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 شكر وتقدير

 ني أف  تملمف عم   عبارات الشكر كالتقدير عرفانا   عفعب ر أسأبيات القصيد  أبكاب الثناء سأدخل كبأؼ   مف أؼ  
الدكتورة ريم  أستاذتي الكريمةإلى يل التقدـ كالرقي العممي و ال مستحيل في سبلمنجاح قيمة كمعنى كأن  

مف أمامي العقبات  ذل متأحاطتني بعنايتيا كاىتماميا ك المشرفة عمى الرسالة التي  ميهوب سميمون 
كركحؾ  مةعمى جيكدؾ الثمينة كالقي   االمتنافكل الثناء ك  , لؾ  كأنارت لي طريق العمـ كالمعرفة كباتعكالص

 .الحب كاألمل كالتفاؤؿب مةالمفعالطيبة 

 أستاذتي الفاضمةة إلى الطيب ياتعامممك الحسنة زت بأخبلقيا و بفائق الشكر كالتقدير لمف تمي  كما أتكج  
المشرفة المشاركة عمى الرسالة التي عممتني اإلخبلص كالتفاني في العمل كقدمت لي  الدكتورة ثناء غانم

 لؾ  ية, راءات الدراسة كتذليل الصعكبات اإلجرائية كالبحثكل ما أحتاجو مف مساعدة كدعـ في تسييل إج
 بكركت جيكدؾ الطيبة كحفظؾ هللا . فيض عطائؾ  ل كاالمتناف الشكر جزيل

كنائبيو كرئيسة قسـ  نعمة الخوري  األستاذ الدكتور الياسمة بالعميد مث  الشكر إلدارة كمية التربية م ككل  
لى مديرية التربية في مدينة طرطكس كعينة الدراسة كجميع المناىج كطرائق التدريس كالعامميف كاإلد ارييف كا 

 يـ في إنجاز ىذه الدراسة.سأمف 

لمجيش العربي السكرؼ بقيادة القائد العاـ لمجيش كالقكات المسمحة ألنيـ يبذلكف دماءىـ  العميق أيضا  الشكر
 لبمدنا الغالي سكريا.في سبيل تحقيق األمف كالسبلـ 

في الرعاية كالحب ككانكا مصدر قكتي سبحانو كتعالي لكالدؼ  كأخي الذيف أحاطكني ب كالفضل بعد هللا
 مكاجية أية صعكبات كعقبات تقف في طريقي أداميـ هللا كحفظيـ كرعاىـ.
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 مة الدراسة :مقد 

امتبلؾ المدر س ميارات إدارة  ا  في نجاح العممية التعميمية التعم مية, ألف  ؼ اإلدارة الصفية دكرا  أساسي  تؤد  
في  الناجح سية مف المشكبلت السمككية, كالمدر كالكقا المتعمميف ظيـ سمكؾالصف يساعده في إدارة كتن

س الذؼ ينتظر كقكعيا ثـ يتعامل المدر  الالمقبكؿ, ؿ السمكؾ غير يمنع ظيكر أشكا الذؼىك  إدارة صفو
 معيا كيعالجيا. 

مف  ؤدؼ إلى ضياع الكثيريو سيف, ألن  غير المقبكؿ مف أكثر المسائل إرباكا  لممدر   متعمميفسمكؾ ال د  يعك 
 ألسباب مختمفة متعمميفبعض ال ؼ يمجأ إليوذال ؾالسمك  اسية في معالجة ىذاكقت التعميـ خبلؿ الحصة الدر 

عات أك عدـ كضكح تكق   ,إلى القكة في فرض أكامرهأحيانا  يمجأ  بة في تحد ؼ سمطة المدرس الذؼالرغ :منيا
 ا قد ينتج عنو فكضى كشغب كصراعات داخل الصفأك الممارسة الخاطئة ليا, مم   ,ميفمتعم  س مف الالمدر  

ؿ أشكاؿ الصراع السمبي داخل الصف إ, كيستطيع المدر  الدراسي مف  ,لى تفاعل إيجابي بن اءس أف يحك 
 امره, كاستبداليا بسمطةعمى االنصياع ألك  ميفالمتعم   التي يجبر مف خبلليا لقكةخبلؿ االبتعاد عف سمطة ا

الصحيحة ليذه  كالممارسة اؿ مف القكاعد الصفيةب مف المدرس إعداد نظاـ فع  التي تتطم   كالتعاقد االلتزاـ
مبلءمتيا مدػ في صياغتيا كاستشارتيـ حكؿ كضكحيا كمنطقيتيا ك  فميمتعم  راؾ التشامع ضركرة  ,القكاعد

ه مف االضطرابات سـ الصف الدراسي بخمك  تعني أف يت  الناجحة اإلدارة الصفية " ألف   ,الحتياجاتيـ كقدراتيـ
ب مف المدر س أف يراعي تحديد النظـ كالصراعات كالسمككيات التي تخالف الضكابط السمككية, كىذا يتطم  

 .(39, 2006)حسيف, "كاعد كاإلجراءات التي تتـ داخل الصف الدراسيكالق

كما  ,مف حقكؽ  متعمـيتحدد بمكجبيا ما لم ,تعاقدية صيغة تفاىـ أك اتفاقيةبأشبو ما تككف  كالقكاعد الصفية
 .(118 ,2009)أبك شعيرة كغبارؼ, ما يتعمق بالسمكؾ كما الخطكط الممنكعة خاصة   ,عميو مف التزامات

الة كالصحيحة لمقكاعد الصفية انطبلقا  مف دكرىا في تحقيق االنضباط الذاتي أىمية الممارسة الفع   كتأتي
 متعمميفو ينطمق مف رغبة الألن   ,ارا  عمى فعاليتيكمؤش   ,دارة الصفيةىدف ا أساسيا  مف أىداؼ اإل الذؼ يعد  

