمكؾ السمبْ هف أجؿ ضبط الصؼ الدراسْ ،هثؿ:
أ -الغراهة الكمٓة الهؤقتة :كٓقصد بٍا سحب الهعززات البٓئٓة لسمكؾ الطالب هؤقتان ،أك إبعاد
الطالب هف البٓئة الهعززة ىفسٍا لفترة زهىٓة قصٓرة هف( )10-2دقائؽ.
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ب -الغراهة الهتدرجة :كٌك التدرج فْ سحب الهعززات التْ تحفز السمكؾ السمبْ لدل الطالب،
كعادة ها تككف باستخداـ الهعززات الهادٓة الهحسكسة ،كالحرهاف هف اٖكؿ أك الحرهاف هف ٌدٓة
هفضمة.
ج -اٚىطفاء أك ا٘لغاء بالتجاٌؿ :تقكـ فكرة ا٘لغاء بالتجاٌؿ أك اٚىطفاء بتقمٓؿ ،أك إٓقاؼ
تعزٓز السمكؾ السمبْ ،فالطالب (الهشاغب) الكثٓر الحركة فْ الصؼٓ ،ستطٓع الهدرس أف
ٓعالل ٌذا السمكؾ السمبْ هف خٛؿ إظٍار عدـ اٚكتراث ،أك تجاٌؿ ها ٓحدث تهاهان ككأف شٓئان
ٓ ٚجرم أهاهً ،بها ٓؤدم إلِ اىحسار ٌذا السمكؾ كاىٍائً.
د -ا ٘شباعٌ :ك ترؾ الطالب بتكرار السمكؾ السمبْ أك قد ٓطمب هىً تكرار ذلؾ؛ حتِ ٓشبع
كٓكؼ بىفسً عف القٓاـ بً ،فالطالب الذم ٓقكـ فْ التعمٓؽ كالتىكٓتٓ ،سهح لً بأف ٓستهر كٓكرر
ٌذا الفعؿ حتِ ٓهؿ ٌك ىفسً كٓتعب ،كبالتالْ ٓتكقؼ عف ٌذا التصرؼ هها ٓؤدم إلِ أف ٓعدؿ
سمككً.
ٌػ -التصحٓح الزائد :كٌك الطمب هف الطالب بالرجكع إلِ البدٓؿ ا٘ٓجابْ لمسمكؾ السمبْ الذم
قاـ بً كتكرار ذلؾ هف قبؿ الطالب ،كتقدٓـ الىصح كا٘رشاد هف قبؿ الهدرس ،كهراقبة الطالب
كتكجًٍٓ كتقكٓـ سمككً.
ك -العقاب :إف استخداـ أسالٓب العقاب الهختمفة سكاء كاف بالتٍدٓد المفظْ أك التعىٓؼ أك
الضرب ٌْ هف اٖسالٓب التْ ٓجب أف ٓتعاهؿ هعٍا بحذر شدٓد ،فالهطمكب هف الهعمـ أف
ٓككف هكجٍان كهرشدان كهربٓان ،كأف ٓككف رحٓهان كصبك انر كلطٓفان كهتفٍهان لطٛبً هتعرفان لحاجاتٍـ
الىفسٓة كهٛحظان لسمككٓاتٍـ كتصرفاتٍـ ،كأف ٓككف حكٓهان فْ استخداـ كسائؿ العقاب الهؤثرة
عمِ ىفسٓة الطالب ،كٓهكف استخداـ كسائؿ بدٓمة لمضرب هىٍا :ا٘رشاد كالتكجًٓ ،كالتفٍـ
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٘هكاىٓات الطالب ككضع خطط هستقبمٓة لحؿ الهشاكؿ كالهصاعب التْ قد تعترض طرٓقً،
كالعقاب الرقٓؽ ،كالمكـ ،كا٘ىذار ،كالحرهاف هف اٚهتٓازات ،كالزجر كالتكبٓخ كٓجب أف ٓككف
بشكؿ اىفرادم ،كالتكبٓخ أهاـ الطٛب ،كالكقكؼ فْ الصؼ ،كاحضار كلْ اٖهر ،كالضرب
الخفٓؼ هف أجؿ التأدٓب (سالبرغ.)2003 ،
الصفي لدى الطمبة:
أىهاط الضبط ّ
َٓعﺭﻑ اٚىضباط ﺍلهدرسْ ﺃىً تعبٓﺭ ﺍلﻁالﺏ عو التﺯﺍهً بتعمٓهاﺕ ﺍلهﺩﺭسةَ ،ﺍلسػٓﺭ ﺫﺍتٓاﹰ كفقان
لقَﺍىٓىٍا َﺃىﻅهتٍا هو خٛؿ تَجًٓ ﺭغباتً َتىﻅٓن هَٓلً َﺩَﺍفعً بها ٓىسجن هع هتﻁمباﺕ
ﺍلحٓاﺓ ﺍلهﺩﺭسٓة هو ىﻅان َسمَﻙ ٌػاﺩفٓو ﺇلِ ىػَعٓو هػو اٚىضباط ﺍلهﺩﺭسْ ،كهف ﺃىهاﻁ
ﺍلضبﻁ ﺍلصفْ ﺍلتْ ٓهاﺭسٍا ﺍلهعمهَو لحفﻅ ﺍلىﻅان ﺍلصفْ فْ هﺩﺍﺭﺱ هﺩٓﺭٓة ﺍلتﺭبٓة
َﺍلتعمٓن.
ﺃ-اٚىضباط ﺍلﺩﺍخمْ ٌََ :هحافﻅة ﺍلﻁمبة عمِ ﺍلىﻅان َﺍلٌدكء ﺩﺍخػؿ غﺭفػة ﺍلصﻑَ ،هﺭﺩ ﺫلﻙ
تَجً ﺍلﻁمبة ىحَ ﺍلعهؿ َﺍىغهاسٍن فٓػً َتقػبمٍن لػﺯهٛئٍنَ ،لمىﻅان ﺍلهﺩﺭسْ.
ﺏ-اٚىضباط ﺍلخاﺭجْ ٌََ :ﺍلهحافﻅة عمِ ﺍلىﻅان ﺩﺍخؿ ﺍلصﻑ باستخﺩﺍن َسػائؿ خاﺭجٓة
هثؿ ﺍلثَﺍﺏ َﺍلعقاﺏ.
َتٍﺩﻑ عهمٓة اٚىضباط ﺍلهﺩﺭسْ ﺇلِ تٓسٓﺭ ﺍلعهمٓة ﺍلتﺭبَٓة َﺇﺯﺍلة ﺍلعقبػاﺕ ﺍلتػْ تعَﻕ
ىاجـ عو صعَبة ﺍلتكٓؼ هع ﺍلبٓئة ﺍلهﺩﺭسٓة لﺩُ
َصَلٍا ﺇلِ ﺃٌﺩﺍفقا َٚ ،سٓها ها كاف هىٍا ه
ﺍلﻁمبة ،بحٓﺙ ٓتهثؿ ﺍلﻁمبة هفآٌن اٚىضباط ﺍلﺫﺍتَْٓ ،ىعﻜﺱ ﺫلﻙ فػْ ﺃىهاﻁ ﺍلسمَﻙ ﺍ٘ٓجابْ
ﺍلبىاء عبﺭ ﺍستخﺩﺍن ﺃسالٓﺏ َﺇجراءات َقائٓة َعٛجٓة تكفؿ تحقٓﻕ ﺫلﻙ ،كها كتٍﺩﻑ عهمٓة
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ﺍلضبط ﺍلصفْ ﺇلِ :ﺍلبحﺙ عو ﻁﺭﺍئﻕ َﺃسالٓﺏ َﺃىشﻁة تجعؿ ﺍلعهؿ ﺍلصفْ ٓتقﺩن بشﻜؿ
همحَﻅ ،كتﺩﺭٓﺏ ﺍلﻁمبة عمِ ﺍلىﻅان ٘ىهاء ﺍلضبﻁ ﺍلﺫﺍتْ ﺍٚجتهاعْ لﺩٍٓن ،كالَصَؿ ﺇلِ
ﺃكبر ﺩﺭجة هو ﺍلتعاَو بٓو ﺍلﻁمبة َهعمهٍٓن (فٍهْ.)2007،
الصفي:
العواهل الهؤثرة في الىظام ّ
ٓتأثر الىظاـ الصفْ كالجك الصفْ التعمٓهْ بعدد كبٓر هف العكاهؿ ،هىٍا:
الصفية وٌي :حجـ الهدرسة كعدد الصفكؼ فْ
* ها يتعمق بالظروف البيئية الهدرسية و ّ
الهدرسة ،كسعة الصؼ ،كهكقع الهدرسة ،كاٚهكاىٓات الهدرسٓة ،كادارة الهدرسة ،كالجك
السٓككلكجْ السائد فْ الهدرسة.
* ها يتعمق بالظروف الىفسية لمهتعمهين وخصائصٍم :العكاهؿ الشخصٓة كخصائص الطالب،
كجىس الطالب ،كهستكل تحصٓؿ الطالب ،كسمكؾ الطالب.
* ها يتعمق بالهعمهين وخصائصٍم الشخصية والتأٌيمية واتجاٌاتٍم وجىسٍم :جىس الهعمـ،
كخصائص الهعمـ الشخصٓة كاٖدائٓة ،كتأٌٓؿ الهعمـ اٖكادٓهْ كالسمككْ ،كاتجاٌات الهعمـ ىحك
التدرٓس ،كاتجاٌات الهعمـ كىظرٓتً فْ التعاهؿ هع الطالب (قطاهْ.)1998،
إف الٍدؼ هف هعالجة الىظاـ الصفْ ٌك أف تكظؼ كؿ ا٘هكاىٓات هف أجؿ تحسٓف التعمـ
الصفْ كتقمٓؿ السمككٓات الخاطئة التْ ٓهكف أف تعٓؽ ههارسات التعمـ كاٚىدهاج فْ أىشطتٍا،
لذلؾ ٓككف الٍدؼ زٓادة الكقت الهىقضْ فْ التعمـ كههارسة اٖىظهة كتقمٓؿ الزهف الهىقضْ فْ
هعالجة هشكٛت الىظاـ كتكفٓري لمتعمـ (هىاصرة.)2005،
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 2.2الدراسات السابقة:
لدافعية:
 1.2.2دراسات سابقة تتعمق با
ّ
دراسة خهيس (ٌ )2014دفت الدراسة إلِ التعرؼ إلِ هدل اهتٛؾ العٓىة لمتفكٓر ا٘بداعْ
كعٛقة ذلؾ بدافعٓة التعمـ لمطالبات أها ٌدؼ الدراسة فقد تضهف التعرؼ عمِ هستكل التفكٓر
ا٘بداعْ كدافعٓة التعمـ لمطالبات كالعٛقة بٓف الهتغٓرٓف لدل طالبات بعض كمٓات جاهعة بابؿ
اشتهمت عٓىة البحث عمِ طالبات الهرحمة الرابعة ٖربع كمٓات تـ اختٓارٌا عشكائٓا بطرٓقة
القرعة هف باقْ كمٓات جاهعة بابؿ كبكاقع ( )206طالبة ،ثـ استخدهت الباحثة الهىٍل الكصفْ
فْ الهقارىات لهجتهع البحث كعٓىتً كتـ خٛلٍا إجراء إعداد الهقٓاسٓف ثـ بعد ذلؾ تـ التعرؼ
عمِ هدل اهتٛؾ العٓىة لمتفكٓر ا٘بداعْ كدافعٓة التعمـ كأخٓ ار استىتجت الباحثة كجكد عٛقة
هكجبة بٓف التفكٓر ا٘بداعْ كدافعٓة التعمـ لدل الطالبات.
دراسة دودين وجروان (ٌ )2012دفت الدراسة إلِ التحقؽ هف أثر تطبٓؽ براهل التسرٓع كا٘ثراء
عمِ الدافعٓة لمتعمـ كالتحصٓؿ الدراسْ كتقدٓر الذات لدل الطمبة الهكٌكبٓف فْ الهرحمة اٖساسٓة
العمٓا ذكك انر كاىاثان فْ اٖردف ،كقد بم عدد أفراد العٓىة ( )180طالبان كطالبة ،هىٍـ ( )90هف
الطمبة الهسرعٓف الذٓف كاىكا قد تخطكا بعض الصفكؼ فْ السىكات السابقة ،كالذٓف أهكف
الكصكؿ إلٍٓـ فْ هحافظات الشهاؿ كالكسط كالجىكب ،ك( )90هف الطمبة الهكٌكبٓف كالهتفكقٓف
الذٓف ٓتعرضكف لبراهل إثرائٓة فْ هدارس الهمؾ عبد اهلل الثاىْ لمتهٓز .كلتحقٓؽ أغراض الدراسة
بىْ هقٓاس دافعٓة التعمـ ،كها استخدـ هقٓاس تقدٓر الذات لٗعهار هف ( )17–13الهطكر لمبٓئة
اٖردىٓة هف قبؿ الخطٓب ( .)2004كقد تحقؽ الباحثاف هف دٚٚت صدؽ ٌذٓف الهقٓاسٓف
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كثباتٍها ،ثـ طبِّقا عمِ أفراد العٓىة .ككشفت الىتائل عف كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة ( <α
 )0.05لصالح الطمبة الهكٌكبٓف الذٓف تعرضكا لبراهل التسرٓع فْ هستكٓات الدافعٓة لمتعمـ
كالتحصٓؿ كتقدٓر الذات ،كها أظٍرت الىتائل عدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة ()α< 0.05
فْ هستكل الدافعٓة لمتعمـ كتقدٓر الذات تعزل ٚختٛؼ الجىس .فْ حٓف ظٍرت فركؽ ذات
دٚلة إحصائٓة ( )α< 0.05فْ هستكل التحصٓؿ الدراسْ لصالح ا٘ىاث.
ٌدفت دراسة الوطبان ( )3122إلِ التعرؼ إلِ طبٓعة الفركؽ فْ تكجٍات اٌٖداؼ الدافعٓة
لدل الهعمهٓف كالهعمهات تبعا لهستكل الكفاءة الذاتٓة التدرٓسٓة لدٍٓـ .حٓث تـ تطبٓؽ هقٓاسٓف
عمِ أفراد العٓىة كاف اٖكؿ هىٍها لقٓاس هستكل الكفاءة الذاتٓة التدرٓسٓة كأخر لقٓاس تكجٍات
اٌٖداؼ الدافعٓة لمهعمهٓف كالهعمهات .كتككف هجتهع الدراسة هف جهٓع هعمهْ كهعمهات
الهراحؿ التعمٓهٓة العاهة بهىطقة القصٓـ فْ الههمكة العربٓة السعكدٓة .كتككىت عٓىة الدراسة هف
( )448هعمها كهعمهة تـ اختٓارٌـ بطرٓقة عشكائٓة هف هدٓىة البرٓدة فْ هىطقة القصٓـ .كقد
أظٍرت الدراسة الىتائل التالٓة :تفكؽ الهعمهٓف كالهعمهات هرتفعْ الكفاءة الذاتٓة التدرٓسٓة عمِ
الهعمهٓف كالهعمهات هىخفضْ الكفاءة الذاتٓة التدرٓسٓة فْ التكجً ىحك ا٘تقاف ،كفْ التكجً ىحك
اٖداء .كالهعمهات كف أكثر هٓٛن لمتكجً ىحك اٖداء هف الهعمهٓف ٚ .تكجد فركؽ فْ التكجً ىحك
الدافعٓة تبعا لمهرحمة التدرٓسٓة.
دراسة السميم ( )2010بعىكاف اختبار ىهكذج تدرٓسْ قائـ عمِ ىظرٓتْ الذكاءات الهتعددة
كأسالٓب التعمـ ،فْ تىهٓة اٚستٓعاب الهفآٌهْ كالدافعٓة لمتعمـ لدل طٛب الهرحمة الهتكسطة.
كقد تككىت عٓىة الدراسة هف ( )66طالبة هف طالبات الصؼ اٖكؿ الهتكسط فْ الرٓاض ،حٓث
تـ تقسٓـ الطالبات إلِ هجهكعتٓف تجرٓبٓة كضابطة ،استخدهت الدراسة هف اٖدكات هقٓاس
29