لسمكؾ ذاتي بالقكاعد الصفية كأنماط امف خبلؿ االلتزاـ ال ,في الحفاظ عمى النظاـ كاليدكء في غرفة الصف
بالتعميمات المدرسية كالسير ذاتيا  كفقا  لقكانينيا  المتعمـالتزاـ " وأن  االنضباط الذاتي  ؼالمقبكلة, كيعر  

لمكصكؿ إلى نمك السمكؾ االجتماعي المقبكؿ الذؼ  ,مف خبلؿ رغباتو كتنظيـ ميكلو كدكافعو ,كأنظمتيا
 (109, 2008 ,نبياف) عميـ كغاياتيا ".فق كأىداؼ التربية كالتيت  
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كمساعدتيـ حتى  ,المتعمميفبالتعاكف مع  ,د السمكؾ المقبكؿفي صياغة تعميمات تحد  س ة المدر  ميم   مث لتتك 
قكف درجة عالية مف الضبط يصبحكا قادريف عمى صياغة ىذه التعميمات كاتباعيا بشكل ذاتي, كبذلؾ يحق  

  .(140 ,2003)ىاركف, الذاتي

كمساعدتيـ عمى فيميا كاالقتناع بضركرة القكاعد الصفية  في إعداد المتعمميف مشاركة تنبع أىمية لذا
االلتزاـ ع منيـ ات المقبكلة المتكق  لما تتضمنو مف تحديد لمسمككي ,في الصف الدراسيكممارستيا كجكدىا 

 .في بمكغ االنضباط الذاتي تمقائيا  ممارسة ىذه القكاعد عف رغبة كاقتناع يساعد المتعمميف  فإف   كبالتاليبيا, 

في تحسيف  متعمميفكجكد نظاـ القكاعد الصفية بناء  عمى سمككيات كاحتياجات الصف كمستكػ الكيساعد 
 ((Rudaz and Denereaz,2011ـف التعم  يحس  مة كالراحة ك ز جكانب الكفاءة كالسبلاالنضباط كيعز  

ل مف حاالت و يقم  د في الكقاية مف مشكبلت االنضباط ألن  إعداد نظاـ فع اؿ لمقكاعد الصفية يساع أف  كما 
اقة بدال  مف إضاعتيا لفرض القكاعد, كما يساعد في استثمار الكثير مف الكقت كالط متعمميفالصراع مع ال
 (Vergne,2007) حاالت خرؽ ىذه القكاعد كانعداـ اليدكء.نتيجة في العقاب 

المتعمميف  أك تخكيف مدرساالستبداد كالتسمط مف قبل الحفع النظاـ كتحقيق االنضباط ال يعني  ف  إ
ن   ما يقصد بو التزاـ المتعمميف باألنظمة كالتعميمات كقكاعد السمكؾ الميذب كاالحتراـ المتبادؿ كتيديدىـ, كا 

 (22, 2007,الزغكؿ كالمحاميد)  أنفسيـ متعمميفكبيف ال متعمميفكال مدرسبيف ال

ف   مو أصبح أمرا  ضركريا  في العصر الراىف الذؼ أثناء عممية تعم  في بنفسو  قدرة المتعمـ عمى ضبط نفسو كا 
سـ بالتطكر العممي كالتكنكلكجي اليائل الذؼ فرض عمى المتعمـ تحديات جديدة كعقبات تقف في مجاؿ يت  
مف المكضكعات الميمة في المجاؿ  مكضكع االنضباط الذاتي"كيعد ع البيئة المدرسية, فو ممو كتكي  تعم  
زالة اءة كىادفة مف قبل المربيف, تسالتي تستدعي اتباع أساليب بن   ,لتربكؼ ا يـ في تحقيق أىداؼ التربية كا 

 (110, 2008,نبياف) .ف مع البيئة المدرسية"ت في التكي  ناجما  عف صعكبا ما كاف العقبات, خاصة  

 ميفالمتعم  تحصيبل  مف المنضبطيف داخميا  كانكا أعمى  المتعمميف أف   (2007دراسة دركزة ) أظيرتك 
الذؼ  الشخصف عمى أىمية االنضباط الذاتي, (2007دراسة الزىراني ) دتكما أك  المنضبطيف خارجيا , 
 ذك االنضباط الخارجيضمير يتميز بالحيكية, أما الشخص  ا, ذا  طمكحيعد   نفسولديو قدرة عمى ضبط 

 ترث بالنظاـ.مف النكع الذؼ لديو صراع ذاتي, غير منتظـ, كغير مك فيعد  

إلى حالة إشباع الدكافع الداخمية, فيصبح المتعمـ مدفكعا  في المكاقف  يؤدؼ االلتزاـ الذاتي بالقكاعد الصفيةك 
ر فكرة إيجابية عف سكيتو كمبلءمتو لمظركؼ المحيطة كالبيئة المعرفية التعميمية دفعا  داخميا  كبالتالي يطك  
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ر معرفتو كمخزكنو البيئة كيطك   فيـو بالنظاـ كالقكانيف يالنظاـ ألن  التي يتفاعل معيا كبذلؾ يصبح ممتزما  ب
  395 ),2001,قطامي كقطامي) "المعرفي كيحقق أىدافو التعممية

السمككيات المقبكلة داخل ح ة دكر المدرس في إعداد نظاـ القكاعد الصفية الذؼ يكض  ا سبق أىمي  مم   فكيتبي  
ة عمى القدر  ب المتعمـكسي, ك جيا في خبراتيـكاستيعابيا كدم عمى تمث ميا المتعم ميف اعدسيالصف, ك 

نو مف تككيف عبلقات إيجابية مع التزامو الذاتي بالقكاعد الصفية يمك   إذ إف   ,الصف االنضباط الذاتي داخل
ينعكس عمى عبلقتو اإليجابية مع باقي أفراد المجتمع, كما أنو يؤدؼ دكرا  ىاما  في  مم االمدرس كالزمبلء, 

فضبل  عف دكره في تحفيز الدافع الداخمي  ,ـ كتحسيف التحصيل األكاديمي لممتعمـجاح عممية التعميـ كالتعم  ن
 لدػ المتعمميف لبللتزاـ بالقكاعد الصفية دكف الخكؼ مف العقاب أك الرغبة في الثكاب.

الذاتي لدػ المتعمميف دكر ممارسة القكاعد الصفية في تحقيق االنضباط  ؼتحاكؿ الدراسة الحالية تعر  لذلؾ 
التعميـ األساسي في  الحمقة الثانية مففي  متعمميفالك  فمدرسيالمف خبلؿ دراسة ميدانية عمى عينة مف 

عمما  بأف  الدراسة الحالية تـ  إعدادىا كاالنتياء منيا قبل قرار كزارة التربية القاضي بإعادة , مدينة طرطكس
مصطمح مدر س بدال  مف معمـ, كتـ تحديد  تـ استخداـلى, لذلؾ الصفيف الخامس كالسادس إلى الحمقة األك 

عينة الدراسة مف الصف السادس األساسي ألنيا سابقا  كانت تتبع الحمقة الثانية كما ىك كارد في عنكاف 
 الدراسة.

 : مشكمة الدراسة 
فيما يتعمق  يسالسيما الحديثيف منيـ في مينة التدر  مف المدرسيف عددل غرفة الصف أزمة حقيقية لتشك  

البيئة الصفية المريحة كاآلمنة  عجز المدرس عف تكفير بحفع النظاـ كتحقيق االنضباط الصفي, إذ إف  
شخصيات تشكيل ؼ إلى يؤد  ك  ميفمتعم  ينعكس سمبا  عمى شخصية السكد فييا أجكاء االنضباط الذاتي التي ت

لسمكؾ العدكاني أك سمكؾ المنحرؼ كاكقد تظير أشكاؿ مف ال ,الة في المجتمعكغير فع   ,زنةغير مت  
الدافع لبلنضباط كااللتزاـ قد يزكؿ أثره  فضبل  عف أف   ,ر سمبا  عمى تحصيميـ العمميكما يؤث  االنعزالي 

لذلؾ  ال ينتقل أثره إلى خارج الصف الدراسي,بالتالي  ,(المدر س)غياب المصدر الخارجي لمدافع  بمجرد
بمجرد غياب المدرس أك في حاؿ  قبكؿكف إلى ممارسة السمكؾ غير الميعكدقد  متعمميفال بعض نبلحع أف  

داخل الصف الدراسي  متعمميفكتعاني مدارس التعميـ األساسي مف كثرة عدد ال خركجيـ مف الصف,
خاصة السمككيات , ك متعمميفالمدرسيف عف إدارة سمككيات البعض الكاحد, األمر الذؼ أدػ إلى عجز 

مف حد تكسير المقاعد كالكراسي كخمع مقابض األبكاب كغيرىا  ض األحيافتصل في بع الخاطئة التي
, مدرسحد ممارسة العنف كاإلساءة إلى الزمبلء أك ال تبمغ أحيانا  التي قد  كقمة االنضباط ,أشكاؿ الفكضى
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 كقد الحظت الباحثة الكثير مف ىذه السمككيات غير المقبكلة أثناء ممارسة مينة التعميـ في إحدػ مدارس
كدراسة المقيد  إلى ىذه المشكمةعديدة  عربية دراساتأشارت التعميـ األساسي في مدينة طرطكس, كما 

لذلؾ كاف ال بد  مف البحث عف  ,( في األردف2009كدراسة الحراحشة كالخكالدة ) ,( في فمسطيف2009)
, كىذا ما تنب يت ممتعم ميفلكتحقق االنضباط الذاتي  ,أساليب إيجابية كقائية تمنع ظيكر المشكبلت السمككية

سنكات عمى أىمية  عشر, إذ أكدت كزارة التربية منذ أكثر مف ةالجيات التربكية المعنية في سكريإليو 
 /8/1( بتاريخ 4/3)157/543االنضباط الذاتي في الكثير مف قراراتيا كخصكصا  القرار رقـ 

ز في مضمكنو عمى ضركرة ذؼ رك  العدـ استخداـ الضرب في المدارس  عمىالمتضمف التأكيد 2003
بأساليب إيجابية تؤدؼ إلى امتثاليـ لمنظاـ المدرسي طكعا  كفق ما تقتضيو الطرائق  ميفمتعم  التعامل مع ال

الذؼ جاء داعما  لمقرار  13/4/2005بتاريخ  (4/3)1073/543ككذلؾ القرار رقـ  التربكية الحديثة,
بأساليب إيجابية كمعالجة أمكرىـ بركح تكجييية تؤدؼ  متعمميفد عمى أىمية التعامل مع الفقد أك   ,السابق

 ,كامتثاليـ لمنظاـ المدرسي طكعا  كفق ما تقتضيو الطرائق الحديثة في اإلرشاد ,إلى انضباطيـ الطكعي
تضمف بطاقتيف )بطاقة , ك مف األساليب غير التربكية هكمنعا  الستخداـ العنف الجسدؼ كالمعنكؼ باعتبار 

 في المدارس.    متعمميفاقة المكجو( لرصد حاالت العنف ضد البطك المرشد, 
مف خبلؿ  إال  ىذا ق ال يتحق  بل يجب بناؤه, ك  ,تمقائيبشكل  إلى االنضباط الذاتي متعمميفكصكؿ ال كال يأتي