اٚستٓعاب الهفآٌهْ كهقٓاس الدافعٓة لمتعمـ هف إعداد الباحثة ،كاعتهدت الدراسة عمِ الهىٍل
التجرٓبْ ،فتكصمت إلِ :كجكد عٛقة بٓف اٚستٓعاب الهفآٌهْ كالدافعٓة لمتعمـ ،ككجكد فركؽ
بٓف الهجهكعة التجرٓبٓة كالضابطة فْ الدافعٓة لمتعمـ لصالح الهجهكعة التجرٓبٓة .
دراسة شحروري (ٌ )2006دفت إلِ استقصاء فاعمٓة برىاهل تدرٓبْ هبىْ عمِ الهٍارات
ذاتٓا لدل طمبة الهرحمة
الهعرفٓة كها كراء الهعرفٓة كاٚىفعالٓة فْ إثارة الدافعٓة لمتعمـ الهكجً ن
الثاىكٓة فْ اٖردف ،كلتحقٓؽ ذلؾ الٍدؼ بىِ الباحث برىاهجان تدرٓبٓان استىادان عمِ الهٍارات
الهعرفٓة كها كراء الهعرفٓة كاٚىفعالٓة ،كبىِ هقٓاس الدافعٓة اٖكادٓهٓة لمتعمـ الهكجً ذاتٓان كالذم
ٓتككف هف ثٛثة أبعاد رئٓسٓة :ٌْ ،الفاعمٓة اٖكادٓهٓة كاستخداـ استراتٓجٓات التعمـ كاٚستهرار
فْ الدافعٓة ،استخدـ الباحث التصهٓـ شبً التجرٓبْ عمِ عٓىة هككىة هف (  ) 80طالبان كطالبة
تـ تقسٓهٍـ إلِ هجهكعتٓف ضابطة كتجرٓبٓة ،طبؽ البرىاهل التدرٓبْ عمِ الهجهكعة التجرٓبٓة،
كأظٍرت الىتائل فاعمٓة البرىاهل فْ تىهٓة الدافعٓة الداخمٓة الهكجٍة ذاتٓان لدل طمبة الهرحمة
الثاىكٓة لصالح الهجهكعة التجرٓبٓة.
وأجرى هوري ( )Mori,2006دراسة ٌدفت إلِ الكشؼ عف العٛقة بٓف الدافعٓة كالىكع
اٚجتهاعْ فٓها ٓتعمؽ بالمغة كمغة ثاىٓة فْ الٓاباف ،كاستخدـ الباحث أداة تـ تطكٓرٌا لقٓاس
طالبا كطالبة هف الطمبة الذٓف لٓس لدٍٓـ
الدافعٓة ،طبقت عمِ عٓىة تككىت هف )(453
ن
تخصص لغة اىجمٓزٓة ،كأظٍرت ىتائل الدراسة كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ الدافعٓة
تعزل لمىكع اٚجتهاعْ كذلؾ لصالح ا٘ىاث.
دراسة يوسف ( )2006بعىكاف هدل فعالٓة برىاهل هقترح لتىهٓة الدافعٓة لمتعمـ لدل تٛهٓذ
الهرحمة اٚبتدائٓة .كقد ٌدفت الدراسة إلِ الكشؼ عف اٚستراتٓجٓات الهحفزة لمتعمـ التْ
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ٓستخدهٍا تٛهٓذ الهرحمة اٚبتدائٓة فْ إدارة غرب الزقازٓؽ التعمٓهٓة فْ هصر ،كالكشؼ عف
فعالٓة تطبٓؽ البرىاهل الهقترح فْ تىهٓة الدافعٓة لمتعمـ لدل عٓىة البحث ،حٓث تككىت العٓىة هف
( )72طالبان كطالبةن ( 36هف الذككر 36 ،هف ا٘ىاث) هف الصؼ الخاهس اٚبتدائْ .كلتحقٓؽ
ٌذي الغآة قاـ الباحث باستخداـ اختبار القدرات العقمٓة هف إعداد فاركؽ هكسِ (،)1989
كهقٓاس الكضع اٚجتهاعْ اٚقتصادم لٗسرة الهصرٓة هف إعداد عبد العزٓز الشخص
( ،)1995اختبار تحصٓمْ كاستبٓاف الدافعٓة لمتعمـ كبرىاهل تىهٓة الدافعٓة لمتعمـ كجهٓعٍا هف
إعداد الباحث ،كهف أبرز الىتائل التْ خمصت الدراسة إلٍٓا كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ
الدافعٓة لمتعمـ بٓف هتكسط درجات أفراد الهجهكعة التجرٓبٓة ،كدرجات أفراد الهجهكعة الضابطة
فْ التطبٓؽ البعدم لصالح الهجهكعة التجرٓبٓة.
كٌدفت دراسة أجراٌا تكاف ،كشٓف ،كشًٓ ( )Tuan; Chin, and Shieh, 2005إلِ تطكٓر
أداة لقٓاس دافعٓة الطمبة ىحك التعمـ فْ هادة العمكـ فْ الهدارس الثاىكٓة فْ تآكاف ،كقاـ
طالبا
الباحثكف بتطبٓؽ أداة قٓاس دافعٓة الطبمة ىحك تعمـ العمكـ عمِ عٓىة تككىت هف ) (1407ن
إٓجابٓا بٓف التحصٓؿ كدافعٓة الطمبة لمتعمـ ىحك هادة
كطالبة ،كأظٍرت ىتائل الدراسة ارتباطنا
ن
العمكـ.
كها أجرت شٓا ( )Shia,2005دراسة ٌدفت إلِ التعرؼ إلِ الدكافع الداخمٓة كالخارجٓة التْ
تؤثر فْ التحصٓؿ اٖكادٓهْ لطمبة كمٓة أداب فْ جاهعة كٓمىل جكزٓت فْ فمكرٓدا ،كتككىت
طالبا كطالبة ،طبقت عمٍٓـ أداة لقٓاس الدافعٓة .كأظٍرت ىتائل الدراسة
عٓىة الدراسة هف )  ( 81ن
ارتباط سمبْ بٓف عكاهؿ الدافعٓة الداخمٓة كالخارجٓة ،كها تكصمت إلِ كجكد عٛقة ارتباطٓة
آجابٓة بٓف الدافعٓة الداخمٓة لمتعمـ كأبعاد الدافعٓة الداخمٓة الفرعٓة.
22

وأجرت أىااليسا ( )Annalisa,2000دراسة ٌدفت إلِ الكشؼ عف أثر الدافعٓة الداخمٓة عمِ
طالبا كطالبة هف
تفاعؿ طمبة التعمٓـ الخاص فْ الغرفة الصفٓة ،كتككىت عٓىة الدراسة هف ) (85ن
الصؼ الثالث اٚبتدائْ بهدرسة ترافٓس فْ كٓٚة تكساس ،كأظٍرت ىتائل الدراسة أف كجكد بٓئة
تعمـ إٓجابٓة ،كرعآة البٓئة التعمٓهٓة كزٓادة الحافز ،كالهشاركة فْ العٛقات اٚجتهاعٓةٓ ،ؤدم
إلِ زٓادة الدافعٓة الداخمٓة ،كأف زٓادة الدافعٓة الداخمٓة ٓسٍـ فْ قدرة الطالب عمِ السٓطرة
كاٚعتهاد عمِ الذات.
وفي دراسة أثييىسون ( )Athinson,1999كالتْ ٌدفت إلِ إٓجاد العٛقة بٓف دافعٓة التٛهٓذ
كالدكافع الداخمٓة لمتعمـ ،أٓضا العكاهؿ الخارجٓة الهتهثمة فْ العالـ كها ٓتصؼ بً هف هٍارات
تدرٓسٓة ،كادارتً لمهكقؼ التعمٓهْ .فقد أكضحت ٌذي الدراسة أف هجهكعة التٛهٓذ الذٓف ىهت
دكافعٍـ الداخمٓة عف طرٓؽ سمككٓات الهعمـ اتصفكا با٘بداع عف أكلئؾ الذٓف لـ تىهك دكافعٍـ
الداخمٓة لمتعمٓـ .كتمؾ هف الهٍارات التْ ٓجب أف ٓتصؼ بٍا لكْ ٓككف تدرٓسً إبداعٓا.
الصف:
 2.2.2دراسات سابقة تتعمق بإدارة ّ
دراسة هخاهرة وأبو سهرة (ٌ )2012دفت ٌذي الدراسة التعرؼ إلِ أىهاط ا٘دارة الصفٓة اٖكثر
شٓكعان لدل هعمهْ هدارس هدٓرٓة تربٓة ككالة الغكث فْ الخمٓؿ كبٓت لحـ ،كبٓاف هدل اختٛؼ
ٌذي اٖىهاط باختٛؼ هتغٓرات الدراسة :الجىس ،كالهؤٌؿ العمهْ ،كسىكات الخدهة ،كهكقع
الهدرسة .كاستخدـ الباحثاف الهىٍل الكصفْ ،كتككف هجتهع الدراسة هف جهٓع هعمهْ هدارس
هدٓرٓة تربٓة ككالة الغكث فْ الخمٓؿ كبٓت لحـ كتـ اختٓار عٓىة عشكائٓة قكاهٍا ( )113هعمهان
كهعمهة .كأظٍرت ىتائل الدراسة أف أكثر أىهاط ا٘دارة الصفٓة شٓكعان لدل الهعمهٓف ٌك الىهط
الدٓهقراطْ ،كٓمًٓ الىهط اٖتكقراطْ ،كأقمٍا شٓكعان ٌك الىهط الترسمْ ،كأظٍرت الىتائل عدـ
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كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ ههارسة أىهاط ا٘دارة الصفٓة تعزل لهتغٓرات :الجىس،
كسىكات الخدهة ،كهكقع الهدرسة ،فْ حٓف أظٍرت الىتائل كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ
الدٓهقرطْ لصالح حهمة الهؤٌؿ العمهْ أعمِ هف بكالكرٓكس.
ا
ههارسة الىهط
دراسة األهعري والخهيس( )2011تٍدؼ الِ التعرؼ إلِ هقكهات البٓئة الصفٓة الصحٓة
برٓاض اٖطفاؿ فْ دكلة الككٓت كهدل ارتباطٍا باٖىهاط السمككٓة لدل الطفؿ داخؿ الصؼ،
كالِ رصد هدل تكافر هقكهات البٓئة الصفٓة الصحٓة فْ عٓىة هف رٓاض اٖطفاؿ ،بهىطقتْ
العاصهة الككٓت كحكلْ التعمٓهٓتٓف ،با٘ضافة إلِ التعرؼ عمِ اىعكاساتٍا كهدل ارتباطٍا
باٖىهاط السمككٓة لٗطفاؿ داخؿ الفصؿ ،كقد اتبع الباحثاف الهىٍل الهسحْ الكصفْ ،باٚعتهاد
عمِ أسمكب الدراسة الهسحٓة ،كالدراسة اٚرتباطٓة ،هف هجتهع الدراسة الهككف هف ()131
هعمهة رٓاض أطفاؿ فْ الهىطقتٓف التعمٓهٓتٓف المتٓف جرت عمٍٓـ الدراسة.
كقد تكصمت ٌذي الدراسة إلِ عدد هف الىتائل ،أبرزٌا :كجكد حرص هف القائهٓف عمِ رٓاض
اٖطفاؿ فْ تكفٓر الهستمزهات الضركرٓة لتربٓة اٖطفاؿ فٍٓا ،حٓث ٓستىد إعداد ٌذي البٓئات إلِ
هعآٓر هحددة لتتىاسب هع الهرحمة العهرٓة لرٓاض اٖطفاؿ ،كٓتضح هف خٛؿ الدراسة أىً
ٓتكافر لمطفؿ فْ رٓاض اٖطفاؿ ا٘حساس باٖهاف كالسعادة التْ تدفعً لمهرح ،هع تكفٓر الحرٓة
الكافٓة لمحركة ،كٓتضح هف الدراسة أف أفراد عٓىة الدراسة هف الهعمهات فْ رٓاض اٖطفاؿ
كعمِ اختٛؼ هىطقة العهؿ ٓتفقف عمِ تكافر هجهكعة هف هقكهات البٓئة الصفٓة الصحٓة فْ
رٓاض اٖطفاؿ ،كأف البٓئة الصفٓة فْ رٓاض اٖطفاؿ غىٓة بالهثٓرات التْ تحث الطفؿ عمِ
ههارسة السمككٓات ا٘ٓجابٓة بدرجة كبٓرة ،كتؤصؿ لدٍٓـ القٓـ ا٘ٓجابٓة الصحٓحة التْ تساعدٌـ
عمِ التىشئة الصحٓحة.
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دراسة الطعاىي (ٌ )2011دفت إلِ التعرؼ إلِ درجة ههارسة الهٍارات ا٘دارٓة الصفٓة
اٖساسٓة لدل هعمهْ التعمٓـ الثاىكم فْ هحافظة الكرؾ ،كها ٌدفت إلِ التعرؼ إلِ أثر
هتغٓرات الجىس كسىكات الخبرة عمِ درجة ههارسة ٌؤٚء الهعمهٓف لٍذي الهٍارات ،كتأتْ أٌهٓتٍا
هف ضركرة اهتٛؾ الهعمـ الهٍارات اٖساسٓة الٛزهة لٙدارة الصفٓة بفاعمٓة ،كهالٍا هف دكر فْ
تفعٓؿ العهمٓة التعمٓهٓة داخؿ غرفة الصؼ .تككف هجتهع الدراسة هف جهٓع الهعمهٓف الذٓف
ٓدرسكف الصفٓف اٖكؿ كالثاىْ ثاىكم فْ هحافظة الكرؾ ،تـ اختٓار عٓىة الدراسة بطرٓقة
عشكائٓة فبم حجهٍا ) (180هعمهان كهعمهة ،تكصمت الدراسة إلِ أف هٍارة اٖىشطة الصفٓة
كالتفاعؿ الصفْ حصمت عمِ الهرتبة اٖكلِ بالىسبة لٙدارة الصفٓة ،كحصمت هٍارة ا٘رشاد
التربكم عمِ الهرتبة اٖخٓرة ،كها بٓىت الىتائل بأىً تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة تعزل إلِ
تفاعؿ الخبرة هع الجىس ،بٓىها  ٚتكجد فركؽ ذات دٚلة تعزل إلِ هتغٓرات سىكات الخبرة.
دراسة سىبل (ٌ )2010دفت لمكشؼ عف "فاعمٓة البٓئة الصفٓة لرٓاض اٖطفاؿ بهىطقة هكة
الهكرهة فْ ضكء الجكدة الشاهمة" ،كالِ التعرؼ كذلؾ إلِ دكر البٓئة الصفٓة فْ ضكء الجكدة
الشاهمة فْ رٓاض اٖطفاؿ الحككهٓة ،إضافة إلِ الكقكؼ عمِ الشركط كاٖسس الكاجب تكافرٌا
فْ بٓئات رٓاض اٖطفاؿ ،لمكصكؿ بٍا إلِ أرقِ الهستكٓات كتحقٓؽ أٌدافٍا ،كقد اتبعت الباحثة
فْ دراستٍا الهىٍل الكصفْ التحمٓمْ ،هف خٛؿ كصؼ كاقع رٓاض اٖطفاؿ ،كالكقكؼ عمِ
الهعكقات التْ تحد هف فاعمٓتً ،أها هجتهع دراسة هككف هف ( )217طالبة ،كعٓىة الدراسة
هككىة هف ( 42طالبة) اختٓركا بالطرٓقة العشكائٓة.
كقد تكصمت الدراسة إلِ عدة ىتائل ،أبرزٌا :ضركرة تكافر شركط هحددة لمبٓئات الصفٓة فْ
رٓاض اٖطفاؿ ،أٌهٍا قاعات الىشاط الكاسعة التْ تتضهف كسائؿ التٍكٓة الصحٓة ،كا٘ضاءة
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الجٓدة ،ككجكد اٖدكات كالتجٍٓزات التعمٓهٓة كالتربكٓة الٛزهة ،كأٌهٓة أثاث البٓئة الصفٓة ،هف
حٓث كزىً كسٍكلة حركتً كتىظٓفً ،با٘ضافة إلِ تىاسبً هع قاهات اٖطفاؿ ،كضركرة العهؿ
عمِ تكفٓر أدكات ألعاب اٖطفاؿ العهمٓة كالهٓكاىٓكٓة كالبىائٓة ،كأٓضان ألعاب الهاء كالرهؿ.
دراسة الهقيد (ٌ )2009دفت إلِ التعرؼ إلِ هشكٛت ضبط الصؼ التْ تكاجً هعمهْ
الهرحمة اٚبتدائٓة فْ هدارس ككالة الغكث الدكلٓة فْ جهٓع هحافظات غزة كالكشؼ عف
اٚختٛؼ فْ درجة كجكد ٌذي الهشكٛت التْ تكاجً ٌؤٚء الهعمهٓف تبعا (لمجىس كالهؤٌؿ
العمهْ كسىكات الخبرة) ،كتككف هجتهع الدراسة هف جهٓع هعمهْ الهرحمة اٚبتدائٓة فْ هدارس
الككالة بهحافظة غزة ،تـ اختٓار العٓىة بالطرٓقة العشكائٓة البسٓطة كاشتهمت العٓىة عمِ ()520
هعمها كهعمهة ،كقد تكصؿ الباحث إلِ أف أكثر الهشكٛت شٓكعا لضبط الصؼ التْ ٓعاىْ هىٍا
ن
هعمـ الهرحمة اٚبتدائٓة ٌْ :كثرة اٖعهاؿ ا٘دارٓة الهطمكبة هف الهعمـ ،كزٓادة عدد التٛهٓذ
بصكرة عاهة داخؿ غرفة الصؼ ،كزٓادة عدد التٛهٓذ هتدىْ التحصٓؿ فْ الصؼ ،كها تكجد
فركؽ بٓف هتكسطْ تقدٓرم هجهكعتْ الهعمهٓف كالهعمهات لهشكٛت ضبط الصؼ الهتعمقة
با٘دارة الهدرسٓة كالهشكٛت الهتعمقة بالهعمـ ،كالدرجة الكمٓة لهشكٛت ضبط الصؼ لدل
هعمهْ الهرحمة اٚبتدائٓة كذلؾ لصالح هجهكعة الهعمهات .ككذلؾ فْ الهؤٌؿ العمهْ لصالح
حهمة البكالكرٓكس ،كلسىكات الخبرة لصالح هف خبرتٍـ أقؿ هف  5سىكات.
دراسة الحراحشة والخوالدة (ٌ )2009ﺩفﺕ ﺇلِ ﺍلتعﺭﻑ إلِ ﺃىهاﻁ ﺍلضبﻁ ﺍلصفْ ﺍلتْ
ٓهاﺭسٍا ﺍلهعمهَو لحفػﻅ ﺍلىﻅان ﺍلصفْ فْ هﺩٓﺭٓة ﺍلتﺭبٓة َﺍلتعمٓن لمكاء قصبة هحافﻅة ﺍلهفػﺭﻕ
فْ اٖردف هػو َجٍػة ىﻅﺭٌنَ ،ﺍلتعﺭﻑ إلِ ﺃثﺭ كؿ هو ﺍلهتغٓﺭﺍﺕ ﺍلهستقمة ﺍٔتٓة :ﺍلجىﺱ،
َﺍلهﺭحمة ﺍلتػْ ٓﺩﺭسٍا ﺍلهعمنَ ،ﺍلهﺅٌؿ ﺍلعمهَْ ،سىَﺍﺕ ﺍلخبﺭﺓَ ،قﺩ تككىت عٓىػة ﺍلﺩﺭﺍسػة
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هػو ( )210هو ﺍلهعمهٓو كالهعمهات حٓث تـ اختٓارٌا بﻁﺭٓقة عشَﺍئٓة بسٓﻁة َقﺩ قان ﺍلباحثاو
باسػتخﺩﺍن اٚستباىة لقٓاﺱ ﺩﺭجة ههاﺭسة ﺃىهاﻁ ﺍلضبﻁ ﺍلصفْ تﻜَىﺕ هو ( )35فقﺭﺓ تغﻁػْ
ثٛثػة ﺃىهاﻁ لمضبﻁ ﺍلصفْ :ﺍلىهﻁ ﺍلَقائَْ ،ﺍلىهﻁ ﺍلتَبٓخَْ ،ﺍلىهﻁ ﺍلتسمﻁْ.
كقد ﺃﻅٍﺭﺕ ىتائل ﺍلﺩﺭﺍسة عﺩن َجَﺩ فﺭَﻕ ﺫﺍﺕ ﺩٚلة ﺇحصائٓة فْ ﺩﺭجة ههاﺭسة ﺃىهاﻁ
ﺍلضبﻁ ﺍلصفْ ﺍلتْ ٓهاﺭسٍا ﺍلهعمهَو لحفﻅ ﺍلىﻅان ﺍلصفْ فْ هﺩﺍﺭﺱ هﺩٓﺭٓة ﺍلتﺭبٓة َﺍلتعمٓن
لمَاء قصبة هحافﻅة ﺍلهفﺭﻕ هو َجٍة ىﻅﺭٌن تعﺯُ لهتغٓﺭ ﺍلجىﺱَ ،ﺍلهﺭحمة ﺍلتْ ٓﺩﺭسٍا
ﺍلهعمن ،كها ﺩلﺕ ىتائل ﺍلﺩﺭﺍسة عمِ َجَﺩ فﺭَﻕ ﺫﺍﺕ ﺩٚلة ﺇحصػائٓة فْ هتكسطات ﺍستجاباﺕ
ﺃفﺭﺍﺩ عٓىة ﺍلﺩﺭﺍسة ﺇلِ ﺍلىهﻁ ﺍلَقائْ َعمِ ﺍٖىهاﻁ ﺍلثٛثػة تعﺯُ لهتغٓﺭ ﺍلهﺅٌؿ ﺍلعمهْ
َلصالح ﺍلﺩبمَن ﺍلهتَسﻁ َﺍلبكالكرٓكس ،كﺇلِ َجَﺩ فﺭَﻕ ﺫﺍﺕ ﺩٚلة ﺇحصائٓة فْ هتكسطات
ﺍسػتجاباﺕ ﺃفػﺭﺍﺩ عٓىة ﺍلﺩﺭﺍسة عمِ ﺩﺭجة ههاﺭسة ﺃىهاﻁ ﺍلضبﻁ ﺍلصفْ تعﺯُ لهتغٓﺭ سىَﺍﺕ
ﺍلخبﺭﺓَ ،كاىت لصالح ﺫَّ ﺍلخبﺭﺓ ﺍلقصٓﺭﺓ.
دراسة الهالكي (ٌ )2009دفت الدراسة إلِ التعرؼ إلِ تقىٓات إدارة الصؼ لدل هعمهْ التربٓة
ا٘سٛهٓة فْ الهرحمة اٚبتدائٓة ،كلتحقٓؽ أٌداؼ الدراسة استخدـ الباحث الهىٍل الكصفْ هف
خٛؿ إعداد بطاقة هٛحظة طبقٍا عمِ عٓىة الدراسة البال عددٌا ( )96هعمهان كهعمهة،
كتكصمت الدراسة إلِ أف أبرز تقىٓات إدارة الصؼ لدل هعمـ التربٓة ا٘سٛهٓة فْ الحضكر
الهبكر إلِ الدرس كا٘لتزاـ بالهظٍر ا٘سٛهْ كالهاـ الهعمـ بجهٓع جكاىب الدرس ،كها أف أقؿ
التقىٓات كاىت استخداـ أدكات رصد السمكؾ كاستخداـ طرائؽ تدرٓس شائقة كهتىكعة كاستخداـ
كسائؿ تعمٓهٓة جذابة.
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دراسة الصهادي وآخرون (ٌ )2009دفت إلِ الكشؼ عف كاقع ههارسة الهعمهٓف لحفظ الىظاـ
كادارة الصفكؼ هف كجٍة ىظر الهعمهٓف أىفسٍـ .تـ استخداـ هىٍل الهسح اٚجتهاعْ بالعٓىة
القصدٓة كتككىت عٓىة الدراسة هف ( )180هعمهان كهعمهة هف هعمهْ هحافظتْ عجمكف كجرش
فْ اٖردف كتـ تطكٓر استباىة لٍذا الغرض كلقد أظٍرت الىتائل كجكد فركؽ ذات دٚلة احصائٓة
فْ ههارسة الهعمهٓف لهٍارات حفظ الىظاـ كادارة الصؼ كلصالح اٚىاث ،كها أظٍرت الىتائل
فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة ٖثر الهؤٌؿ العمهْ كلصالح الهعمهٓف هف حهمة الهاجستٓر فاكثر
هقارىة بالهعمهٓف هف حهمة درجة البكالكرٓكس .كها أظٍرت الىتائل كجكد فركؽ ذات دٚلة
احصائٓة ٖثر الخبرة التدرٓسٓة كلصالح الهعمهٓف الذٓف خبرتٍـ هف  10-3سىكات.
دراسة ( )Martin et al, 2006التْ ٌدفت إلِ التعرؼ إلِ تأثٓر التدرٓب فْ هجاؿ إدارة
الصؼ عمِ أسمكب إدارة الصؼ ،كهعرفة الفركؽ فْ اٚتجاٌات ىحك ا٘دارة الصفٓة بٓف
الهعمهٓف الهبتدئٓف كالهعمهٓف ذكم الخبرة كقد شهمت العٓىة ( )163فردان كاستخدهت اٚستباىة
لتحقٓؽ أٌداؼ الدراسة ،كتكصمت الدراسة إلِ كجكد فركؽ بٓف الهعمهٓف كالهعمهات لصالح
الهعمهات ،كفركؽ بٓف الهعمهٓف ذكم الخبرة كالهعمهٓف الهبتدئٓف لصالح ذكم الخبرة ،كها كجدت
فركقا بٓف الهعمهٓف الهدربٓف كالهعمهٓف غٓر الهدربٓف لصالح الهعمهٓف الهدربٓف.
كتشٓر دراسة ( )Lim et al,2005التْ تىاكلت قضآا ا٘دارة الصفٓة فْ تكىكلكجٓا اٚتصاؿ
كالهعمكهات إلِ الدكر البارز فْ إدارة الصؼ هف خٛؿ هشغؿ تعمٓـ الطٛب بالحاسبات فْ
سىغافكرة ،كتستخدـ فْ دراسة الحالة هٛحظات عف الدركس الهستىدة إلِ تكىكلكجٓا الهعمكهات
كاٚتصاٚت ،كالهقابٛت هع الهعمهٓف ،كها أشارت الدراسة إلِ أف هف عىاصر ا٘دارة الصفٓة
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استخداـ تقىٓة اٚتصاؿ كالهعمكهات فْ قاعات الدركس كتفعٓؿ ا٘جراءات كالقكاعد التربكٓة
كتقسٓـ العهؿ بٓف الطٛب كالهعمهٓف كلجاف الدعـ الفىْ.
دراسة الحضري (ٌ )2003دفت ٌذي الدراسة الِ التعرؼ إلِ "هشكٛت الضبط الصفْ كأسالٓب
هكاجٍتٍا فْ الهدارس الثاىكٓة بسمطىة عهاف هف كجٍة ىظر الهعمهٓف كاٖخصائٓٓف
اٚجتهاعٓٓف" ،حٓث ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ هشكٛت الضبط الصفْ ،كأسالٓب
هكاجٍتٍا ،كهدل فعالٓتٍا فْ الهدارس الثاىكٓة بسمطىة عهاف هف كجٍة ىظر الهعمهٓف
كاٖخصائٓٓف اٚجتهاعٓٓف ،كالتعرؼ إلِ هدل استخداـ تمؾ اٖسالٓب كفعالٓتٍا ،كها إذا كاىت
تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف أفراد العٓىة ،تعزل إلِ هتغٓرات :الكظٓفة ،الجىس ،سىكات
الخبرة ،ىكعٓة الهدرسة ،الهادة الدراسٓة بالىسبة لمهعمهٓف(أدبٓة ،عمهٓة) ،كالهىطقة التعمٓهٓة ،كقد
طبقت الدراسة عمِ عٓىة هككىة هف ( )288هعمهان كهعمهة ،ك()94أخصائٓان كأخصائٓة .كقد
خرجت الدراسة بهجهكعة هف الىتائل ،أبرزٌا أف بعض الهشكٛت هتكاجدة بدرجة هتكسطة،
كهىٍا :سرحاف بعض الطٛب أثىاء الحصػة ،التقصٓر فْ إىجاز الكاجبات الصفٓة ،التحدث
الجاىبْ بٓف الطٛب أثىاء الحصة ،كبعضٍا هتكاجدة بدرجة ىادرة كهىٍا :هض المباف أثىاء
الحصػػة ،استخداـ ألفاظ بذٓئة كىابًٓ داخؿ الفصؿ ،تعهد تخرٓب بعض الطٛب ههتمكات
زهٛئٍـ داخؿ الفصؿ.
دراسة الحسن (ٌ )2003دفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ إلِ فاعمٓة بﺭىاهل تعﺩٓؿ ﺍلسمَﻙ
َضبﻁ ﺍلبٓئة ﺍلصفٓة فْ خفﺽ ﺍلسمَكٓات غٓﺭ ﺍلهقبَلة لﺩُ ﺍلتٛهٓذ ﺫَّ ﺍلتخمﻑ ﺍلعقمْ
ﺍلبسٓﻁ فْ ههمكة البحرٓف" ،كقد ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ هقاﺭىة فاعمٓة بﺭىاهل تعﺩٓؿ ﺍلسمَﻙ
بفاعمٓة بﺭىاهل تعﺩٓؿ ﺍلسمَﻙ َضبﻁ ﺍلبٓئة ﺍلصفٓة فْ خفﺽ ﺍلسمَﻙ غٓﺭ ﺍلهقبَؿ لﺩُ عٓىة
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تككىت هو ( )12طالبان كطالبة هو ﺫَّ ﺍلتخمﻑ ﺍلعقمْ ﺍلبسٓﻁ ،ﺍلهمتحقٓو بهعٍﺩ ﺍٖهؿ لٗﻁفاؿ
ﺍلهعَقٓو (ﺍلقسن ﺍلتﺭبَّ) فْ ههمكة ﺍلبحﺭٓو ،هَﺯعٓو عمِ هجهَعتٓو تجﺭٓبٓتٓو هتﻜافئتٓو،
حٓث بم هتَسﻁ ﺃعهاﺭ ﺍلهجهَعة ﺍلتجرٓبٓة ﺍَٖلِ ( )67،91شٍﺭﺍن ،باىحراؼ هعٓاﺭّ قﺩﺭي
( ،)6.09ﺃها هتَسﻁ ﺃعهاﺭ ﺍلهجهَعة ﺍلتجﺭٓبٓة ﺍلثاىٓة فقﺩ بم ( )17،92شٍﺭﺍن ،باىحﺭﺍﻑ
هعٓاﺭّ قﺩﺭي ( ،)6.34كقد ضهت العٓىة (ﺍلفئة ﺍلعهﺭٓة 8-6سىَﺍﺕ)َ ،ﺫلﻙ هو خٛؿ ﺍختباﺭ
هجهكعة هف ﺍلفﺭضٓات ،كها ﺍستخﺩهﺕ ٌذي ﺍلﺩﺭﺍسة هجهَعتٓو تجﺭٓبٓتٓو هتﻜافئتٓو هف
التٛهٓذ الهعاقٓف إعاقة بسٓطة باستخداـ ﺍٖدكات ﺍلتالٓة :ﺍستهاﺭﺓ هٛحظة ﺍلسمَﻙ ،ﺍستهاﺭﺓ
ﺍلتعﺭﻑ عمِ ﺍلهعﺯﺯﺍﺕ ،بﺭىاهل تعﺩٓؿ ﺍلسمَﻙ َضبﻁ البٓئة ﺍلصفٓة.
ﺃكدﺕ ىتائل ﺍلﺩﺭﺍسة أف كؿ هو بﺭىاهل تعﺩٓؿ ﺍلسمَﻙ َبﺭىاهل تعﺩٓؿ ﺍلسمَﻙ َضبﻁ ﺍلبٓئة
ﺍلصفٓة فْ ﺁو َﺍحﺩ ﺃﺩُ ﺇلِ خفﺽ ﺍلسلكﻙ غٓﺭ ﺍلهقبَؿ لﺩُ ﺍلتٛهٓذ ﺫَّ ﺍلتخمﻑ ﺍلعقمْ
ﺍلبسٓﻁَ ،لكف أظٍرت الىتائل ﺃو بﺭىاهل تعﺩٓؿ ﺍلسمَﻙ َضبﻁ ﺍلبٓئة ﺍلصفٓة فْ ﺁو َﺍحﺩ ﺃﺩُ
ﺇلِ خفﺽ ﺍلسمَﻙ الحركْ غٓﺭ ﺍلهىاسﺏ َسمَﻙ ﺍلهقاﻁعة ﺍلكٛهٓة بقﺩﺭ أكبر هها حققً
بﺭىاهل تعﺩٓؿ ﺍلسمَﻙ بهفﺭﺩي ،كها ﺃﺩُ ﺇلِ خفﺽ ﺍلسمَﻙ ﺍلعﺩَﺍىْ بصَﺭﺓ ﺃسﺭﻉ هو بﺭىاهل
تعﺩٓؿ السمَﻙ بهفﺭﺩي.
دراسة الحمو (ٌ )2001دفت إلِ ﺍلتعﺭﻑ ﺇلِ ﺃثر هتغٓﺭﺍﺕ ﺍلجىﺱَ ،ﺍلهﺭحمة ﺍلﺩﺭﺍسػٓة،
َﺍلتخصػﺹ لمﻁالػﺏَ ،هتغٓﺭﺍﺕ ﺍلجىسَ ،ﺍلشٍاﺩﺓ ﺍلعمهٓةَ ،ﺍلهﺭحمة ﺍلﺩﺭﺍسٓة ﺍلتْ ٓﺩﺭﺱ فٍٓا
ﺍلهعمن عمِ ٌﺫي ﺍٖىهاﻁَ ،لتحقٓﻕ ﺫلﻙ ﺃجﺭٓﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة عمِ عٓىة هككىة ( )566ﻁالبا ﹰَﻁالبة،
َ( )206هعمها ﹰَهعمهةَ .قﺩ ﺃﻅٍﺭﺕ ىتائل ﺍلﺩﺭﺍسة ﺃو ىهﻁ ﺍٖسمَﺏ ﺍلَقائْ ﺍ٘ﺭشاﺩّ كاو
ﺍٖسمَﺏ ﺍلسائﺩ فْ ﺍلهػﺩﺍﺭﺱ هػو َجٍة ىﻅﺭ كؿ ﺍلهعمهٓو َﺍلﻁمبة ،كها َﺃﻅٍﺭﺕ ﺍلىتائل ﺃو
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ىهﻁ ﺍٖسمَﺏ ﺍلعقابْ ﺍلتسمﻁْ ٓﻅٍﺭ بَضػَﺡ فػْ هﺩﺍﺭﺱ ﺍلﺫككرَ ،خاصة هﺩﺍﺭﺱ ﺍلهﺭحمة
ﺍٖساسٓةَ ،لﺩُ ﺍلهعمهٓو ﺍلﺫٓو ٓحهمَو ﺩﺭجة ﺍلهاجستٓﺭ ،با٘ضػافة ﺇلِ ﺃو ﻁمبة ﺍلتخصﺹ
ﺍٖﺩبْ كاىكا ٓحبﺫَو ىهﻁ ﺍٖسمَﺏ ﺍلَقائْ ﺍ٘ﺭشاﺩَّ ،لػن تﻅٍﺭ ﺍلﺩﺭﺍسة فركقان فْ تصَﺭﺍﺕ
تبعا لهتغٓﺭ ﺍلهﺭحمة ﺍلﺩﺭﺍسٓة لﺩٍٓن،
ﺍلهعمهٓو ىحَ ﺃىهاﻁ ﺍلضػبﻁ ﺍلصفْ ﹰ