الة كاإلدارة الجيدة لغرفة الصف يجب أف الممارسة التعميمية الفع   ف  ألعد الصفية, "كجكد نظاـ فع اؿ لمقكا 
كحكؿ الطريقة التي يجب أف  ,قبكؿبتكقعات كاضحة حكؿ السمكؾ الم متعمميفتتضمف الميارة في تزكيد ال

ـ حياة غياب األنظمة كالقكانيف كالقكاعد كالتعميمات التي تنظ   ألف   ,تحدث فييا األشياء داخل غرفة الصف
 ( 140 , 2003)ىاركف, فيـ"كضى كفي فشميـ في تحقيق أىداسيف يتسبب في حدكث الفكالمدر   ميفمتعم  ال

في كضع  متعمميفضركرة إشراؾ ال حكؿ( 2011)كىذا ما أشارت إليو كأكصت بو دراسة المزيف كسكيؾ
  يـ.القكاعد عادلة كمقبكلة مف قبم ككذلؾ أف تككف ىذه ,قكاعد السمكؾ الصفي

كتطبيقيا بشكل حاـز  ,لذلؾ ال بد  مف تكضيح نظاـ القكاعد الصفية مف حيث صياغتيا الكاضحة كالمنطقية
بعض المدرسيف يعجزكف عف  بيا, لكف نبلحع في الكثير مف المدارس أف   متعمميفكعادؿ كمتابعة التزاـ ال

كاستشارتيـ حكليا, بل يكتفكف بتكضيح ىذه القكاعد  متعمميفإعداد نظاـ قكاعد صفية فع اؿ أك إشراؾ ال
ككاضحة ليذه القكاعد, كدكف تطبيق الحدكد الحازمة  شفييا  كفي بداية العاـ الدراسي, دكف ممارسة صحيحة

دراسة  أشارت إليو, كىذا ما أك تكجيو المتعمميف إلى االنضباط الذاتي بيا متعمميفأك متابعة التزاـ ال
التي أظيرت عجز نتائج الدراسة االستطبلعية  دت عميوكأك  ( في األردف, 2009الحراحشة كالخكالدة )

فضبل   ,تكجيو المتعمميف إلى االنضباط الذاتي كأل مع مخالفة القكاعد الصفية بعض المدرسيف عف التعام
الذؼ أشار إلى كجكد العديد مف  13/4/2010( تاريخ 4/10)1472/543 عف قرار كزارة التربية رقـ
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المظاىر التي تسيء إلى سمعة المؤسسة التربكية نتيجة عدـ التقيد بببلغات كزارة التربية الناظمة لسمكؾ 
لذلؾ يتحمل  ,في المدارس الرسمية كالخاصة كالتساىل في تطبيقيا مف قبل القي ميف عمييا المتعمميف

كبدءا  مف األسبكع األكؿ حكؿ تكجيو المبلحظات كمتابعة  ,المعني كف في المدارس المسؤكلية مباشرة  
مت بالقكاعد الصفية الكثير مف الدراسات العربية اىت كنبلحع مما سبق أف   ,المخالفيف دكف أؼ تقصير

فضبل  عف قرارات كزارة التربية السكرية التي كانت دليبل   ,لممتعم ميفكدكرىا في تحقيق االنضباط الذاتي 
كصكال  إلى بناء جيل سكؼ  متعمميفعمى متابعة المعنييف لدكر المدرسيف في تنمية االنضباط الذاتي لدػ ال

 متكازف كفاعل في المجتمع.   
 : حدد مشكمة الدراسة بالسؤاؿ اآلتيكلندرة الدراسات السابقة في البيئة المحمية تت ,المكضكعكنظرا ألىمية 

ما دور ممارسة القواعد الصفية المت بعة من قبل مدر سي ومدر سات مرحمة التعميم األساسي/ 
 لمتعممين؟دى االحمقة الثانية في تحقيق االنضباط الذاتي ل

  : أسئمة الدراسة 
 في مدارس التعميـ األساسي/الحمقة الثانية ؟مف قبل المدرسيف  رسة القكاعد الصفيةجة مماما در  -
 ؟ ما درجة االنضباط الذاتي لدػ المتعمميف في مدارس التعميـ األساسي /الحمقة الثانية -
 بيف ممارسة القكاعد الصفية مف قبل المدرسيف كاالنضباط الذاتي لدػ المتعمميف ؟ ما العبلقة -
 االختصاص؟تبعا  لمتغير القكاعد الصفية  عمى استبانةإجابات المدرسيف  اتبيف متكسط ركؽ ما الف -
 المستكػ التعميمي؟ تبعا  لمتغيرالقكاعد الصفية  عمى استبانةإجابات المدرسيف  اتبيف متكسط ما الفركؽ  -
عدد سنكات  غيرتبعا  لمتالقكاعد الصفية  عمى استبانةإجابات المدرسيف  اتبيف متكسط ما الفركؽ  -

 الخبرة؟
  تبعا  لمتغير الجنس؟ ياالنضباط الذات عمى استبانةبيف متكسط إجابات المتعمميف  ما الفرؽ  -

  :تيدؼ الدراسة إلى تعر ؼ :أهداف الدراسة 

 في مدارس التعميـ األساسي/الحمقة الثانية.مف قبل المدرسيف  القكاعد الصفيةدرجة ممارسة  -
 ي لدػ المتعمميف في مدارس التعميـ األساسي /الحمقة الثانية.درجة االنضباط الذات -
 بيف ممارسة القكاعد الصفية مف قبل المدرسيف كاالنضباط الذاتي لدػ المتعمميف.العبلقة  -
 االختصاص تبعا  لمتغيرات:القكاعد الصفية  عمى استبانةإجابات المدرسيف  اتالفركؽ بيف متكسط -

 .كات الخبرة ميمي كعدد سنكالمستكػ التع
 .تبعا  لمتغير الجنس االنضباط الذاتي عمى استبانةؽ بيف متكسط إجابات المتعمميف الفر  -
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 : أىمية الدراسة في ناحيتيف : ىتتجم   أهمية الدراسة  

 األهمية النظرية : 

 الذؼ  يةالمعالـ الرئيسية لنظاـ القكاعد الصف حديدتمفيـك القكاعد الصفية, مف خبلؿ إلقاء الضكء عمى  -
بيا  متعمميفاألخطاء المتعمقة بصياغة ىذه القكاعد كتطبيقيا كمتابعة التزاـ ال فيـيساعد المدرسيف في 

في الممارسة الصحيحة  مدرسال ىذا الفيـ يساعدك  تطبيق الحدكد الحازمة,كيفية ل غرفة الصف ك داخ
 .لمقكاعد الصفية

تعمميف كدكره في خمق بيئة صفية كمناخ نفسي آمف و لدػ المبنائمفيـك االنضباط الذاتي ك يف بالتعر  -
يقـك عمى االلتزاـ الذاتي بالقكاعد الصفية كضبط النفس كبالتالي تسييل عممية التعميـ كالتعمـ كالتكاصل 

 الصفي .

العبلقة بيف ممارسة القكاعد الصفية مف قبل المدرسيف كاالنضباط الذاتي لدػ المتعمميف, عمى  كضيحت -
ا م  م وا كفق رغباتيذاتيا  بالقكاعد الصفية كالعمل بمكجب المتعمـالنضباط الذاتي ىك مدػ التزاـ اعتبار أف ا

 النمك االجتماعي كالشخصي السميـ. يحقق

 األهمية التطبيقية : 

شراؾ التكجيو أنظار المدرسيف إلى ضركرة  - في  متعمميفالممارسة الصحيحة كالكاضحة لمقكاعد الصفية كا 
لصعيد الشخصي أك إلى االلتزاـ الذاتي بيا, مما يحقق الفائدة المرجكة منيا سكاء عمى اكضعيا كصكال  

 . لممتعم ميفاالجتماعي 

تدريب المدرسيف عمى اإلجراءات التي تكجيو اىتماـ المسؤكليف التربكييف كالجيات التربكية المعنية إلى  -
ؿ أساليب الضبط الخارجي إلى داخمي  كبناء برامج تربكيةاالنضباط الذاتي عمى  متعمميفتساعد ال تحك 

 .كتعزز الدافعية الداخمية لدػ المتعمميف

الدراسة الحالية محاكلة لتقديـ بعض اإلجراءات كالمقترحات التي تساعد المدرسيف كخاصة الجدد  تعد   -
  .لمقكاعد الصفية صحيحةمنيـ في الكقاية مف المشكبلت الصفية مف خبلؿ الممارسة ال

 .لممتعم ميفالتي تتناكؿ العبلقة بيف ممارسة القكاعد الصفية كاالنضباط الذاتي  الرائدة اتالدراس فد  متع -
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 : حدود الدراسة  

 االنضباط الذاتي.ك , الحدكد المكضكعية : القكاعد الصفية  -

 مرحمة التعميـ األساسي/ الحمقة الثانية . يمتعممعينة مف مدرسي ك : لبشرية الحدكد ا -

 2013/2014الزمانية : العاـ الدراسي  الحدكد -

 الحدكد المكانية : مدينة طرطكس. -

  : مصطمحات الدراسة 

مف خبلليا إلى خمق كتكفير جك صفي  مدرسجمكعة النشاطات التي يسعى الىي م :إدارة الصف -
رفة الصف أنفسيـ داخل غ متعمميفكبيف ال المتعمميفك  مدرستسكده العبلقات االجتماعية اإليجابية بيف ال

 .(93 ,2009,ربيع كالدليمي) "مف أجل تحقيق أىداؼ الدرس

, كالطريقة التي لممتعم ميفح الكجية التي نريدىا ي تكض  لحدكد كالتعميمات التىي ا :القواعد الصفية -
 .(191 ,2003, ىاركف ) "مف خبلليا كاكسمأف ينريدىـ 

الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في  ينة مف مدر سيأفراد الع درجة استجابة :ياأن  كيمكف تعريفيا إجرائيا  
 . التي أعدتيا الباحثة مدينة طرطكس عمى استبانة القكاعد الصفية

 عمى تحقيق حاالت االلتزاـ كالتقيد بالتعميمات المدرسية كالعمل كفقا   المتعمـدرة ىك ق :االنضباط الذاتي -
غباتو كحاجاتو كالكصكؿ إلى سمكؾ تربكؼ اجتماعي مقبكؿ عبر تكجيو كرقابة ذاتية لميكلو كر  لمضامينيا,

 .(154 ,2005 ,البدرؼ ) متناسب مع متطمبات المناخ الصفي"ك 

الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في  متعمميدرجة استجابة أفراد العينة مف  :وأن  كيمكف تعريفو إجرائيا  
  .ا الباحثةالتي أعدتي مدينة طرطكس عمى استبانة االنضباط الذاتي

تبدأ مف الصف األكؿ كحتى الصف  ,ىي مرحمة تعميمية مدتيا تسع سنكاتمرحمة التعميم األساسي:  -
لزامية, كتقسـ إلى حمقتيف : الحمقة األكلى لمتعميـ األساسي تبدأ مف الصف األكؿ  ,التاسع كىي مجانية كا 

 )كزارة التربية, "تى الصف التاسعكحتى الصف الرابع, أما الحمقة الثانية تبدأ مف الصف الخامس كح
2004,2). 
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أصدر كزير التربية قرارا  يقضي بتعديل النظاـ الداخمي  30/12/2014بتاريخ كال بد مف اإلشارة أنو 
 لممدارس في مرحمة التعميـ األساسي كفق اآلتي :

 443/3053قـ / مف النظاـ الداخمي لمدارس مرحمة التعميـ األساسي الصادر بالقرار ر 1تعدؿ المادة/
 بحيث يكزع التبلمذة عمى حمقتيف:  16/8/2004تاريخ

  الحمقة األكلى مف الصف األكؿ كحتى الصف السادس.