َبشﻜؿ عان بٓىﺕ

ىتائل ﺍلﺩﺭﺍسة ﺃو ﺍلهعمهٓو ٌن ﺍٖكفأ فػْ تفسػٓﺭ ﺃىهاﻁ ﺍلضبﻁ ﺍلصفْ ﺍلتْ تستخﺩن بالهﺩﺍﺭﺱ
هقاﺭىة بالﻁمبة.
 3.2التعقيب عمى الدراسات السابقة:
تهحكرت الدراسات السابقة حكؿ هكضكع كاقع الههارسات الهستثٓرة لدافعٓة التعمـ كتقىٓات إدارة
الصؼ كقد قاهت الباحثة بتقسـ الدراسات السابقة إلِ هحكرٓف دراسات عربٓة كأخرل أجىبٓة.
كهف الدراسات العربٓة التْ تهحكرت حكؿ دافعٓة التعمـ هثؿ دراسة خهٓس ( )2014كدراسة
دكدٓف كجركاف ( ،)2012ودراسة الكطباف ( ،)2011كدراسة السمٓـ ( ،)2010كدراسة
( ،)Moore,2007كدراسة هكرم ( ،)Mori,2006كدراسة ٓكسؼ (.)2006
أها الدراسات التْ تهحكرت حكؿ تقىٓات إدارة الصؼ فقد تهثمت فْ دراسة هخاهرة كأبك سهرة
( ،)2012كدراسة اٖهعرم كالخهٓس( ،)2011كدراسة الطعاىْ ( ،)2011كدراسة سىبؿ
( ،)2010كدراسة الهقٓد (.)2009
تهٓزت ٌذي الدراسة عف الدراسات السابقة أف ٌىاؾ هجهكعة هف الدراسات السابقة تهحكرت حكؿ
الههارسات الهستثٓرة لمدافعٓة بشكؿ عاـ كهىٍا ها تهحكر حكؿ دافعٓة التعمـ بشكؿ خاص ككذلؾ
ٌىاؾ هجهكعة هف الدراسات السابقة تهحكرت حكؿ تقىٓات إدارة الصؼ بشكؿ عاـ ،كلكف ٌذي
الدراسة ربطت بٓف الههارسات الهستثٓرة لدافعٓة التعمـ كتقىٓات ادارة الصؼ ،كها تهٓزت ٌذي
الدراسة أىٍا طبقت عمِ عٓىة هف الهجتهع الفمسطٓىْ هف أجؿ اٚستفادة هف ىتائل ٌذي الدراسة
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لمتغمب عمِ العقبات التْ تكاجً الهعمهٓف بشكؿ خاص هف أجؿ تعزٓز الههارسات الهستثٓرة
لدافعٓة التعمـ ،كها اف ٌذي الدراسة بأىٍا استخدهت الهىٍل الكصفْ اٚرتباطْ.
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الفصل الثالث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطريقة واالجراءات
تىاكؿ ٌذا الفصؿ الهىٍل الهتبع فْ ٌذي الد ارسػة ،كتضػهف آضػان كصػفان تفصػٓمٓان لٙجػراءات التػْ
اتبعتٍػػا الباحثػػة فػػْ تىفٓػػذ ٌػػذي الد ارسػػة هػػف حٓػػث هػػىٍل الد ارسػػة ككصػػؼ هجتهػػع الد ارسػػة كعٓىتٍػػا،
كالطرٓقة التْ اختٓرت بٍا ،أدكات الدراسة كصدقٍا كثباتٍا ،تصهٓـ الدراسة كاجراءاتٍا ،كهتغٓػرات
الدراسة ،كالهعالجة اٚحصائٓة الهستخدهة الٛزهة لتحمٓؿ البٓاىات كالكصكؿ الِ الىتائل.
الدراسة:
 1.3هىٍج ّ
استخدهت الباحثة الهىٍل الكصفْ اٚرتباطْ لقٓاس كاقع الههارسات الهستثٓرة لدافعٓة التعمـ
كعٛقتٍا بتقىٓات إدارة الصؼ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ ،كذلؾ
لهٛءهتً لهثؿ ٌذا الىكع هف الدراسات.
الدراسة:
 2.3هجتهع ّ
تككف هجتهع الدراسة هف جهٓع هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ لمعاـ الدراسْ
( ،)3296/3297كالبال عددٌـ حسب إحصائٓات هدٓرٓة التربٓة كالتعمٓـ فْ هحافظة الخمٓؿ
( )2498هعمهان كهعمهةن ،هىٍـ ( )9995هعمهان ،ك( )3222هعمهةن.