 .(1نتمكقع انتر ) مف الصف السابع كحتى الصف التاسعالحمقة الثانية 
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 اإلطار النظري 

 األول : إدارة الصف محورال

  : مقدمة 

س في أداء ميامو ف نجاح المدر  إدارة الصف عنصرا  أساسيا  مف عناصر العممية التعميمية, كيتكق   د  تع
د التدريسية إلى حد كبير عمى مياراتو في إدارة الصف, كلقد تباينت تعريفات اإلدارة الصفية نتيجة تعد  

فمـ تعد  ؛لمدرس في إدارة الصفت مفاىيـ اإلدارة الصفية, كما اتسعت مياـ االمداخل كالنظريات التي تبن  
تيا إلى مياـ أخرػ كثيرة تيدؼ في النياية إلى بل تعد   ,تقتصر عمى مياـ حفع النظاـ كتكفير االنضباط
لي تحديد مفيـك إدارة الصف ـ, كنحاكؿ في الفصل الحاتكفير البيئة الصفية المبلئمة لعمميتي التعميـ كالتعم  

كمقكماتيا, كأخيرا  التغير الذؼ طرأ عمى كظائف اإلدارة  الصف كمداخميا  أىميتيا كأىدافيا, كنظريات إدارةك 
 الصفية كأدػ إلى اتساعيا.

  : مفهوم إدارة الصف 

ب ا  اإلدارة الصفية مفيكم تعد   مف عالميف ىما عالـ اإلدارة كعالـ التربية كالتعميـ, كالعنصر الذؼ يجمع  ا  مرك 
ة اعتبارات دخل في التعامل معوىذيف العالميف ىك العنصر البشرؼ الذؼ ت  . عد 

 ض في الحفاظ عمى النظاـ داخللقد تباينت كجيات النظر حكؿ مفيـك اإلدارة الصفية, حيث حصرىا البعك 
يا أن  , كىناؾ مف يرػ لممتعم ميفة إجراءات تكفير الحري   البعض اآلخر اعتبرىا, في حيف الدراسي الصف

)الزغكؿ  الدراسي داخل الصف مدرسلمنيجية التي يمارسيا المجمكعة مف الممارسات المنيجية كغير ا
  .(2007,21كالمحاميد,

و عممية نقل التربية التقميدية التي تنظر إلى التعميـ عمى أن   في ظل_ لقد كانت اإلدارة الصفية تقتصرك 
إجراءات عمى  _ىك الناقل ليذه المعمكمات سمدر  , كالمتعمميفالمعمكمات مف بطكف الكتب إلى أذىاف ال

فساح المجاؿ أماـ ال ,في الصف متعمميفبما يكفل ىدكء ال ,الضبط كحفع النظاـ لكي يمقي  مدرسكا 
  .(20 ,2002)الخطابية كآخركف,  المعمكمات

جميع الخطكات كاإلجراءات البلزمة لبناء بيئة تشمل في ظل التربية الحديثة كلقد أصبحت اإلدارة الصفية 
  .(34 ,2003)ىاركف,  ـيـ كالتعم  صفية مبلئمة لعمميتي التعم
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: حفع النظاـ كالعبلقات بيا المدرس أثناء إدارة الصفىذه الخطكات كاإلجراءات التي يقـك تشمل ك 
اإلنسانية, كتييئة جك ديمقراطي يشجع عمى التفاعل كالتعمـ, كتكفير الخبرات التعميمية المناسبة, كتنظيـ 

كتقكيميـ, كتقديـ تغذية راجعة ليـ  المتعمميفـ, كمبلحظة عم  الصف تنظيما  يؤدؼ إلى تسييل عممية الت
   .(20 ,2002الخطابية كآخركف,) عف طريق سجبلتيـ الخاصة يـكمتابعة سمكك

 اآلتي :  مصطمح إدارة الصفكيتضمف 

كف مف أداءات ظاىرة بفعل سمدر  كال ف ك مالمتعم  د ىذه السمككيات بما يظير السمككيات األدائية : كتتحد   -
 مف أجل تحقيق أىداؼ تعميمية محددة. المتعمميفمع زمبلئيـ  ميفالمتعم  , ك المتعمميفيف مع مدرسفاعل الت

, كتكفير المتعمميفبيدؼ ضبط دافعية  مدرسف اإلجراءات التي يدخميا العكامل التنظيـ الصفي: كتتضم   -
 ما يمبي تحقيق كاستثارة ىذه الدافعية كما يضمف استمرارىا.