45

الدراسة :
 3.3عيىة ّ
استخدهت الباحثة فْ اختٓار عٓىة الدراسة العٓىة الطبقٓة تبعا لهتغٓر جىس الهعمـ بىسبة ()%7
هف هجتهع الدراسة الهككف هف هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ لعاـ
( ،)3296/3297بحٓث تككف العٓىة ههثمة لمهجتهع ،فكاف عدد أفراد العٓىة ( )329هعمهان
كهعمهةن .حٓث قاهت الباحثة بتكزٓع ( )342استباىة عمِ هجتهع الدراسة كتـ استرداد ()338
استباىة صالحة لمتحمٓؿ ،كبعد إتهاـ عهمٓة جهع البٓاىات تـ إج ارء التحمٓؿ ا٘حصائْ لٍا ،كٓبٓف
جدكؿ ( )1 .3تكزٓع أفراد العٓىة حسب هتغٓرات الدراسة.
الدراسة
جدول ( :)1 .3توزيع أفراد العيىة حسب هتغيرات ّ
الهتغيرات

الجىس

الهؤٌل العمهي

ذكر

البدائل

أىثِ

دبمكـ

بكالكرٓكس

أعمِ هف بكالكرٓكس

الخبرة في التدريس

أقؿ هف  5سىكات

 92 – 5سىكات

أكثر هف  92سىكات

العدد
68

الىسبة الهئوية
29.8 %

160

70.2 %

53

23.2 %

168

73.7%

7

3.1%

64

28.1 %

51

22.4%

113

49.5%

الدراسة:
 4.3أدوات ّ
إد ار نكا هف الباحثة ٌٖهٓة أداة جهع الهعمكهات الهرتبطة بهكضكع ٌذي الدراسة ،قاهت الباحثة هف
خٛؿ اٚطٛع عمِ اٖدب التربكم الهتعمؽ بالهكضكع كالدراسات السابقة بتطكٓر اٖدكات أتٓة:
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لدافعية التعمّم:
 1 .4 .3اوال :استباىة الههارسات الهستثيرة
ّ
قاهت الباحثة بتطكٓر استباىة الههارسات الهستثٓرة لدافعٓة التعمـ بالرجكع إلِ دراسة دكدٓف
كجركاف ( ،)2012كدراسة الكطباف ( ،)2011ثـ قاهت بتطكٓر ٌذي اٚداة بحٓث قاهت الباحثة
بإجراء بعض التعدٓٛت عمِ ٌذي الفقرات هف حٓث تعدٓؿ بعض العبارات كالكمهات لتتٛءـ هع
هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة ،كبذلؾ قاهت الباحثة بتطكٓر أداة لقٓاس الههارسات الهستثٓرة لدافعٓة
التعمـ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ ،حٓث تككىت ٌذي اٚستباىة هف
( )32فقرة ،ككاىت جهٓعٍا فقراتٍا آجابٓة ،كاستخدهت هقٓاس لٓكرت الخهاسْ (كبٓرة جدان،
كبٓرة ،هتكسطة ،قمٓمة ،قمٓمة جدان) كٓتضح ذلؾ بالرجكع إلِ الدراسات السابقة كها فْ الهمحؽ
رقـ(.)1
لدافعية التعمّم:
صدق استباىة الههارسات الهستثيرة
ّ
قاهت الباحثة بالتحقؽ هف صدؽ اٚستباىة هف خٛؿ عرضٍا عمِ هجهكعة هف الهحكهٓف
التربكٓٓف كالهتخصصٓف هف هدرسٓٓف جاهعٓٓف كحهمة الدكتكراي فْ التربٓة كعمـ الىفس فْ
جاهعة القدس كجاهعة القدس الهفتكحة كجاهعة الخمٓؿ ،هف ذكم الخبرة فْ التعمٓـ كها فْ همحؽ
رقـ ( )2هف أجؿ إبداء الرأم فْ هدل هٛءهتٍا لقٓاس الههارسات الهستثٓرة لدافعٓة التعمـ،
كهدل سٛهة الصٓاغة المغكٓة لمفقرات ،كعمِ ضكء الهٛحظات التْ أشاركا إلٍٓا تـ إعادة
صٓاغة بعضٍا ،كتـ حذؼ بعض الفقرات ،كخرجت اٚستباىة فْ شكمٍا الىٍائْ.
لدافعية التعمّم:
ثبات استباىة الههارسات الهستثيرة
ّ
قاهت الباحثة بتطبٓؽ اٚستباىة عمِ عٓىة استطٛعٓة بم عددٌا ( )50هعمـ كهعمهة هف هجتهع
الدراسة ،كهف خارج عٓىتٍا الدراسة لمتحقؽ هف ثباتٍا ،كقد تـ استخداـ هعادلة كركىباخ ألفا ٘ٓجاد
هعاهؿ الثبات ،كالذم بم ( )0.91هها ٓدؿ عمِ أىٍا تتهتع بدرجة عالٓة هف الثبات.
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الصف:
 2 .4 .3ثاىياً :استباىة تقىيات إدارة غرفة ّ
قاهت الباحثة بتطكٓر استباىة تقىٓات إدارة غرفة الصؼ بالرجكع إلِ دراسة الطعاىْ (،)2011
كدراسة الهالكْ ( ،)2009حٓث قاهت الباحثة بتطكٓر أداة لقٓاس تقىٓات إدارة غرفة الصؼ لدل
هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة ،حٓث تككىت ٌذي اٚستباىة هف ( )49فقرة ،هقسهة عمِ خهسة
هجاٚت كٌْ (التخطٓط " 5فقرات" ،كعىاصر التدرٓس " 10فقرات" ،كتىظٓـ بٓئة الصؼ كترتٓبٍا
" 9فقرات" ،كادارة الكقت " 5فقرات ،كأسمكب الهعمـ " 20فقرة) ككاىت جهٓعٍا إٓجابٓة ،كاستخدهت
هقٓاس لٓكرت الخهاسْ (كبٓرة جدان ،كبٓرة ،هتكسطة ،قمٓمة ،قمٓمة جدان) كها فْ الهمحؽ رقـ(.)1
الصف:
صدق استباىة تقىيات إدارة غرفة ّ
قاهت الباحثة بالتحقؽ هف صدؽ اٚستباىة هف خٛؿ عرضٍا عمِ هجهكعة هف الهحكهٓف
التربكٓٓف كالهتخصصٓف هف هدرسٓٓف جاهعٓٓف كحهمة الدكتكراي فْ التربٓة كعمـ الىفس فْ
جاهعة القدس كجاهعة القدس الهفتكحة كجاهعة الخمٓؿ ،هف ذكم الخبرة فْ التعمٓـ كها فْ همحؽ
رقـ ( )2هف أجؿ إبداء الرأم فْ هدل هٛءهتٍا لقٓاس تقىٓات إدارة غرفة الصؼ ،كهدل سٛهة
الصٓاغة المغكٓة لمفقرات ،كعمِ ضكء الهٛحظات التْ أشاركا إلٍٓا تـ إعادة صٓاغة بعض
الفقرات ،كتـ حذؼ بعض الفقرات ،حتِ خرجت اٚستباىة فْ شكمٍا الىٍائْ.
الصف:
ثبات استباىة تقىيات إدارة غرفة ّ
قاهت الباحثة بتطبٓؽ اٚستباىة عمِ عٓىة استطٛعٓة بم عددٌا ( )50هعمهان كهعمهةن هف
هجتهع الدراسة ،كهف خارج عٓىٍا لمتحقؽ هف ثباتٍا ،كقد تـ استخداـ هعادلة كركىباخ الفا ٘ٓجاد
هعاهؿ الثبات ،كالذم بم ( )0.94هها ٓدؿ عمِ أىٍا تتهتع بدرجة عالٓة هف الثبات .كجدكؿ
(ٓ )2.3كضح ذلؾ:
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جدكؿ ( :)2.3ىتائل هعاهؿ كركىباخ ألفا لثبات هجاٚت استباىة تقىٓات إدارة غرفة الصؼ
عدد الحاٚت

البٓاف

عدد الفقرات

قٓهة ألفا

التخطٓط

228

5

0.79

عىاصر التدرٓس

228

10

0.85

تىظٓـ بٓئة الصؼ كترتٓبٍا

228

9

0.84

إدارة الكقت

228

5

0.72

اسم ػ ػ ػ ػػكب الهعمـ

228

20

0.90

الدرجة الكمٓة

228

49

0.94

الدراسة:
 5.3هتغيرات ّ
شهمت الدراسة عمِ الهتغٓرات أتٓة:
الهتغيرت الهستقمة:
ا
 الجىس(ذكر ،أىثِ).
 الهؤٌؿ العمهْ (دبمكـ ،بكالكرٓكس ،أعمِ هف بكالكرٓكس).
 الخبرة فْ التدرٓس (أقؿ هف  5سىكات 10 – 5 ،سىكات ،أكثر هف  10سىكات)
الهتغيرات التابعة:
لدافعية التعمّم :تقاس فْ ٌذي الدراسة بالدرجة التْ ٓحصؿ عمٍٓا الهعمـ
الههارسات الهستثيرة
ّ
عمِ استباىة الههارسات الهستثٓرة لدافعٓة التعمـ التْ أعدت خصٓصا لٍذي الدراسة.
الصف :كتقاس فْ ٌذي الدراسة بالدرجة التْ ٓحصؿ عمٍٓا الهعمـ عمِ
تقىيات إدارة غرفة ّ
استباىة تقىٓات إدارة غرفة الصؼ التْ أعدت خصٓصا لٍذي الدراسة.
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الدراسة:
 6.3إجراءات ّ
قاهت الباحثة بإجراء الدراسة كفؽ الخطكات أتٓة :
 .1الحصكؿ عمِ كتاب تسٍٓؿ هٍهة هف قسـ الدراسات العمٓا هف جاهعة القػدس هكجٍػا إلػِ
هدٓرٓات التربٓة كالتعمٓـ كها فْ الهمحؽ رقـ (. )3
 .2الحصكؿ عمِ قكائـ بأعداد الهعمهٓف لعاـ ( )2017/2016هف هدٓرٓات التربٓة كالتعمٓـ.
 .3إعداد اٚستباىة بصكرتٍا الىٍائٓة بعد التأكد هف صدقٍا كثباتٍا .همحؽ ()1
 .4تكزٓع اٚستبٓاىات عمِ عٓىة الدراسة .
 .5جهع اٚستبٓاىات هف أفراد العٓىة
 .6هعالجة البٓاىات إحصائٓا باستخداـ برىاهل SPSS
 .7هىاقشة الىتائل.
 7.3الهعالجة اإلحصائية:
بعد جهع بٓاىات الدراسة ،قاهت الباحثة بهراجعتٍا تهٍٓػدان ٘دخالٍػا إلػِ الحاسػكب كقػد تػـ إدخالٍػا
لمحاسكب بإعطائٍا أرقاهان هعٓىة ،أم بتحكٓؿ ا٘جابات المفظٓة إلِ رقهٓة ،حٓث أعطٓت ا٘جابػة
عمِ درجة الههارسػة (كبٓػرة جػدان) ( )5درجػات ،ا٘جابػة (كبٓػرة) ( )4درجػات ،ا٘جابػة (هتكسػطة)
( )2درجات ،ا٘جابة (قمٓمة) درجتٓف كا٘جابة (قمٓمة جدان) فقد أعطٓت (درجة كاحدة).
تػػـ اسػػتخداـ طػػرؽ إحصػػائٓة كصػػفٓة تهثمػػت بالهتكسػػطات الحسػػابٓة كاٚىح ارفػػات الهعٓارٓػػة لمفقػرات
كال ػػدرجات الكمٓ ػػة ،كقػػػد ت ػػـ فحػػػص فرض ػػٓات الد ارسػ ػػة باس ػػتخداـ اختب ػػار (ت) لمعٓى ػػات الهسػػػتقمة
لمفرضٓات ذات الهتغٓر الهستقؿ بهستكٓٓف ،أها الفرضٓات ذات الهتغٓر الهستقؿ بثٛثة هسػتكٓات
تـ استخداـ اختبار تحمٓؿ التبػآف اٖحػادم( ،)One Way ANOVAكلقٓػاس الصػدؽ كالثبػات فقػد
تػػـ اسػػتخداـ هعادلػػة الثبػػات كركىبػػاخ ألفػػا( )Cronbach Alphaكهعاهػػؿ اٚرتبػػاط بٓرسػػكف بػػٓف
الفقرات كالدرجات الكمٓة لٍا ،كذلؾ باستخداـ الحاسكب ك برىاهل الرزـ ا٘حصائٓة (.)SPSS
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الفصل الرابع
الدراسة
ىتائج ّ
الدراسة
 1.4ىتائج اسئمة ّ
 1.1.4الىتائج الهتعمقة بالسؤال األول
 2.1.4الىتائج الهتعمقة بالسؤال الثاىي
 3.1.4الىتائج الهتعمقة بالسؤال الثالث
 4.1.4الىتائج الهتعمقة بالسؤال الرابع
 5.1.4الىتائج الهتعمقة بالسؤال الخاهس
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الفصل الرابع
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الدراسة
ىتائج ّ
 1.4تهٍيد
تىاكؿ ٌذا الفصؿ عرضان لمىتائل التْ تكصمت إلٍٓا الدراسة ،هف خٛؿ اجابة افراد العٓىة
عمِ الفقرات الهتضهىة فْ اداة الدراسة الهتعمقة بقٓاس كاقع الههارسات الهستثٓرة لدافعٓة التعمـ
كعٛقتٍا بتقىٓات إدارة الصؼ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ ،كقد
اٌتهت با٘جابة عف اٚسئمة التْ دارت حكؿ الهتغٓرات اٚتٓة( الجىس ،كالهؤٌؿ العمهْ ،كالخبرة
فْ التدرٓس) ،كالهتغٓرات التابعة الههارسات الهستثٓرة لدافعٓة التعمـ ،كتقىٓات إدارة غرفة الصؼ.
كتحدٓد درجة هتكسطات استجابة أفراد عٓىة الدراسة تـ اعتهاد هفتاح التصحٓح التالْ:
الدرجة

هدى هتوسطٍا الحسابي

هىخفضة

×
َ ≥2.33

هتكسطة

×> 3.22
َ ≥3.66

هرتفعة

×> 2.66
 َ
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الدراسة:
 2.4ىتائج أسئمة ّ
 1 . 2 . 4الىتـــائج الهتعمقـــة بالســـؤال األول :هـــا الهتوســـط الحســـابي لمههارســـات الهســـتثيرة
لدافعية التعمّم لدى هعمهي الهرحمة األساسية الدىيا في هحافظة الخميل؟
ّ
قاهت الباحثة بحساب الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓارٓػة ٚسػتجابات أفػراد عٓىػة الد ارسػة
عمػػِ فق ػرات اٚسػػتباىة التػػْ تعبػػر عػػف الهتكسػػطات الحسػػابٓة لمههارسػػات الهسػػتثٓرة لدافعٓػػة الػػتعمـ
لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ كالجدكؿ (ٓ )1.4كضح ذلؾ.
الدراسة عمى
جدول ( :) 1.4الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابات أفراد عيىة ّ
لدافعية التعمّم لدى هعمهي الهرحمة األساسية الدىيا
الهتوسطات الحسابية لمههارسات الهستثيرة
ّ
في هحافظة الخميل ،هرتبة تىازلياً حسب الهتوسط الحسابي
رقم