 ليا. المتعمميفصف المحددة كالتأكد مف مدػ استيعاب قكانيف ال -

 ما  فاعبل  ق تعم  بالتخطيط لو كتنفيذه بيدؼ االرتقاء بالمناخ الصفي ليحق   سمدر  التدريس : الذؼ يقـك ال -
 (14, 2001,قطامي كقطامي) لممتعم ميف

أنماط التفاعل اإلنساني سمة بالجمكد كالتسمط ك ة المت  الممارسات الجدي   يتخطى مفيـك اإلدارة الصفيةك 
لـ تعد تقتصر عمى نقل المعرفة  ,با  مستكيات أكثر تعقيدا  كتشع  إلى  مدرسأحادية االتجاه, إذ انتقل ال

بل تتعدػ ذلؾ إلى مفيـك الرعاية الشاممة مف أجل المساعدة في تحقيق النمك الشخصي  ,العممية كالنظرية
  .( 2009,253المتكامل )الحيمة,

ـ اجتماعي يتـ مف عممية تعم  يا "تنظر إلى إدارة الصف عمى أن   اىات التربكية الحديثةأصبحت االتجك 
ـ األدكار االجتماعية مف خبلؿ تييئة جك اجتماعي انفعالي إيجابي )تفاعل اجتماعي( كمف خبلليا تعم  

ر نمك س  بعض كبما ييمع بعضيـ  ميفالمتعم  كبيف  ميفالمتعم  ك  سمدر  ة بيف الخبلؿ تككيف عبلقات صحي  
 .(13 ,2009نظاـ اجتماعي تفاعمي قادر عمى االستمرار كالتطكر" )أبك شعيرة كغبارؼ,

مجمكعة األنشطة اليادفة إلى إيجاد كتنمية عبلقات إنسانية بيف يشمل إلدارة الصفية بذلؾ أصبح مفيـك اك 
إلنساني اإليجابي ا يييئ جكا  مف التكاصل ام  مبعض, مع بعضيـ  , كبيف المتعمميفعمميفكالمت درسالم

 .(13 ,2009)أبك شعيرة كغبارؼ, الصف كخارجوداخل 
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عمى أىمية تحقيق االنضباط الصفي كتعاكف Curwin and Mendler  (1988)ز ككركيف كميندلركيرك  
بالكفاءة كالقيمة, كعبر رفع دافعيتيـ كتكفير فرص النجاح ليـ.  ىـس عبر تعزيز شعكر المتعمميف مع المدر  

 (34, 2006ركف,)ىاذكر في: 

انطبلقا  مف اتساع مفيـك التعميـ  ,اؿالعبلقات اإلنسانية كالجك االجتماعي الفع  ب اـاالىتممما سبق ضح يت  ك 
ر مفيـك اإلدارة الصفية ػ إلى تغي  ػ إلى تغي ر مياـ المدرسة كالمدرس عمى حد سكاء, كأد  كالتربية الذؼ أد  

ره كعدـ  لممتعم ميفالصفي كحفع النظاـ الذؼ يكفل اليدكء التاـ  مف التركيز عمى االنضباطانتقل  إذ ؛كتطك 
ذاتية المراقبة الك  ,ذاتي بالقكاعد الصفيةالتزاـ لإلى مفيـك االنضباط الذاتي الذؼ يقـك عمى اال ,الحركة
ب مف المدرس أف يككف ديمقراطيا  في مف رغبة كاقتناع بأىمية ىذه القكاعد, كىذا يتطم   انطبلقا   ,لمسمكؾ

بحيث يتناقش معيـ حكؿ القكاعد الصفية المبلئمة ككيفية ممارستيا كالمكاقف التي  ,اممو مع المتعمميفتع
الة تة مجتمع مصغر تقـك بيف أفراده عبلقامنزلجعل الصف الدراسي بيتقتضييا, كىذا   .إيجابية فع 

البيئة بما يضمف تكفير  ,ميفمتعم  س كاليا الجيكد التي يبذليا كل مف المدر  أن  اإلدارة الصفية  يمكف تعريفك 
بيدؼ تيسير العممية التعميمية التعممية كجعميا أمرا  ممكنا  كاجتماعيا  كعقميا  نفسيا  كجسديا   ة المبلئمةالصفي  

 كىادفا  كممتعا .

  : أهمية إدارة الصف وأهدافها 

اؿ ـ الفع  ؿ, ألف "إدارة التعم  االتدريسية كىي أساس التدريس الفع   تكفاياالإدارة الصف الدراسي مف أىـ  تعد  
 .( 2001,337)قطامي كقطامي, ـ بدكف إدارة", فبل تعم  جي دةبتكفر إدارة صفية  ق إال  ال تتحق  

و حينما يقضي المتعمـ كقتا  ميارات إدارة الصف ارتباطا  مكجبا  بتحصيل المتعمميف, بمعنى أن  كترتبط  
المناسبة  السمككيات غير نخفضـ بدرجة أكبر كتو يتعم  مي فإن  اديأطكؿ في مياـ التعميـ كالتعمـ كالعمل األك

 .(126-125, 2009)الطناكؼ, التي يمكف أف تصدر عنو

أىمية إدارة الصف كشرط ضركرؼ Everston et al  (1983 )كما أظيرت دراسة أفرستكف كزمبلئو
ف ىذه اإلدارة تتضمف عدة عناصر منيا: التخطيط ,اؿلمتدريس الفع   لفترات  يذ الجيد لمدرس كفقا  كالتنف ,كا 

كتقديـ تغذية راجعة مف  ,كاتباع أسمكب منظ ـ ييدؼ إلى زيادة تحصيل المتعمميف ,زمنية محددة في الصف
 ( 337 ,2001قطامي كقطامي,)ذكر في:  .كاختزاؿ سمكؾ المتعمـ المشاغب ,خبلؿ كسائل متعددة
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النضباط  كالفيـ المثمر كيييئ الجك تعمـعمى سرعة ال إدارة الصف مف قبل المدرس حسفكيساعد 
. )السبحي إليجاد الظركؼ التربكية المبلئمة التي تساعد عمى تحقيق األىداؼ ,سكاستجابة المتعمميف لممدر  

  (210, 1997كبنجر,

, في جك يسكده األمف كالطمأنينة المتعمميفاإلدارة الصفية إلى خمق التفاعل اإليجابي بيف المدرس ك تيدؼ ك 
 .(60, 1999)عدس, الحرية, كيثير في نفكس المتعمميف الرغبة في المشاركةو مكتظم  