الفقرة

الهتوسط

الفقرة

االىحراف

الدرجة

الحسابي

الهعياري

1

أشجع الطمبة عمِ العهؿ هف أجؿ الىجاح

4.56

0.54

هرتفعة

31

أشعر طمبتْ بأىْ أحبٍـ كأقدرٌـ

4.49

0.55

هرتفعة

32

أشجع طمبتْ الحصكؿ عمِ تحصٓؿ أفضؿ

4.47

0.58

هرتفعة

30

أعزز اٚحتراـ الهتبادؿ بٓف الطمبة فْ الصؼ

4.45

0.57

هرتفعة

11

أكافئ الطمبة الذٓف ٓقدهكف أعهاؿ هتهٓزة

4.45

0.69

هرتفعة

2

أساعد الطمبة عمِ تحقٓؽ اٌٖداؼ الهطمكبة هف الدرس

4.43

0.65

هرتفعة

15

أشجع الطمبة عمِ الهشاركة فْ اٖىشطة الصفٓة

4.42

0.62

هرتفعة

3

أضع أٌدافان قابمة لمتحقٓؽ

4.39

0.61

هرتفعة

18

أحث الطمبة الهتفكقٓف عمِ هساعدة زهٛئٍـ أخرٓف

4.31

0.69

هرتفعة

21

أكافئ الطمبة الهىظهٓف فْ أعهالٍـ

4.29

0.68

هرتفعة

16

أجعؿ هشاركة طمبتْ فْ اٖىشطة الصفٓة تتسـ بالهرح كالتحدم

4.26

0.67

هرتفعة

14

أشجع الطمبة عمِ طرح اٖسئمة

4.21

0.59

هرتفعة

4.21

0.62

هرتفعة

أشجع الطمبة عمِ استغٛؿ أقصِ قدراتٍـ ٘ىجاز الهٍاـ

7

التعمٓهٓة
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27

أجعؿ غرفة الصؼ جذابة كهساعدة عمِ تعمـ سٍؿ كههتع

4.21

0.69

هرتفعة

6

أشجع الطمبة عمِ تحهؿ هسؤكلٓة أدائٍـ فْ الهدرسة

4.18

0.63

هرتفعة

28

أشجع أكلٓاء اٖهكر عمِ التكاصؿ هع الهدرسة

4.18

0.74

هرتفعة

29

أزكد غرفة الصؼ بهكاد هشكقة هف إىتاج الطمبة

4.17

0.74

هرتفعة

13

أشجع الطمبة عمِ اٚحتفاظ بسجؿ لكاجباتٍـ

4.17

0.76

هرتفعة

19

أكافئ الطمبة الذٓف ٓساعدكف زهٛءٌـ

4.16

0.75

هرتفعة

17

أشعر كؿ طالب ككأىً هتهٓز

4.11

0.67

هرتفعة

8

أكمؼ الطمبة بأعهاؿ تراعْ الفركؽ الفردٓة فْ القدرات

4.11

0.71

هرتفعة

20

أكافئ الطمبة ذكم التفكٓر الىاقد

4.08

0.76

هرتفعة

25

أكضح لمطمبة كٓفٓة تىظٓـ الكقت لمدراسة

4.05

0.71

هرتفعة

24

أكضح لمطمبة طرٓقة اٚستعداد لٛختبارات

4.04

0.81

هرتفعة

4.03

0.72

هرتفعة

0.72

هرتفعة
هرتفعة

أساعد الطمبة الهتغٓبٓف عمِ استكهاؿ الىكاقص كاٚختبارات التْ
5

فاتتٍـ

12

أشجع الطمبة عمِ التعمـ الذاتْ

4.03

10

أطمب هف الطمبة الهكٌكبٓف أعهاٚن فٍٓا قدر هف التحدم

3.99

0.77

4

أستقبؿ طمبتْ فْ كقت الفراغ عىد الحاجة

3.98

0.79

هرتفعة

23

أكضح لمطمبة كٓفٓة الحصكؿ عمِ عٛهات إضافٓة

3.97

0.77

هرتفعة

26

أكضح لمطمبة كٓفٓة تىهٓة التفكٓر

3.92

0.81

هرتفعة

9

أكمؼ الطمبة ذكم التحصٓؿ الهىخفض بكاجبات تىاسب قدراتٍـ

3.89

0.81

هرتفعة

22

أصهـ اختبارات تتحدل قدرات الطمبة

3.61

0.95

هتكسطة

الدرجة الكمية

4.18

0.35

هرتفعة

ٓكضػػح جػػدكؿ ( )1.4الهتكسػػطات الحسػػابٓة كاٚىح ارفػػات الهعٓارٓػػة لكػػؿ فقػرة هػػف فقػرات اٚسػػتباىة
التػ ػػْ تقػ ػػٓس الهتكسػ ػػطات الحسػ ػػابٓة لمههارسػ ػػات الهسػ ػػتثٓرة لدافعٓػ ػػة الػ ػػتعمـ لػ ػػدل هعمهػ ػػْ الهرحمػ ػػة
اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظػة الخمٓػؿ هرتبػة ترتٓبػا تىازلٓػا حسػب الهتكسػط الحسػابْ ،كتشػٓر الدرجػة
الكمٓ ػػة الػ ػكاردة ف ػػْ الج ػػدكؿ أف الهتكس ػػطات الحس ػػابٓة لمههارس ػػات الهس ػػتثٓرة لدافعٓ ػػة ال ػػتعمـ ل ػػدل
هعمهػْ الهرحمػػة اٖساسػػٓة الػػدىٓا فػػْ هحافظػػة الخمٓػػؿ كاىػػت هرتفعػػة ،حٓػػث بمػ الهتكسػػط الحسػػابْ
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لٍػػذي الدرجػػة عمػػِ الدرجػػة الكمٓػػة لمهقٓػػاس ( )4.18هػػع اىحػراؼ هعٓػػارم هقػػداري ( )0.35كبالتػػالْ
ٓس ػػتىتل ب ػػأف الهتكس ػػطات الحس ػػابٓة لمههارس ػػات الهس ػػتثٓرة لدافعٓ ػػة ال ػػتعمـ ل ػػدل هعمه ػػْ الهرحم ػػة
اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ كاف هرتفعان.
كرتبت فقرات اٚستباىة ترتٓبا تىازلٓا حسػب الهتكسػط الحسػابْ ،كقػد جػاء فػْ هقدهػة ٌػذي الفقػرات:
الفق ػرة (أشػػجع الطمبػػة عمػػِ العهػػؿ هػػف أجػػؿ الىجػػاح) بهتكسػػط حسػػابْ هقػػداري ( )4.56كاىح ػراؼ
هعٓارم هقداري ( ،)0.54كتمٍٓا الفقرة (أشعر طمبتْ بأىْ أحػبٍـ كأقػدرٌـ) بهتكسػط حسػابْ هقػداري
( )4.49كاىحػراؼ هعٓػػارم هقػػداري ( ،)0.55كتمٍٓػػا الفقػرة (أشػػجع طمبتػػْ الحصػػكؿ عمػػِ تحصػػٓؿ
أفضؿ) بهتكسط حسابْ هقداري ( )4.47كاىحراؼ هعٓارم هقداري (.)0.58
فػػْ حػػٓف كاىػػت أدىػػِ الفقػرات :الفقػرة (أصػػهـ اختبػػارات تتحػػدل قػػدرات الطمبػػة) بهتكسػػط حسػػابْ
هق ػػداري ( )3.61كاىحػ ػراؼ هعٓ ػػارم هق ػػداري ( ،)0.95كتمٍٓ ػػا الفقػ ػرة (أكم ػػؼ الطمب ػػة ذكم التحص ػػٓؿ
الهػػىخفض بكاجبػػات تىاسػػب قػػدراتٍـ) بهتكسػػط حسػػابْ هقػػداري ( )3.89كاىح ػراؼ هعٓػػارم هقػػداري
( ،)0.81كتمٍٓػػا الفق ػرة (أكضػػح لمطمبػػة كٓفٓػػة تىهٓػػة التفكٓػػر) بهتكسػػط حسػػابْ هقػػداري ()3.92
كاىحراؼ هعٓارم هقداري (.)0.81
 2.2.4الىتائج الهتعمقة بالسؤال الثاىي:
لدافعية التعمّم لدى هعمهي الهرحمة
ٌل تختمف الهتوسطات الحسابية لمههارسات الهستثيرة
ّ
األساسية الدىيا في هحافظة الخميل باختالف هتغيرات الدراسة (الجىس ،والهؤٌل العمهي،
والخبرة في التدريس)؟
ولإلجابة عن ٌذا السؤال تم تحويمً إلى الفرضيات التالية:
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الصفرية األولى:
ىتائج الفرضية ّ
الداللة ( )α ≤ 0.05في الهتوسطات الحسابية
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى ّ
لدافعية التعمّم لدى هعمهي الهرحمة األساسية الدىيا في هحافظة الخميل
لمههارسات الهستثيرة
ّ
تعزى لهتغير الجىس.
كلفح ػػص الفرض ػػٓة الص ػػفرٓة ت ػػـ اس ػػتخداـ اختب ػػار "ت" لمعٓى ػػات الهس ػػتقمة كالهتكس ػػطات الحس ػػابٓة
ٚستجابة أفراد عٓىة الد ارسػة عمػِ الهتكسػطات الحسػابٓة لمههارسػات الهسػتثٓرة لدافعٓػة الػتعمـ لػدل
هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الجىس كالجػدكؿ (ٓ )2.4كضػح
ذلؾ.
جــدول ( :)2.4ىتــائج اختبــار ت لمعيىــات الهســتقمة الســتجابة أف ـراد العيى ـة عمــى الهتوســطات
لدافعية التعمّم لدى هعمهي الهرحمة األساسية الدىيا في هحافظة
الحسابية لمههارسات الهستثيرة
ّ
الخميل تبعاً لهتغير الجىس.
الجىس

العدد الهتوسط

االىحراف

درجات

الحسابي

الهعياري

الحرية

ذكر

68

4.13

0.41

أىثِ

160

4.20

0.33

226

قيهة t

هستوى الداللة
الهحسوبة

1.31

0.19

ٓتبٓف هف جدكؿ ( )2.4أف هستكل الدٚلة الهحسكبة ( )2.99أكبر هف هستكل الدٚلة ا٘حصائٓة
( )α≤2.25كعمًٓ ٓتـ قبكؿ الفرضٓة الصفرٓة القائمة أىً  ٚتكجد فركؽ فْ هستكل الههارسات
الهستثٓرة لدافعٓة التعمـ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر
الجىس.
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الصفرية الثاىية:
ىتائج الفرضية ّ
 ٚتكجػد فػركؽ ذات دٚلػة إحصػائٓة عىػد هسػتكل الدٚلػة ( )α ≤ 2.25فػْ الهتكسػطات الحسػابٓة
لمههارسات الهستثٓرة لدافعٓة التعمـ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓػؿ تعػزل
لهتغٓر الهؤٌؿ العمهْ.
كلفحػػص الفرضػػٓة الصػػفرٓة تػػـ حسػػاب الهتكسػػطات الحسػػابٓة ٚسػػتجابة أفػراد عٓىػػة الد ارسػػة عمػػِ
الهتكسطات الحسابٓة لمههارسات الهستثٓرة لدافعٓة التعمـ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسػٓة الػدىٓا فػْ
هحافظة الخمٓؿ تبعان لهتغٓر الهؤٌؿ العمهْ كالجدكؿ (ٓ )3.4كضح ذلؾ.
الدراسـة عمـى
جدول ( :)3.4الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعياريـة السـتجابة أفـراد عيىـة ّ
لدافعية التعمّم لدى هعمهي الهرحمة األساسية الـدىيا
الهتوسطات الحسابية لمههارسات الهستثيرة
ّ
في هحافظة الخميل تبعاً لهتغير الهؤٌل العمهي.
الهؤٌل العمهي
دبمكـ
بكالكرٓكس
أعمِ هف بكالكرٓكس
الهجهكع

العدد
53
168
7
228

الهتوسط الحسابي
4.17
4.18
4.32
4.18

االىحراف الهعياري
0.38
0.35
0.27
0.35

ٓٛحػػظ هػػف جػػدكؿ ( )3.4كجػػكد فػػركؽ ظػػاٌرة فػػْ هسػػتكل الههارسػػات الهسػػتثٓرة لدافعٓػػة
الػػتعمـ لػػدل هعمهػػْ الهرحمػػة اٖساسػػٓة الػػدىٓا فػػْ هحافظػػة الخمٓػػؿ تعػػزل لهتغٓػػر الهؤٌػػؿ العمهػػْ،
كلهعرفػػة هصػػدر الفػػركؽ تػػـ اسػػتخداـ تحمٓػػؿ التبػػآف اٖحػػادم ( )One Way ANOVAكهػػا
ٓظٍر فْ الجدكؿ (.)4.4
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جدول( :)4.4ىتائج تحميـل التبـاين األحـادي السـتجابة أفـراد العيىـة عمـى الهتوسـطات الحسـابية
لدافعية التعمّم لـدى هعمهـي الهرحمـة األساسـية الـدىيا فـي هحافظـة الخميـل
لمههارسات الهستثيرة
ّ
تبعاً لهتغير الهؤٌل العمهي
هجهوع

درجات

هتوسط

هصدر التباين

الهربعات

الحرية

الهربعات

بٓف الهجهكعات

0.136

2

0.068

داخؿ الهجهكعات

28.749

225

الهجهكع

28.886

227

0.128

قيهة ف
الهحسوبة
0.35

هستوى داللة
الهحسوبة

0.58

ٓٛحظ هف جدكؿ ( )4.4أف هستكل الدٚلة الهحسكبة ( )2.58أكبر هف هستكل الدٚلة
ا٘حصائٓة ( )α≤2.25كعمًٓ ٓتـ قبكؿ الفرضٓة الصفرٓة القائمة أىً  ٚتكجد فركؽ دالة إحصائٓان
بٓف الهتكسطات الحسابٓة لمههارسات الهستثٓرة لدافعٓة التعمـ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا
فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الهؤٌؿ العمهْ.
ىتائج الفرضية الصفرية الثالثة:
الداللة ( )α ≤ 0.05في الهتوسطات الحسابية
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى ّ
لدافعية التعمّم لـدى هعمهـي الهرحمـة األساسـية الـدىيا فـي هحافظـة الخميـل
لمههارسات الهستثيرة
ّ
تعزى لهتغير الخبرة في التدريس.
كلفحػػص الفرضػػٓة الصػػفرٓة تػػـ حسػػاب الهتكسػػطات الحسػػابٓة ٚسػػتجابة أف ػراد عٓىػػة الد ارسػػة عمػػِ
الهتكسطات الحسابٓة لمههارسات الهستثٓرة لدافعٓة التعمـ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسػٓة الػدىٓا فػْ
هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الخبرة فْ التدرٓس .كالجدكؿ (ٓ )5.4كضح ذلؾ.
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الدراسـة بـين
جدول ( :)5.4الهتوسطات الحسـابية واالىحرافـات الهعياريـة السـتجابة أفـراد عيىـة ّ
لدافعية التعمّم لدى هعمهي الهرحمة األساسية الـدىيا
الهتوسطات الحسابية لمههارسات الهستثيرة
ّ
في هحافظة الخميل تبعاً لهتغير الخبرة في التدريس.
الخبرة في التدريس
أقؿ هف  5سىكات
 92 – 5سىكات
أكثر هف  92سىكات
الهجهكع

الهتوسط الحسابي
4.21
4.19
4.16
4.18

العدد
64
51
113
228

االىحراف الهعياري
0.35
0.31
0.37
0.35

ٓٛح ػػظ ه ػػف ج ػػدكؿ ( )5.4كج ػػكد ف ػػركؽ ظ ػػاٌرة ب ػػٓف الهتكس ػػطات الحس ػػابٓة لمههارس ػػات
الهسػػتثٓرة لدافعٓػػة الػػتعمـ لػػدل هعمهػػْ الهرحمػػة اٖساسػػٓة الػػدىٓا فػػْ هحافظػػة الخمٓػػؿ تعػػزل لهتغٓػػر
الخبػ ػرة ف ػػْ الت ػػدرٓس ،كلهعرف ػػة هص ػػدر الف ػػركؽ ت ػػـ اس ػػتخداـ تحمٓ ػػؿ التب ػػآف (

Way

One

 )ANOVAكها ٓظٍر فْ الجدكؿ (:)6.4
جدول( :)6.4ىتائج تحميـل التبـاين األحـادي السـتجابة أفـراد العيىـة عمـى الهتوسـطات الحسـابية
لدافعية التعمّم لـدى هعمهـي الهرحمـة األساسـية الـدىيا فـي هحافظـة الخميـل
لمههارسات الهستثيرة
ّ
تبعاً لهتغير الخبرة في التدريس.
هجهوع

درجات

هتوسط

قيهة ف

هستوى ال ّداللة

هصدر التباين

الهربعات

الحرية

الهربعات

الهحسوبة

الهحسوبة

بٓف الهجهكعات

0.078

2

0.039

داخؿ الهجهكعات

28.807

225

الهجهكع

28.886

227

0.128

0.53

0.73

ٓٛحظ هف جدكؿ ( )6.4أف هستكل الدٚلة الهحسكبة ( )2.72كٌْ أكبر هف هستكل الدٚلة
ا٘حصائٓة ( )α ≤ 2.25كعمًٓ ٓتـ قبكؿ الفرضٓة الصفرٓة القائمة أىً  ٚتكجد فركؽ دالة

59

إحصائٓان بٓف الهتكسطات الحسابٓة لمههارسات الهستثٓرة لدافعٓة التعمـ لدل هعمهْ الهرحمة
اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الخبرة فْ التدرٓس.
 3.2.4الىتائج الهتعمقة بالسؤال الثالث:
الصـف لـدى هعمهـي الهرحمـة األساسـية الـدىيا فـي هحافظـة
ها الهتوسط الحسابي لتقىيـات إدارة ّ
الخميل؟
قاهت الباحثة بحساب الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓارٓػة ٚسػتجابات أفػراد عٓىػة الد ارسػة
عمػػِ فق ػ ارت اٚسػػتباىة التػػْ تعبػػر عػػف الهتكسػػطات الحسػػابٓة لتقىٓػػات إدارة الصػػؼ لػػدل هعمهػػْ
الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ كالجدكؿ (ٓ )7.4كضح ذلؾ.
الدراسـة عمـى
جدول ( :)7.4الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابات أفراد عيىة ّ
الصـف لـدى هعمهـي الهرحمـة األساسـية الـدىيا فـي هحافظـة
الهتوسطات الحسابية لتقىيات إدارة ّ
الخميل .هرتبة تىازلياً حسب الهتوسط الحسابي
رقم

الهتوسط

الفقرة

الفقرة

االىحراف

الدرجة

الحسابي

الهعياري

1

التخطٓط

4.38

0.44

3

أسمكب الهعمـ

4.33

0.39

هرتفعة

5

تىظٓـ بٓئة الصؼ كترتٓبٍا

4.53

0.41

هرتفعة

3

عىاصر التدرٓس

4.28

0.42

هرتفعة

4

إدارة الكقت

4.01
4.29

0.55
0.35

الدرجة الكمية

هرتفعة

هرتفعة
هرتفعة

ٓكضح جدكؿ( )2.4الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓارٓة لكؿ هجاؿ هف هجاٚت اٚستباىة
التػػْ تقػػٓس الهتكسػػطات الحسػػابٓة لتقىٓػػات إدارة الصػػؼ لػػدل هعمهػػْ الهرحمػػة اٖساسػػٓة الػػدىٓا فػػْ
هحافظػػة الخمٓػػؿ هرتبػػة ترتٓبػػا تىازلٓػػا حسػػب الهتكسػػط الحسػػابْ ،كتشػػٓر الدرجػػة الكمٓػػة ال ػكاردة فػػْ
الجػػدكؿ أف الهتكسػػطات الحسػػابٓة لتقىٓػػات إدارة الصػػؼ لػػدل هعمهػػْ الهرحمػػة اٖساسػػٓة الػػدىٓا فػػْ
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هحافظة الخمٓؿ كاف هرتفعان ،حٓث بم الهتكسط الحسابْ لٍذي الدرجة عمِ الدرجة الكمٓة لمهقٓاس
( )4.29هع اىحراؼ هعٓارم هقػداري ( )0.35كبالتػالْ ٓسػتىتل بػأف الهتكسػطات الحسػابٓة لتقىٓػات
إدارة الصؼ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ هرتفع.
كرتب ػػت هج ػػاٚت اٚس ػػتباىة ترتٓب ػػا تىازلٓ ػػا حس ػػب الهتكس ػػط الحس ػػابْ ،كق ػػد ج ػػاء ف ػػْ هقده ػػة ٌ ػػذي
الهجاٚت :هجاؿ (التخطٓط) بهتكسط حسابْ هقداري ( )4.38كاىحراؼ هعٓارم هقداري (.)0.44
فْ حٓف كاىػت أدىػِ الهجػاٚت :هجػاؿ (إدارة الكقػت) بهتكسػط حسػابْ هقػداري ( )4.01كاىحػراؼ
هعٓارم هقداري (.)0.55
أوالً التخطيط:
قاهت الباحثة بحساب الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓارٓػة ٚسػتجابات أفػراد عٓىػة الد ارسػة
عمػػِ فقػرات اٚسػػتباىة التػػْ تعبػػر عػػف هسػػتكل التخطػػٓط لػػدل هعمهػػْ الهرحمػػة اٖساسػػٓة الػػدىٓا فػػْ
هحافظة الخمٓؿ كجدكؿ (ٓ )8.4كضح ذلؾ.
الدراسة عمى
جدول ( :) 8.4الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابات أفراد عيىة ّ
هستوى التخطيط لدى هعمهي الهرحمة األساسية الدىيا في هحافظة الخميل ،هرتبة تىازلياً حسب
الهتوسط الحسابي
رقم

الفقرة

الهتوسط

الفقرة

الحسابي

االىحراف
الهعياري

الدرجة

ف1

أطمع عمِ اٌٖداؼ العاهة لمهىٍاج قبؿ إعداد الخطة السىكٓة

4.56

0.54

هرتفعة

ف3

ألـ بجهٓع جكاىب الدرس

4.43

0.55

هرتفعة

ف5

أضع أسمكب كاستراتٓجٓة ٓسٓر عمٍٓا الدرس

4.39

0.61

هرتفعة

ف3

أعطْ الكاجبات الهىاسبة ٌٖداؼ الدرس

4.03

0.72

هرتفعة

ف4

أحضر الكسائؿ الهىاسبة لمدرس قبؿ هكعد الحصة

3.98

0.79

هرتفعة

الدرجة الكمية

4.38
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0.44

هرتفعة

ٓكضػػح جػػدكؿ ( )8.4الهتكسػػطات الحسػػابٓة كاٚىح ارفػػات الهعٓارٓػػة لكػػؿ فقػرة هػػف فقػرات اٚسػػتباىة
التْ تقٓس هستكل التخطٓط لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓػؿ هرتبػة ترتٓبػا
تىازلٓػػا حسػػب الهتكسػػط الحسػػابْ ،كتشػػٓر الدرجػػة الكمٓػػة ال ػكاردة فػػْ الجػػدكؿ أف هسػػتكل التخط ػٓط
لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ كاف هرتفع ،حٓث بمػ الهتكسػط الحسػابْ
لٍػػذي الدرجػػة عمػػِ الدرجػػة الكمٓػػة لمهقٓػػاس ( )4.38هػػع اىحػراؼ هعٓػػارم هقػػداري ( )0.44كبالتػػالْ
ٓستىتل بأف هستكل التخطٓط لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ هرتفع.
كرتبت فقرات اٚستباىة ترتٓبان تىازلٓان حسػب الهتكسػط الحسػابْ ،كقػد جػاء فػْ هقدهػة ٌػذي الفقػرات:
الفق ػرة (أطمػػع عمػػِ اٌٖػػداؼ العاهػػة لمهىٍػػاج قبػػؿ إعػػداد الخطػػة السػػىكٓة) بهتكسػػط حسػػابْ هقػػداري
( )4.56كاىح ػراؼ هعٓ ػػارم هقػػداري ( ،)0.54كتمٍٓ ػػا الفقػ ػرة (ألػػـ بجهٓ ػػع جكاىػػب ال ػػدرس) بهتكس ػػط
حسابْ هقداري ( )4.43كاىحراؼ هعٓارم هقداري ( ،)0.55كتمٍٓا الفقرة (أضع أسمكب كاسػتراتٓجٓة
ٓسٓر عمٍٓا الدرس) بهتكسط حسابْ هقداري ( )4.39كاىحراؼ هعٓارم هقداري (.)0.61
ف ػػْ ح ػػٓف كاى ػػت أدى ػػِ الفقػ ػرات :الفقػ ػرة (أحض ػػر الكس ػػائؿ الهىاس ػػبة لم ػػدرس قب ػػؿ هكع ػػد الحص ػػة)
بهتكسط حسابْ هقداري ( )3.98كاىحراؼ هعٓارم هقداري ( ،)0.79كتمٍٓا الفقرة (أعطْ الكاجبػات
الهىاسبة ٌٖداؼ الدرس) بهتكسط حسابْ هقداري ( )4.03كاىحراؼ هعٓارم هقداري (.)0.72
ثاىياً عىاصر التدريس:
قاهت الباحثة بحساب الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓارٓػة ٚسػتجابات أفػراد عٓىػة الد ارسػة
عمػػِ فق ػرات اٚسػػتباىة التػػْ تعبػػر عػػف هسػػتكل عىاصػػر التػػدرٓس لػػدل هعمهػػْ الهرحمػػة اٖساسػػٓة
الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ كجدكؿ (ٓ )9.4كضح ذلؾ.
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الدراسة عمى
جدول ( :) 9.4الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابات أفراد عيىة ّ
هستوى عىاصر التدريس لدى هعمهي الهرحمة األساسية الدىيا في هحافظة الخميل ،هرتبة
تىازلياً حسب الهتوسط الحسابي
رقم

الفقرة

الهتوسط

الفقرة

الحسابي

االىحراف
الهعياري

الدرجة

ف11

أربط هكضكع الدرس بهكضكعات الدركس اٖخرل

4.45

0.69

هرتفعة

ف13

أعالل أخطاء التٛهٓذ فْ الدرس بشكؿ هستهر

4.42

0.62

هرتفعة

كفعاؿ داخؿ الصؼ
أحرص عمِ أف أككف ىشط َ
أستغؿ طاقات الطمبة بشكؿ جٓد

4.21

0.59

هرتفعة

4.21

0.62

هرتفعة

ف6

ألتزـ باٌٖداؼ السمككٓة لمدرس

4.18

0.63

هرتفعة

ف15

أىظـ هحتكل الدرس هها ٓساعد عمِ زٓادة فٍـ التٛهٓذ لً

4.17

0.76

هرتفعة

ف8

أستخدـ كسائؿ تعمٓهٓة هىاسبة

4.11

0.71

هرتفعة

ف13

أقدـ تغذٓة راجعة فكرٓة لطٛبْ حكؿ أدائٍـ

4.03

0.72

هرتفعة

ف13

أكظؼ التعمٓـ التعاكىْ فْ هجهكعات صغٓرة

3.99

0.77

هرتفعة

ف9

أستخدـ طرائؽ تدرٓس شائقة

3.89

0.81

هرتفعة

ف14
ف7

الدرجة الكمية

4.28

0.42

هرتفعة

ٓكضػػح جػػدكؿ ( )9.4الهتكسػػطات الحسػػابٓة كاٚىح ارفػػات الهعٓارٓػػة لكػػؿ فقػرة هػػف فقػرات اٚسػػتباىة
التػػْ تقػػٓس هسػػتكل عىاصػػر التػػدرٓس لػػدل هعمهػػْ الهرحمػػة اٖساسػػٓة الػػدىٓا فػػْ هحافظػػة الخمٓػػؿ
هرتبة ترتٓبان تىازلٓان حسب الهتكسط الحسابْ ،كتشٓر الدرجة الكمٓػة الػكاردة فػْ الجػدكؿ أف هسػتكل
عىاصر التدرٓس لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الػدىٓا فػْ هحافظػة الخمٓػؿ كػاف هرتفػع ،حٓػث بمػ
الهتكسط الحسػابْ لٍػذي الدرجػة عمػِ الدرجػة الكمٓػة لمهقٓػاس ( )4.28هػع اىحػراؼ هعٓػارم هقػداري
( )0.42كبالتالْ ٓستىتل بػأف هسػتكل عىاصػر التػدرٓس لػدل هعمهػْ الهرحمػة اٖساسػٓة الػدىٓا فػْ
هحافظة الخمٓؿ هرتفع.
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كرتبت فقرات اٚستباىة ترتٓبان تىازلٓان حسػب الهتكسػط الحسػابْ ،كقػد جػاء فػْ هقدهػة ٌػذي الفقػرات:
الفقػ ػرة (أرب ػػط هكض ػػكع ال ػػدرس بهكض ػػكعات ال ػػدركس اٖخ ػػرل) بهتكس ػػط حس ػػابْ هق ػػداري ()4.45
كاىحراؼ هعٓارم هقداري ( ،)0.69كتمٍٓا الفقرة (أعالل أخطاء التٛهٓػذ فػْ الػدرس بشػكؿ هسػتهر)
بهتكسط حسابْ هقداري ( )4.42كاىحراؼ هعٓارم هقداري ( ،)0.62كتمٍٓا الفقرة (أحرص عمػِ أف
كفع ػػاؿ داخ ػػؿ الص ػػؼ) بهتكس ػػط حس ػػابْ هق ػػداري ( )4.21كاىحػ ػراؼ هعٓ ػػارم هق ػػداري
أك ػػكف ىش ػػط َ
(.)0.59
فػػْ حػػٓف كاىػػت أدىػػِ الفق ػرات :الفق ػرة (أسػػتخدـ ط ارئػػؽ تػػدرٓس شػػائقة) بهتكسػػط حسػػابْ هقػػداري
( )3.89كاىحراؼ هعٓػارم هقػداري ( ،)0.81كتمٍٓػا الفقػرة (أكظػؼ التعمػٓـ التعػاكىْ فػْ هجهكعػات
صػػغٓرة) بهتكسػػط حسػػابْ هقػػداري ( )3.99كاىح ػراؼ هعٓػػارم هقػػداري ( ،)0.77كتمٍٓػػا الفق ػرة (أقػػدـ
تغذٓة راجعة فكرٓة لطٛبْ حكؿ أدائٍـ) بهتكسط حسابْ هقداري ( )4.03كاىحراؼ هعٓارم هقػداري
(.)0.72
الصف وترتيبٍا:
ثالثاً تىظيم بيئة ّ
قاهت الباحثة بحساب الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓارٓػة ٚسػتجابات أفػراد عٓىػة الد ارسػة
عمػػِ فق ػرات اٚسػػتباىة التػػْ تعبػػر عػػف هسػػتكل تىظػػٓـ بٓئػػة الصػػؼ كترتٓبٍػػا لػػدل هعمهػػْ الهرحمػػة
اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ كالجدكؿ (ٓ )10.4كضح ذلؾ.
الدراسة
جدول ( :) 10.4الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابات أفراد عيىة ّ
الصف وترتيبٍا لدى هعمهي الهرحمة األساسية الدىيا في هحافظة
عمى هستوى تىظيم بيئة ّ
الخميل ،هرتبة ترتيباً تىازلياً حسب الهتوسط الحسابي
رقم

الفقرة

الهتوسط

الفقرة

الحسابي

االىحراف
الهعياري

الدرجة

ف18

أحضر هكاف هىاسب فْ غرفة الصؼ لعرض الكسائؿ

4.31

0.69

هرتفعة

ف31

أقدـ التكجٍٓات كا٘رشادات خٛؿ اٖىشطة الصفٓة

4.29

0.68

هرتفعة
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ف16

أتأكد هف استعداد جهٓع الطمبة لمدرس

4.26

0.67

أفكض بعض الطمبة ٘تهاـ بعض الهٍاـ الهتعمقة بهكجكدات

هرتفعة
هرتفعة

ف19

الصؼ

4.16

0.75

ف17

أتأكد هف اىتباي الطمبة قبؿ البدء بالتدرٓس

4.11

0.67

ف33

أتأكد هف غٓاب هصادر التشكٓش كالفكضِ عف غرفة الصؼ

4.08

0.76

هرتفعة

ف34

أحرص عمِ ضهاف سٍكلة حركة الطمبة بٓف الهقاعد

4.04

0.82

هرتفعة

ف35

أتأكد هف رؤٓة جهٓع الطمبة لها ٓعرض عمٍٓـ

3.97

0.77

هرتفعة

ف33

أتأكد هف هىاسبة الظركؼ الفٓزٓقٓة كالتٍكٓة كا٘ضاءة

3.61

0.95

هتكسطة

الدرجة الكمية

4.23

0.41

هرتفعة

هرتفعة

ٓكضح جدكؿ ( )10.4الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓارٓة لكؿ فقػرة هػف فقػرات اٚسػتباىة
التْ تقٓس هستكل تىظٓـ بٓئػة الصػؼ كترتٓبٍػا لػدل هعمهػْ الهرحمػة اٖساسػٓة الػدىٓا فػْ هحافظػة
الخمٓ ػػؿ ترتٓبػ ػان تىازلٓػ ػان حس ػػب الهتكس ػػط الحس ػػابْ ،كتش ػػٓر الدرج ػػة الكمٓ ػػة الػ ػكاردة ف ػػْ الج ػػدكؿ أف
هستكل تىظٓـ بٓئة الصؼ كترتٓبٍا لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ كاىت
هرتفع ػػة ،حٓ ػػث بمػ ػ الهتكس ػػط الحس ػػابْ لٍ ػػذي الدرج ػػة عم ػػِ الدرج ػػة الكمٓ ػػة لمهقٓ ػػاس ( )4.33ه ػػع
اىح ػراؼ هعٓػػارم هقػػداري ( )0.39كبالتػػالْ ٓسػػتىتل بػػأف هسػػتكل تىظػػٓـ بٓئػػة الصػػؼ كترتٓبٍػػا لػػدل
هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ هرتفعه.
كرتبت فقرات اٚستباىة ترتٓبان تىازلٓان حسػب الهتكسػط الحسػابْ ،كقػد جػاء فػْ هقدهػة ٌػذي الفقػرات:
الفقرة (أحضر هكاف هىاسب فْ غرفػة الصػؼ لعػرض الكسػائؿ) بهتكسػط حسػابْ هقػداري ()4.31
كاىحراؼ هعٓارم هقداري ( .)0.69كتمٍٓا الفقػرة (أتأكػد هػف رؤٓػة جهٓػع الطمبػة لهػا ٓعػرض عمػٍٓـ)
بهتكس ػػط حس ػػابْ هق ػػداري ( )3.97كاىحػ ػراؼ هعٓ ػػارم هق ػػداري ( ،)0.77كتمٍٓ ػػا الفقػ ػرة (أتأك ػػد ه ػػف
استعداد جهٓع الطمبة لمدرس) بهتكسط حسابْ هقداري ( )4.26كاىحراؼ هعٓارم هقداري (.)0.67
فػْ حػػٓف كاىػػت أدىػػِ الفقػرات :الفقػرة (أتأكػد هػػف هىاسػػبة الظػػركؼ الفٓزٓقٓػػة كالتٍكٓػػة كا٘ضػػاءة)
بهتكسػػط حسػػابْ هقػػداري ( )3.61كاىحػراؼ هعٓػػارم هقػػداري ( .)0.95كتمٍٓػػا الفق ػرة (أعػػالل أخطػػاء
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التٛهٓ ػػذ ف ػػْ ال ػػدرس بش ػػكؿ هس ػػتهر) بهتكس ػػط حس ػػابْ هق ػػداري ( )4.42كاىحػ ػراؼ هعٓ ػػارم هق ػػداري
( ،)0.62كتمٍٓا الفقرة (أحرص عمِ ضهاف سٍكلة حركة الطمبػة بػٓف الهقاعػد) بهتكسػط حسػابْ
هقداري ( )4.04كاىحراؼ هعٓارم هقداري (.)0.82
رابعاً إدارة الوقت:
قاهت الباحثة بحساب الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓارٓػة ٚسػتجابات أفػراد عٓىػة الد ارسػة
عمِ فقرات اٚستباىة التْ تعبر عف هستكل إدارة الكقت لدل هعمهػْ الهرحمػة اٖساسػٓة الػدىٓا فػْ
هحافظة الخمٓؿ كجدكؿ (ٓ )11.4كضح ذلؾ.
الدراسة
جدول ( :) 11.4الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابات أفراد عيىة ّ
عمى هستوى إدارة الوقت لدى هعمهي الهرحمة األساسية الدىيا في هحافظة الخميل ،هرتبة
تىازلياً حسب الهتوسط الحسابي
رقم
الفقرة
ف37
ف38

الفقرة
أحرص عمِ إىٍاء اٖىشطة الصفٓة هع اىتٍاء زهف الحصة
أختصر كقت اٚهتحاف لٛستفادة هف باقْ كقت الحصة

الهتوسط

االىحراف

الحسابي

الهعياري

الدرجة

4.21

0.69

هرتفعة

4.18

0.74

هرتفعة

أعهؿ عمِ تأجٓؿ التعاهؿ هع الهشكٛت الصفٓة غٓر الهمحة

هرتفعة

ف39

حفاظا عمِ كقت الحصة

4.17

0.74

ف33

أدخؿ الصؼ هع بدآة الحصة

4.05

0.71

هرتفعة

ف36

أراعْ تكزٓع كقت الحصة تكزٓعا عاد ٚبٓف عىاصر الدرس

3.92

0.81

هرتفعة

الدرجة الكمية

4.01
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0.55

هرتفعة

ٓكضح جدكؿ ( )11.4الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓارٓة لكؿ فقػرة هػف فقػرات اٚسػتباىة
التػػْ تقػػٓس هسػػتكل إدارة الكقػػت لػػدل هعمهػػْ الهرحمػػة اٖساسػػٓة الػػدىٓا فػػْ هحافظػػة الخمٓػػؿ هرتبػػة
ترتٓبا تىازلٓا حسػب الهتكسػط الحسػابْ ،كتشػٓر الدرجػة الكمٓػة الػكاردة فػْ الجػدكؿ أف هسػتكل إدارة
الكقت لدل هعمهػْ الهرحمػة اٖساسػٓة الػدىٓا فػْ هحافظػة الخمٓػؿ كػاف هرتفعػان ،حٓػث بمػ الهتكسػط
الحسػابْ لٍػػذي الدرجػة عمػػِ الدرجػة الكمٓػػة لمهقٓػاس ( )4.01هػػع اىحػراؼ هعٓػػارم هقػػداري ()0.55
كبالتالْ ٓستىتل بأف هستكل إدارة الكقت لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسػٓة الػدىٓا فػْ هحافظػة الخمٓػؿ
هرتفع.
كرتبت فقرات اٚستباىة ترتٓبا تىازلٓا حسػب الهتكسػط الحسػابْ ،كقػد جػاء فػْ هقدهػة ٌػذي الفقػرات:
الفق ػرة (أحػػرص عمػػِ اىٍػػاء اٖىشػػطة الصػػفٓة هػػع اىتٍػػاء زهػػف الحصػػة) بهتكسػػط حسػػابْ هقػػداري
( )4.21كاىحػراؼ هعٓػػارم هقػػداري ( .)0.69كتمٍٓػػا الفقػرة (أختصػػر كقػػت اٚهتحػػاف لٛسػػتفادة هػػف
باقْ كقت الحصة) بهتكسط حسابْ هقداري ( )4.18كاىحراؼ هعٓارم هقداري (.)0.74
فػػْ حػػٓف كاىػػت أدىػػِ الفق ػرات :الفق ػرة (أ ارعػػْ تكزٓػػع كقػػت الحصػػة تكزٓعػػا عػػاد ٚبػػٓف عىاصػػر
الػػدرس) بهتكسػػط حسػػابْ هقػػداري ( )3.92كاىحػراؼ هعٓػػارم هقػػداري ( ،)0.81كتمٍٓػػا الفقػرة (أدخػػؿ
الصؼ هع بدآة الحصة) بهتكسط حسابْ هقداري ( )4.05كاىحراؼ هعٓارم هقداري (.)0.71
خاهساً أسموب الهعمم:
قاهت الباحثة بحساب الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓارٓػة ٚسػتجابات أفػراد عٓىػة الد ارسػة
عمِ فقرات اٚستباىة التػْ تعبػر عػف هسػتكل أسػمكب الهعمػـ لػدل هعمهػْ الهرحمػة اٖساسػٓة الػدىٓا
فْ هحافظة الخمٓؿ كجدكؿ (ٓ )12.4كضح ذلؾ.

67

الدراسة
جدول ( :) 12.4الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابات أفراد عيىة ّ
عمى هستوى أسموب الهعمم لدى هعمهي الهرحمة األساسية الدىيا في هحافظة الخميل ،هرتبة
ترتيباً تىازلياً حسب الهتوسط الحسابي
رقم

الفقرة

الهتوسط

الفقرة

الحسابي

االىح ارف
الهعياري

الدرجة

ف43

أظٍر السمكؾ الهرغكب فًٓ عف طرٓؽ الهدح كالثىاء

4.48

0.65

هرتفعة

ف56

أدرب الطمبة عمِ آداب اٚستهاع

4.47

0.59

هرتفعة

4.47

0.61

هرتفعة

ف57

أبتعد عف كؿ ها ٓشتت اىتباي الطمبة

4.45

0.61

هرتفعة

ف48

أستخدـ أسالٓب التعزٓز الهختمفة

4.45

0.62

هرتفعة

ف41

أحرص عمِ إشراؾ جهٓع الطمبة فْ اٖىشطة الصفٓة

4.44

0.61

هرتفعة

ف47

أتأىِ فْ اتخاذ قرار تجاي سمكؾ سْء فْ حالة الغضب

4.42

0.69

هرتفعة

ف55

أسرد الهعمكهات بها ٓتىاسب كقدرات الطمبة

4.35

0.61

هرتفعة

ف54

أعرض الهحتكل بطرٓقة هتسمسمة

4.35

0.61

هرتفعة

ف53

ألقِ السؤاؿ قبؿ تحدٓد الطالب الهجٓب عمًٓ

4.34

0.64

هرتفعة

ف43

أتأكد هف ارتكاب الطالب الهخالفة قبؿ عقابً

4.34

0.81

هرتفعة

ف59

أبتعد عف كؿ ها ٓثٓر القمؽ كا٘حباط لدل الطمبة

4.33

0.66

هرتفعة

ف46

أطمع الطالب عمِ ها بدر هىً هف سكء تصرؼ قبؿ عقابً

4.33

0.65

هرتفعة

ف58

أشجع الطمبة عمِ عرض أفكارٌـ كتصكراتٍـ

4.29

0.66

هرتفعة

ف51

أكزع اٖدكار بٓف الطمبة

4.28

0.64

هرتفعة

ف49

أستخدـ أدكات رصد السمكؾ كبطاقات أك كراسات الهٛحظة

4.28

0.67

هرتفعة

ف45

أتعجؿ با٘ثابة لمسمكؾ الجٓد

4.27

0.73

هرتفعة

ف53

أستخدـ كسائؿ اتصاؿ هتىكعة هع الطمبة

4.21

0.74

هرتفعة

ف53

أتحرؾ بٓف صفكؼ الطمبة بشكؿ ٌادؼ

4.17

0.71

هرتفعة

ف44

أتعجؿ بهعالجة السمكؾ السْء

4.07

0.81

هرتفعة

ف43

أىضبط لكْ أككف قدكة فْ كؿ تصرفاتْ

الدرجة الكمية

4.33

68

0.39

هرتفعة

ٓكضح جدكؿ ( )12.4الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓارٓة لكؿ فقػرة هػف فقػرات اٚسػتباىة
التْ تقٓس هستكل أسمكب الهعمـ لدل هعمهػْ الهرحمػة اٖساسػٓة الػدىٓا فػْ هحافظػة الخمٓػؿ هرتبػة
ترتٓبا تىازلٓا حسب الهتكسط الحسابْ ،كتشٓر الدرجة الكمٓة الكاردة فْ الجدكؿ أف هستكل أسمكب
الهعمـ لدل هعمهػْ الهرحمػة اٖساسػٓة الػدىٓا فػْ هحافظػة الخمٓػؿ كػاف هرتفعػان ،حٓػث بمػ الهتكسػط
الحسػابْ لٍػػذي الدرجػة عمػػِ الدرجػة الكمٓػػة لمهقٓػاس ( )4.33هػػع اىحػراؼ هعٓػػارم هقػػداري ()0.39
كبالتػػالْ ٓسػػتىتل بػػأف هسػػتكل أسػػمكب الهعمػػـ لػػدل هعمهػػْ الهرحمػػة اٖساسػػٓة الػػدىٓا فػػْ هحافظػػة
الخمٓؿ هرتفع.
كرتبت فقرات اٚستباىة ترتٓبا تىازلٓا حسػب الهتكسػط الحسػابْ ،كقػد جػاء فػْ هقدهػة ٌػذي الفقػرات:
الفق ػرة (أظٍػػر السػػمكؾ الهرغػػكب فٓػػً عػػف طرٓػػؽ الهػػدح كالثىػػاء) بهتكسػػط حسػػابْ هقػػداري ()4.48
كاىحػ ػراؼ هعٓ ػػارم هق ػػداري ( ،)0.65كتمٍٓ ػػا الفقػ ػرة (أدرب الطمب ػػة عم ػػِ آداب اٚس ػػتهاع) بهتكس ػػط
حسابْ هقػداري ( )4.47كاىحػراؼ هعٓػارم هقػداري ( ،)0.59كتمٍٓػا الفقػرة (أىضػبط لكػْ أكػكف قػدكة
فْ كؿ تصرفاتْ) بهتكسط حسابْ هقداري ( )4.47كاىحراؼ هعٓارم هقداري (.)0.61
فػػْ حػػٓف كاىػػت أدىػػِ الفق ػرات :الفق ػرة (أتعجػػؿ بهعالجػػة السػػمكؾ السػػْء) بهتكسػػط حسػػابْ هقػػداري
( )4.07كاىحراؼ هعٓارم هقداري ( ،)0.39كتمٍٓا الفقرة (أدرب الطمبػة آداب اٚسػتهاع) بهتكسػط
حسػػابْ هقػػداري ( )4.47كاىحػراؼ هعٓػػارم هقػػداري ( ،)0.59كتمٍٓػػا الفقػرة (أسػػتخدـ كسػػائؿ اتصػػاؿ
هتىكعة هع الطمبة) بهتكسط حسابْ هقداري ( )4.21كاىحراؼ هعٓارم هقداري (.)0.74

 4.2.4الىتائج الهتعمقة بالسؤال الرابع:
الصف لدى هعمهي الهرحمة األساسية الدىيا في
ٌل تختمف الهتوسطات الحسابية لتقىيات إدارة ّ
الدراسة (الجىس ،والهؤٌل العمهي ،والخبرة في التدريس)؟
هحافظة الخميل في ضوء هتغيرات ّ
ولإلجابة عن ٌذا السؤال تم تحويمً إلى الفرضيات التالية:
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ىتائج الفرضية الصفرية الرابعة:
الداللة (  )α ≥0.05في الهتوسطات
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى ّ
الصف لدى هعمهي الهرحمة األساسية الدىيا في هحافظة الخميل
الحسابية لتقىيات إدارة غرفة ّ
تعزى لهتغير الجىس.
كلفح ػػص الفرض ػػٓة الص ػػفرٓة ت ػػـ اس ػػتخداـ اختب ػػار "ت" لمعٓى ػػات الهس ػػتقمة كالهتكس ػػطات الحس ػػابٓة
ٚسػتجابة أفػراد عٓىػػة الد ارسػة عمػػِ الهتكسػطات الحسػابٓة لتقىٓػػات إدارة غرفػة الصػػؼ لػدل هعمهػػْ
الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الجىس كالجدكؿ (ٓ )13.4كضح ذلؾ.
جــدول ( :)13.4ىتــائج اختبــار ت لمعيىــات الهســتقمة الســتجابة أف ـراد العيىــة بــين الهتوســطات
الصف لدى هعمهي الهرحمـة األساسـية الـدىيا فـي هحافظـة الخميـل
الحسابية لتقىيات إدارة غرفة ّ
تبعاً لهتغير الجىس
الجىس

العدد

الهتوسط

االىحراف

الحسابي

الهعياري

ذكر
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4.27

0.40

أىثِ

160

4.30

0.32

درجات

الحرية

226

قيهة t

هستوى الداللة
الهحسوبة

0.69

0.49

ٓتبٓف هف جدكؿ ( )13.4أف هستكل الدٚلة الهحسكبة ( ،)2.49كٌْ أكبر هف هستكل الدٚلة
ا٘حصائٓة ( ،)α ≤ 2.25كعمًٓ ٓتـ قبكؿ الفرضٓة الصفرٓة القائمة أىً  ٚتكجد فركؽ ذات دٚلة
إحصائٓة فْ الهتكسطات الحسابٓة لتقىٓات إدارة غرفة الصؼ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة
الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الجىس.
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ىتائج الفرضية الصفرية الخاهسة:
الداللــة ( )α ≤ 0.05فــي الهتوســطات
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عىــد هســتوى ّ
الصف لدى هعمهي الهرحمـة األساسـية الـدىيا فـي هحافظـة الخميـل
الحسابية لتقىيات إدارة غرفة ّ
تعزى لهتغير الهؤٌل العمهي.
كلفحػػص الفرضػػٓة الصػػفرٓة تػػـ حسػػاب الهتكسػػطات الحسػػابٓة ٚسػػتجابة أف ػراد عٓىػػة الد ارسػػة عمػػِ
الهتكسطات الحسابٓة لتقىٓات إدارة غرفة الصؼ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة
الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الهؤٌؿ العمهْ كجدكؿ (ٓ )14.4كضح ذلؾ.
الدراسة عمـى
جدول ( :)14.4الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية الستجابة أفراد عيىة ّ
الصــف لــدى هعمهــي الهرحمــة األساســية الــدىيا فــي
الهتوســطات الحســابية لتقىيــات إدارة غرفــة ّ
هحافظة الخميل تبعاً لهتغير الهؤٌل العمهي.
الهؤٌل العمهي
دبمكـ
بكالكرٓكس
أعمِ هف بكالكرٓكس
الهجهكع

العدد
53
168
7
228

الهتوسط الحسابي
4.29
4.29
4.38
4.30

االىحراف الهعياري
0.33
0.31
0.36
0.35

ٓٛحظ هف جدكؿ ( )14.4كجكد فركؽ ظاٌرة فْ هستكل تقىٓات إدارة غرفة الصؼ لػدل
هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الهؤٌؿ العمهْ ،كلهعرفة هصػدر
الفػػركؽ تػػـ اسػػتخداـ تحمٓػػؿ التبػػآف اٖحػػادم ( )One Way ANOVAكهػػا ٓظٍػػر فػػْ جػػدكؿ
(:)15.4
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جدول( :)15.4ىتائج تحميل التباين األحادي الستجابة أفـراد العيىـة عمـى الهتوسـطات الحسـابية
الصف لدى هعمهي الهرحمة األساسية الدىيا في هحافظة الخميل تبعاً لهتغير
لتقىيات إدارة غرفة ّ
الهؤٌل العمهي.
هجهوع

درجات

هتوسط

قيهة ف

هستوى داللة

هصدر التباين

الهربعات

الحرية

الهربعات

الهحسوبة

الهحسوبة

بٓف الهجهكعات

0.061

2

0.030

داخؿ الهجهكعات

28.224

225

الهجهكع

28.886

227

0.125

0.34

0.78

ٓٛحظ هف جدكؿ ( )95.4أف هستكل الدٚلة الهحسكبة ( )2.78كٌْ أكبر هف هستكل الدٚلة
ا٘حصائٓة ( )α ≤ 2.25كعمًٓ ٓتـ قبكؿ الفرضٓة الصفرٓة القائمة أىً  ٚتكجد فركؽ دالة
إحصائٓان فْ الهتكسطات الحسابٓة لتقىٓات إدارة غرفة الصؼ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة
الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الهؤٌؿ العمهْ.
ىتائج الفرضية السادسة:
الداللة ( )α ≤ 0.05في الهتوسطات الحسابية
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى ّ
الصــف لــدى هعمهــي الهرحمــة األساســية الــدىيا فــي هحافظــة الخميــل تعــزى
لتقىيــات إدارة غرفــة ّ
لهتغير الخبرة في التدريس.
كلفحػػص الفرضػػٓة الص ػفرٓة تػػـ حسػػاب الهتكسػػطات الحسػػابٓة ٚسػػتجابة أف ػراد عٓىػػة الد ارسػػة عمػػِ
الهتكسطات الحسابٓة لتقىٓات إدارة غرفة الصؼ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة
الخمٓؿ تبعان لهتغٓر الخبرة فْ التدرٓس كالجدكؿ (ٓ )16.4كضح ذلؾ.

73

الدراسـة بـين
جدول ( :)16.4الهتوسطات الحسابية واالىح ارفات الهعيارية الستجابة أفـراد عيىـة ّ
الصــف لــدى هعمهــي الهرحمــة األساســية الــدىيا فــي
الهتوســطات الحســابية لتقىيــات إدارة غرفــة ّ
هحافظة الخميل تبعاً لهتغير الخبرة في التدريس.
الخبرة في التدريس
أقؿ هف  5سىكات
 92 – 5سىكات
أكثر هف  92سىكات
الهجهكع

الهتوسط الحسابي
4.35
4.25
4.28
4.29

العدد
64
51
113
228

االىحراف الهعياري
0.32
0.34
0.37
0.35

ٓٛحػػظ هػػف جػػدكؿ ( )16.4كجػػكد فػػركؽ ظػػاٌرة بػػٓف الهتكسػػطات الحسػػابٓة لتقىٓػػات إدارة
غرفػػة الصػػؼ لػػدل هعمهػػْ الهرحمػػة اٖساسػػٓة الػػدىٓا فػػْ هحافظػػة الخمٓػػؿ تعػػزل لهتغٓػػر الخبػرة فػػْ
التدرٓس ،كلهعرفة هصدر الفركؽ تـ اسػتخداـ تحمٓػؿ التبػآف اٖحػادم ()One Way ANOVA
كها ٓظٍر فْ جدكؿ (:)17.4
جدول( :)17.4ىتائج تحميل التباين األحادي الستجابة أفـراد العيىـة عمـى الهتوسـطات الحسـابية
الصف لدى هعمهي الهرحمة األساسية الدىيا في هحافظة الخميل تبعاً لهتغير
لتقىيات إدارة غرفة ّ
الخبرة في التدريس.
هجهوع

درجات

هتوسط

قيهة ف

هستوى الداللة

هصدر التباين

الهربعات

الحرية

الهربعات

الهحسوبة

الهحسوبة

بٓف الهجهكعات

0.328

2

0.164

داخؿ الهجهكعات

27.956

225

الهجهكع

28.886

227

0.124

1.53

0.26

ٓٛحظ هف جدكؿ ( )97.4أف هستكل الدٚلة الهحسكبة ( )2.36كٌْ أكبر هف هستكل الدٚلة
ا٘حصائٓة ( ،)α ≤ 2.25كعمًٓ ٓتـ قبكؿ الفرضٓة الصفرٓة القائمة أىً  ٚتكجد فركؽ دالة
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إحصائٓان فْ الهتكسطات الحسابٓة لتقىٓات إدارة غرفة الصؼ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة
الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الخبرة فْ التدرٓس.،
 5.2.4الىتائج الهتعمقة بالسؤال الخاهس:
لدافعيـة الـتعمّم وتقىيـات إدارة
ٌل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين الههارسـات الهسـتثيرة
ّ
الصف لدى هعمهي الهرحمة األساسية الدىيا في هحافظة الخميل؟
ّ
لٙجابة عف ٌذا السؤاؿ قاهت الباحثة بتحكٓمً إلِ الفرضٓة أتٓة:
الداللـة ( ≤ α
الفرضـية الصـفرية السـابعة :ال توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية عىـد هسـتوى ّ
الصــف لــدى هعمهــي الهرحمــة
 )0.05بــين الههارســات الهســتثيرة
ّ
لدافعيــة الــتعمّم وتقىيــات إدارة ّ
األساسية الدىيا في هحافظة الخميل.
كبػػذلؾ تػػـ حسػػاب قٓهػػة هعاهػػؿ ارتبػػاط بٓرسػػكف (ر) كالدٚلػػة ا٘حصػػائٓة ٚسػػتجابات أف ػراد عٓىػػة
الد ارسػػة عمػػِ الهتكسػػطات الحسػػابٓة لمههارسػػات الهسػػتثٓرة لدافعٓػػة الػػتعمـ كهتكسػػطات تقىٓػػات إدارة
الصؼ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ كالجدكؿ (ٓ )18.4بٓف ذلؾ:
الداللــــة اإلحصــــائية بــــين الهتوســــطات الحســــابية
جــــدول ( :)18.4هعاهــــل ارتبــــاط بيرســــون و ّ
الصــف لــدى هعمهــي الهرحمــة
لمههارســات الهســتثيرة
ّ
لدافعيــة الــتعمّم وهتوســطات تقىيــات إدارة ّ
األساسية الدىيا في هحافظة الخميل.
قيهة هعاهل االرتباط

الهتغيرات
الههارسات الهستثيرة
لدافعية التعمّم
ّ

(ر)

الصف
تقىيات إدارة ّ
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2.99

هستوى داللة
الهحسوبة

2.22

ٓٛحظ هف جدكؿ ( )18.4أف هعاهؿ ارتباط بٓرسكف لمدرجة الكمٓة ( ،)2.99كقد بم هستكل
الدٚلة الهحسكبة ( )2.22كٌْ قٓهة دالة إحصائٓان ،لذا ٓتـ رفض الفرضٓة الصفرٓة كقبكؿ
الفرضٓة البدٓمة التْ تىص عمِ كجكد عٛقة ارتباطٓة دالة احصائٓا بٓف الههارسات الهستثٓرة
لدافعٓة التعمـ كالتقىٓات إدارة الصؼ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ.
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الفصل الخاهس

 1.5هىاقشة الىتائج

 1.1.5هىاقشة ىتائج السؤال االول
 2.1.5هىاقشة ىتائج السؤال الثاىي
 3.1.5هىاقشة ىتائج السؤال الثالث
 4.1.5هىاقشة ىتائج السؤال الرابع
 5.1.5هىاقشة ىتائج السؤال الخاهس
 2.5التوصيات
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الفصل الخاهس
الدراسة والتوصيات
هىاقشة ىتائج ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1.5الهقدهة
تىاكؿ ٌذا الفصؿ هىاقشة الىتائل التْ تكصمت إلٍٓا الدراسة ،كالتْ ٌدفت إلِ كاقع الههارسات
الهستثٓرة لدافعٓة التعمـ كعٛقتٍا بتقىٓات إدارة الصؼ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ
هحافظة الخمٓؿ ،ككذلؾ الخركج بهجهكعة هف التكصٓات.
 2.5هىاقشة الىتائج
الدراسة:
 1.1.5هىاقشة الىتائج الهتعمقة بأسئمة ّ
لدافعية التعمّم لدى
الىتائج الهتعمقة بالسؤال األول :ها الهتوسط الحسابي لمههارسات الهستثيرة
ّ
هعمهي الهرحمة األساسية الدىيا في هحافظة الخميل؟
أظٍرت الىتائل أف هستكل الههارسات الهستثٓرة لدافعٓة التعمـ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة
الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ هرتفع.
تعزك الباحثة ٌذي الىتٓجة إلِ أف الهعمهٓف قبؿ أف ٓىخرطكا فْ هجاؿ التربٓة كالتعمٓـ ٓدرسكف فْ
الجاهعة هادة التربٓة العهمٓة كٓطبقكىٍا فْ الهدارس كهتدربٓف ،كهساقات عدة عف الدافعٓة
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كأٌهٓتٍا لمتعمـ ككٓفٓة إثارتٍا كاداهتٍا ،إضافة إلِ ذلؾ أف الهعمهٓف ٓخضعكف ٚهتحاف تكظٓؼ
كفؽ هعآٓر كشركط هعٓىة ،كبعد ذلؾ ٓخضع الهعمهكف خٛؿ عهمٍـ فْ ك ازرة التربٓة كالتعمٓـ
إلِ دكرات هستهرة هف خٛؿ قسـ ا٘ش ارؼ تهكىٍـ هف رفع هستكل أدائٍـ كتؤٌمٍـ إلِ ههارسة
أعهالٍـ ،كتسٍـ فْ تبادؿ الخبرات بٓف الهعمهٓف ،كتتفؽ ٌذي الىتٓجة هع دراسة الكطباف
( ،)3299كدراسة ٓكسؼ (.)3226
الصـف لـدى
هىاقشة الىتائج الهتعمقة بالسؤال الثاىي :ها الهتوسط الحسابي لتقىيات إدارة غرفة ّ
هعمهي الهرحمة األساسية الدىيا في هحافظة الخميل؟
أظٍػػرت الىتػػائل أف هسػػتكل تقىٓػػات إدارة غرفػػة الصػػؼ لػػدل هعمهػػْ الهرحمػػة اٖساسػػٓة الػػدىٓا فػػْ
هحافظة الخمٓؿ هرتفع.
تعزك الباحثة ٌػذي الىتٓجػة إلػِ درجػة التقػدٓر التػْ ٓىظػر إلٍٓػا الهعمهػٓف إلػِ غرفػة الصػؼ ككٓفٓػة
إدارتٍا ،فالهعمـ فْ الهقاـ اٖكؿ ٓتعاهؿ هع البٓئة الصػفٓة كٓحػاكؿ تػكفٓر أفضػؿ بٓئػة صػفٓة ٖىػً
ٓدرؾ أىٍػا هػف أٌػـ هقكهػات الػتعمـ ،فهػف خػٛؿ بٓئػة صػفٓة آهىػة ٓحػدث أقصػِ درجػة هػف الػتعمـ،
كهػػا أف الهعمػػـ ٓ ٚهك ػػف أف ٓهػػارس عهمٓػػة التعم ػػٓـ إ ٚإذا تػػكفر ضػػبط كاه ػػؿ لمطمبػػة ،كأف البٓئ ػػة
الصػػفٓة الهمٓئػػة بػػالهثٓرات تحػػدث أقصػػِ درجػػة هػػف الػػتعمـ ،كتتفػػؽ ٌػػذي الىتٓجػػة هػػع د ارسػػة سػػىبؿ
(.)2010
الدراسة:
 1.1.5هىاقشة الىتائج الهتعمقة بفرضيات ّ
هىاقشة ىتائج الفرضية الصفرية األولى :
الداللة ( )α ≤ 0.05في الهتوسطات الحسابية
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى ّ
لدافعية التعمّم لدى هعمهي الهرحمة األساسية الدىيا في هحافظة الخميل
لمههارسات الهستثيرة
ّ
تعزى لهتغير الجىس.
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تبٓف أف هستكل الدٚلة الهحسكبة ( ،)2.99كٌْ أكبر هف هستكل الدٚلة ا٘حصائٓة
( ،)α ≤ 2.05أم أىً  ٚتكجد فركؽ فْ هستكل الههارسات الهستثٓرة لدافعٓة التعمـ لدل هعمهْ
الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الجىس.
تعزك الباحثة ذلؾ إلِ ككف ك ازرة التربٓة كالتعمٓـ تعهؿ عمِ هتابعة الهعمهٓف بغض الىظر عف
جىسٍـ فْ الهدارس كهتابعة هدل تطبٓؽ الهٍارات التدرٓسٓة كأسالٓب التدرٓس الهشكقة التْ تـ
تعمهٍا كهعالجة جكاىب القصكر لدل الهعمهٓف بغض الىظر عف الجىس ،كتتفؽ ٌذي الىتٓجة هع
دراسة دكدٓف كجركاف ( ،)2012كتختمؼ ٌذي الىتٓجة هع دراسة ( )Mori,2006التْ أظٍرت
فركقان لصالح ا٘ىاث.
هىاقشة ىتائج الفرضية الصفرية الثاىية:
الداللة ( )α ≤ 0.05في الهتوسطات الحسابية
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى ّ
لدافعية التعمّم لـدى هعمهـي الهرحمـة األساسـية الـدىيا فـي هحافظـة الخميـل
لمههارسات الهستثيرة
ّ
تعزى لهتغير الهؤٌل العمهي
تبٓف أف هستكل الدٚلة الهحسكبة ( )2.58كٌْ أكبر هف هستكل الدٚلة ا٘حصائٓة
( )α ≤ 2.25أم أىً  ٚتكجد فركؽ دالة إحصائٓان بٓف الهتكسطات الحسابٓة لمههارسات الهستثٓرة
لدافعٓة التعمـ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الهؤٌؿ
العمهْ.
تعزك الباحثة ٌذي الىتٓجة إلِ أف الهعمهٓف بغض الىظر عف هؤٌٛتٍـ العمهٓة فٍـ ٓهارسكف
العهمٓات التعمٓهٓة التْ تساعد الطمبة عمِ فٍـ الهادة التعمٓهٓة فالهعمـ ٓتبع العدٓد هف الطرؽ
كاٖسالٓب التْ تعهؿ عمِ تبسٓط الهادة التعمٓهٓة هف أجؿ فٍـ الطالب ،كاف الهعمهٓف قبؿ
الخدهة كأثىاء دراستٍـ سكاء فْ كمٓة هجتهع أك فْ جاهعة فٍْ تتبع خطط هتشابٍة لتدرٓب
الهعمهٓف كاعدادٌـ لٓككىكا هعمهٓف هاٌرٓف.
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هىاقشة ىتائج الفرضية الثالثة:
الداللة ( )α ≤ 0.05في الهتوسطات الحسابية
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى ّ
لدافعية التعمّم لـدى هعمهـي الهرحمـة األساسـية الـدىيا فـي هحافظـة الخميـل
لمههارسات الهستثيرة
ّ
تعزى لهتغير الخبرة في التدريس.
تبٓف أف هستكل الدٚلة الهحسكبة ( )2.72كٌْ أكبر هف هستكل الدٚلة ا٘حصائٓة
( )α ≤ 2.25أم أىً  ٚتكجد فركؽ دالة إحصائٓان بٓف الهتكسطات الحسابٓة لمههارسات الهستثٓرة
لدافعٓة التعمـ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الخبرة فْ
التدرٓس.
تعزك الباحثة ٌذي الىتٓجة إلِ أف الهعمهٓف قبؿ التكظٓؼ ٓخضعكف إلِ هساقات عهمٓة فْ
الجاهعات تهكىٍـ هف زٓادة هٍارات التعاهؿ هع الطمبة ،كها أف ٌىاؾ هجهكعة هف الزٓارات التْ
تىظهٍا التربٓة كالتعمٓـ لمهعمهٓف هف أجؿ إرشادٌـ هف أجؿ استخداـ اٖسالٓب اٖىسب لمتعاهؿ
هع الطمبة ،كها اف ٌىاؾ زٓارات تبادلٓة بٓف الهعمهٓف هها ٓكسب الهعمـ خبرات إضافٓة فْ
أسالٓب التدرٓس هف أجؿ استثارة دافعٓة الطمبة تحك التعمـ ،كتختمؼ ٌذي الىتٓجة هع دراسة
الكطباف ( )3299التْ أظٍرت فركقان لصالح ذكم الخبرة اٖقؿ.
هىاقشة ىتائج الفرضية الرابعة:
الداللة ( )α ≥0.05
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى ّ

فْ الهتكسطات

الحسابٓة لتقىٓات إدارة غرفة الصؼ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل
لهتغٓر الجىس
تبٓف أف هستكل الدٚلة الهحسكبة ( ٌْ ،)2.49أكبر هف هستكل الدٚلة ا٘حصائٓة
( )α ≤ 2.25أم أىً  ٚتكجد فركؽ بٓف الهتكسطات الحسابٓة لتقىٓات إدارة غرفة الصؼ لدل
هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الجىس.
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تعزك الباحثة ذلؾ إلِ ككف الهعمهٓف كالهعمهات تمقكا الهعارؼ فْ ىفس الجاهعات كخضعكا لىفس
الخطط الدراسٓة التْ تـ اعتهادٌا فْ الجاهعات كٌْ هتشابٍة ىكعان ها ،ككذلؾ خضعكا لىفس
الدكرات حٓث ٓ ٚتـ ال تهٓٓز بٓف الذككر كا٘ىاث فْ الدكرات التْ ٓخضع لٍا هعمهك التربٓة
كالتعمٓـ  ،كها أىٍـ ٓخضعكف لىفس اٖىظهة كالقكاىٓف كالهحفزات ،لذلؾ أدل ٌذا إلِ ظٍكر ىفس
اٖداء ،كتتفؽ ٌذي الىتٓجة هع دراسة هخاهرة كأبك سهرة ( ،)3293كدراسة الطعاىْ (،)3299
كدراسة الحراحشة كالخكالدة ( ،)3229كاختمفت ٌذي الىتٓجة هع دراسة الصهادم كآخركف
( )3229التْ أظٍرت فركقان لصالح ا٘ىاث.
هىاقشة ىتائج الفرضية الخاهسة:
الداللة ( )α ≤ 0.05في الهتوسطات الحسابية
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى ّ
الصــف لــدى هعمهــي الهرحمــة األساســية الــدىيا فــي هحافظــة الخميــل تعــزى
لتقىيــات إدارة غرفــة ّ
لهتغير الهؤٌل العمهي.
تبٓف أف هستكل الدٚلة الهحسكبة ( )2.78كٌْ أكبر هف هستكل الدٚلة ا٘حصائٓة
( )α ≤ 2.25أم أىً  ٚتكجد فركؽ دالة إحصائٓان بٓف الهتكسطات الحسابٓة لتقىٓات إدارة غرفة
الصؼ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الهؤٌؿ العمهْ.
تعزك الباحثة ٌذي الىتٓجة إلِ الخبرات التْ ٓكتسبٍا الهعمهون هف بعضٍـ البعض هف خٛؿ
الزٓارات التبادلٓة حٓث ٓطمع الهعمهون عمِ أسالٓب إضافٓة ٘دارة غرفة الصؼ ،كها اف
الهشرفٓف التربكٓٓف ٓكجٍكف الهعمهٓف إلِ اٖسالٓب الفعالة فْ إدارة غرفة الصؼ ،كاختمفت ٌذي
الىتٓجة هع دراسة هخاهرة كأبك سهرة ( )3293التْ أظٍرت فركقان لصالح الهعمهٓف الذٓف ٓحهمكف
درجة عمهٓة اكثر هف بكالكرٓكس ،كها أظٍرت دراسة الصهادم كآخركف ( )3229فركقان لصالح
حهمة درجة الهاجستٓر فأكثر ،بٓىها دراسة الهقٓد ( )3229أظٍرت فركقان لصالح حهمة
البكالكرٓكس.
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هىاقشة ىتائج الفرضية السادسة:
الداللة ( )α ≤ 0.05في الهتوسطات الحسابية
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى ّ
الصــف لــدى هعمهــي الهرحمــة األساســية الــدىيا فــي هحافظــة الخميــل تعــزى
لتقىيــات إدارة غرفــة ّ
لهتغير الخبرة في التدريس.
تبٓف أف هستكل الدٚلة الهحسكبة ( )2.36كٌْ أكبر هف هستكل الدٚلة ا٘حصائٓة
( )α ≤ 2.25أم أىً  ٚتكجد فركؽ دالة إحصائٓان بٓف الهتكسطات الحسابٓة لتقىٓات إدارة غرفة
الصؼ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الخبرة فْ التدرٓس.
تعزك الباحثة ٌذي الىتٓجة إلِ أف الهعمهٓف عمِ اختٛؼ الخبرة لدٍٓـ ٌـ هف ٓهركف فْ هكاقؼ
تعمٓهٓة هختمفة فهف خٛؿ ٌذي الهكاقؼ التعمٓهٓة ٓستطٓعكف أف ٓىهككا أداءٌـ فالخبرة العهمٓة فْ
الهكاقؼ الهختمفة تكسب الفرد الهٍارة كالهعمهٓف ٓتبادلكف الزٓارات كٓكتسبكف الخبرات هف بعضٍـ
البعض لذا ظٍرت ٌذي الىتٓجة ،كتتفؽ ىتائل ٌذي الدراسة هع ىتائل دراسة هخاهرة كأبك سهرة
( ،)3293كدراسة الطعاىْ ( ،)3299كاختمفت هع دراسة الهقٓد ( )3229التْ أظٍرت فركقان
لصالح ذكم الخبرة اٖقؿ ،أها دراسة الصهادم كآخركف ( )3229أظٍرت فركقان لصالح الهعمهٓف
الذٓف خبرتٍـ هف  10-3سىكات.
هىاقشة ىتائج الفرضية السابعة:
الداللــة ( )α ≤ 0.05بــين الههارســات
ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عىــد هســتوى ّ
الصف لدى هعمهي الهرحمة األساسية الدىيا في هحافظـة
الهستثيرة
ّ
لدافعية التعمّم وتقىيات إدارة ّ
الخميل.
تبػػٓف أف هعاهػػؿ ارتبػػاط بٓرسػػكف لمدرجػػة الكمٓػػة ( ،)2.99كبم ػ هسػػتكل الدٚلػػة الهحسػػكبة ()2.22
كٌػػْ قٓهػػة دالػػة إحصػػائٓان ،لػػذا ٓػػتـ قبػػكؿ الفرضػػٓة القائمػػة بكجػػكد عٛقػػة بػػٓف الههارسػػات الهسػػتثٓرة
لدافعٓة التعمـ كالتقىٓات إدارة الصؼ لدل هعمهْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ.
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تعزك الباحثة ٌذي الىتٓجة إلِ طبٓعة العٛقة بٓف الههارسات الهستثٓرة لمدافعٓة كتقىٓات إدارة
الصؼ حٓث ٓرتبط كٌٛها بأداء الهعمهٓف كبالتالْ ٓؤثر عمِ العهمٓة التعمٓهٓة ،كها أف تطبٓؽ
استثارة الدافعٓة كحسف إدارة غرفة الصؼ ٓعهٛف عمِ خمؽ جك هىاسب لمعهؿ بركح الفرٓؽ
الكاحد كالتعاكف هف أجؿ الكصكؿ إلِ اٌٖداؼ كالغآات التْ تـ كضعٍا فْ الخطط ،كأف
ضعؼ التكاصؿ بٓف الطمبة كالهعمهٓف ٓؤثر فْ درجة الدافعٓة كادارة غرفة الصؼ ،إضافة إلِ
الجك السائد كالعٛقة التبادلٓة بٓف الهعمـ كالطالب التْ لٍا دكر فعاؿ كتختمؼ ٌذي العٛقة هف
هعمـ إلِ آخر تبعان لشخصٓة الهعمـ.
 3.5التوصيات:
كبىاء عمِ الىتائل السابقة فإف الباحثة تكصْ:
ن
 .1أف ٓتـ تبادؿ الخبرات بٓف الهعمهٓف لتٍٓئة بٓئة صفٓة ٓػدعـ الههارسػات الهسػتثٓرة لدافعٓػة
التعمـ.
 .2تػػدرٓب الهعمهػػٓف عمػػِ اسػػتخداـ أسػػالٓب شػػٓقة فػػْ التػػدرٓس تسػػاعد عمػػِ اسػػتثارة التشػػكٓؽ
لدل الطمبة أثىاء عهمٓة التدرٓس.
 .3تأٌٓؿ الهعمهٓف أثىاء الخدهة هف أجؿ تعزٓز استخداـ التقىٓات التػْ تػدعـ الهىػاخ الصػفْ
هف أجؿ تعمـ ىشط ٓستثٓر دافعٓة الطمبة.
 .4تشجٓع الهعمهٓف عمِ تقكٓـ أدائٍـ الكظٓفْ ذاتٓان بشكؿ هكضكعْ هف اجؿ التعرؼ عمِ
ىقاط الضعؼ كتعزٓز ىقاط القكة.
 .5إج ػراء الهزٓػػد هػػف الد ارسػػات الهشػػابٍة فػػْ هحافظػػات الػػكطف كهقارىػػة ىتائجٍػػا بىتػػائل ٌػػذي
الدراسة.
 .6العهػػؿ عمػػِ تػػكفٓر الهقكهػػات الضػػركرٓة ىحػػك بٓئػػة صػػفٓة صػػحٓة ،كتحدٓػػد قكاعػػد الضػػبط
الصفْ لدل الطمبة ،التْ تجعؿ الهعمهٓف ٓحققكف رسالتٍـ التربكٓة بفاعمٓة هستهرة.
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 4.5الهقترحات:
 .1أف ٓتـ عهؿ دراسات سابقة عمِ تقىٓات إدارة الصؼ كربطٍا هع هتغٓرات أخرل.
 .2أف ٓتـ تطبٓؽ ٌذي الدراسة عمِ هجتهعات أخرل كهراحؿ دراسٓة أخرل.
 .3عهؿ دراسات كأبحاث تربط بٓف الدافعٓة كالبٓئة الصفٓة.
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ملحق( )1
االستباوة 
جاهعة القدس
عهادة الدراسات العميا

استباىة
حضرة الهعمم/ة الهحترم/ة:
لدافعيـة الــتعمّم وعالقتٍــا بتقىيــات إدارة
تقػػكـ الباحثػػة بد ارسػػة بعىػكاف "واقــع الههارســات الهســتثيرة
ّ

الصــف لــدى هعمهــي الهرحمــة األساســية الــدىيا فــي هحافظــة الخميــل" ،كذلػػؾ كهتطمػػب لمحصػػكؿ
ّ
عمِ درجة الهاجستٓر فْ أسالٓب التدرٓس هف جاهعة القدس.

ٓرج ػػِ ه ػػف حضػ ػرتؾ التع ػػاكف ف ػػْ اس ػػتكهاؿ البٓاى ػػات ه ػػف خ ػػٛؿ ا٘س ػػتجابة ع ػػف جهٓ ػػع فقػ ػرات
اٚستباىة ،كذلؾ بكضع إشارة ( )Xأهاـ كؿ فقرة كتحت درجة الحكـ التْ ت ارٌػا هىاسػبة ،عمهػا بػاف
جهٓع إجاباتؾ ستككف سرٓة ٓ ٚطمػع عمٍٓػا سػكل الباحثػة كسػكؼ تسػتعهؿ لغآػات البحػث العمهػْ
فقط.
كشك ار لكـ لحسف تعاكىكـ
الباحثة  :ىٍاية عبداهلل اهريزيق

أوال :الهعموهات العاهة  :الرجاء وضع إشارة ( × ) في الهكان الذي يىطبق عمى حالتك
الجىس :

□ ذكر

□ أىثِ

الهؤٌل العمهي :

□ دبمكـ

□ بكالكرٓكس

الخبرة في التدريس :

□ أقؿ هف  5سىكات

□ أعمِ هف بكالكرٓكس

□  92 – 5سىكات □ أكثر هف  92سىكات
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لدافعية التعمّم
ثاىياً :فقرات تتعمق بالههارسات الهستثيرة
ّ
الرقـ

بدرجة

الفقرة

كبيرة جدا

1

أشجع الطمبة عمِ العهؿ هف أجؿ الىجاح

2

أساعد الطمبة عمِ تحقٓؽ اٌٖداؼ الهطمكبة هف

3
4

أضع أٌدافان قابمة لمتحقٓؽ

أستقبؿ طمبتْ فْ كقت الفراغ عىد الحاجة

5

أساعد الطمبة الهتغٓبٓف عمِ استكهاؿ الىكاقص

الدرس

كاٚختبارات التْ فاتتٍـ
6

أشجع الطمبة عمِ تحهؿ هسؤكلٓة أدائٍـ فْ الهدرسة

7

أشجع الطمبة عمِ استغٛؿ أقصِ قدراتٍـ ٘ىجاز

8

أكمؼ الطمبة بأعهاؿ تراعْ الفركؽ الفردٓة فْ القدرات

9

أكمؼ الطمبة ذكم التحصٓؿ الهىخفض بكاجبات تىاسب

الهٍاـ التعمٓهٓة

قدراتٍـ
10

أطمب هف الطمبة الهكٌكبٓف أعهاٚن فٍٓا قدر هف

11

أكافئ الطمبة الذٓف ٓقدهكف أعهاؿ هتهٓزة

12

أشجع الطمبة عمِ التعمـ الذاتْ

13

أشجع الطمبة عمِ اٚحتفاظ بسجؿ لكاجباتٍـ

14

أشجع الطمبة عمِ طرح اٖسئمة

15

أشجع الطمبة عمِ الهشاركة فْ اٖىشطة الصفٓة

16

أجعؿ هشاركة طمبتْ فْ اٖىشطة الصفٓة تتسـ بالهرح

17

أشعر كؿ طالب ككأىً هتهٓز

18
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