بة أك غير منظمة كقد البيئة التعميمية قد تككف مرىقة لمذىف باعثة عمى اليأس كاإلحباط عندما تككف صاخف
ف ركح ال يقع ضمالنشاط المط أك أف   ,س غير كديةغير مبلئمة  لككف العبلقة بيف المتعمـ كالمدر  تككف 

 .41) ,2009)عطية, اىتمامات المتعمـ

االنضباط اكتساب اتجاىات ك  ,ـ الصفيدكرا  كبيرا  في نجاح التعم   ؤدؼاإلدارة الصفية ت أف   كيتبيف مما سبق
الذاتي كالمحافظة عمى النظاـ, كالثقة بالنفس كأساليب العمل التعاكني, كطرؽ التعامل مع اآلخريف, مف 

, في إدارتو لصفو كمساعدة المتعمميف عمى التعايش معيا كممارستيا االتجاىاتليذه س خبلؿ مراعاة المدر  
 يكفرفعندما  ؼ اإلدارة الصفية دكرا  كبيرا  في تكفير البيئة الصفية المبلئمة لمعممية التعميمية التعممية,تؤد  كما 
ىذا ينعكس  الذاتي فإف   لتي تسكد فييا أجكاء اليدكء كاالنضباطاالبيئة الصفية المريحة كاآلمنة  سر  المد

يسكده  بع في إدارتو لصفو نمطا  متسمطا  ا إذا كاف يت  , أم  دراسيكتحصيميـ ال فميإيجابا  عمى شخصية المتعم  
كعمى المدرس  ,ىذا سيؤثر سمبا  عمى الجك الصفي فإف   ,سكده الفكضى كالصخبتالقمع أك نمطا  متسيبا  

إلى  ,رسيف مف االنضباط الصفي كيدؼ أساسي لئلدارة الصفيةؿ اىتماـ المدلذلؾ تحك   كالمتعمميف معا ,
كغيرىا مف  بالقكاعد الصفية كتحمل المسؤكليةكااللتزاـ الذاتي  ,االنضباط الذاتي كالرقابة الذاتية لمسمكؾ

 . االتجاىات اإليجابية التي ينتقل أثرىا إلى مكاقف الحياة المختمفة

  : نظريات إدارة الصف ومداخمها 

, سكاء  كانت فمسفة تربكية تقميدية أـ حديثة, مدرسدارة الصف كفقا  لمفمسفة التربكية التي يتبناىا التختمف إ
, المتعمميففو ككيفية تعاممو مع عف إدارتو لص مدرسر اللذلؾ كضعت بعض النظريات التي تبمكر تصك  

 ( ىذه النظريات كاآلتي: 2003أحمد كحافع) عرضكي

 ل ىذه النظريات في :كتتمث   لمفمسفة التقميدية: نظريات إدارة الصف وفقا   -1

حاسب عمى الخطأ كل مف يخطئ يجب أف ي   كتقـك ىذه النظرية عمى أساس أف   النظرية االنتقامية: -
 الذؼ ارتكبو.
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إلى أف يتكرر مرة  مدرسمف جانب ال المتعمـمبدأ التخكيف كتأخير عقاب  إلىكتستند  نظرية التأجيل:  -
باستخداـ  مدرسداخل الصف تنحصر في قياـ ال المتعمميفعممية ضبط سمكؾ  إلى أف   أخرػ, فيي تشير

 أسمكب العقاب كالتيديد كالتخكيف.

 كتتمثل ىذه النظريات في :نظريات إدارة الصف وفقا  لمفمسفة الحديثة:  -2

ف بعد تيا ثـ عبلجيا داخل الصلممشكبلت كدراس مدرسؼ الاشتكاالنظرية العبلجية: كتعتمد عمى  -
لغاء حدكث يا باستخداـ أسمكب التعزيز اإليجابي أك السمبي لمتأكيد عمى السمكؾ اإليجابي كالمحافظة عميو كا 

 السمكؾ السمبي غير المرغكب فيو.

لبيئة االجتماعية النظرية الكقائية: تحاكؿ تفادؼ كقكع المشكبلت السمككية عف طريق تييئة الجك أك ا -
 ,2003)أحمد كحافع, اـ داخل الصفعف احتماالت الكقكع في مشكبلت النظ محاكلة البعدمع  ,كالمادية
212). 

ز عمى يا ترك  ألن  , النظرية الكقائيةب االىتماـغي و ينبمف العرض السابق لنظريات إدارة الصف أن   يتضح
كؿ ىذه ح متعمميفال كمناقشةلقكاعد الصفية مف ااؿ بناء نظاـ فع   تفادؼ كقكع المشكبلت السمككية, كيعد  

كاقتناعيـ بأىميتيا كممارستيا بشكل عادؿ كمقبكؿ مف أبرز الممارسات التي يقـك  د مف فيميـكالتأك   القكاعد
 بيا المدرسكف بيدؼ الكقاية مف المشكبلت السمككية كصكال  إلى تحقيق االنضباط الذاتي. 

ة سباب المشكبلت الصفية ككيفي  منيا تفسير أ د المداخل التي تناكلت اإلدارة الصفية, كيحاكؿ كل  كتتعد  
 :  الكقاية منيا كمعالجتيا بطريقة مختمفة, كىذه المداخل ىي

 مدخل التحميل النفسي : -1

مفاىيـ مثل الكبت كالبلشعكر كالغريزة لدػ تفسير السمكؾ انطمق مف إلى فركيد الذؼ ا المدخل عكد ىذي
 .(146 ,2007السكؼ كغير السكؼ )ككافحة,

األنػػا األعمػػى( فػػي كتاباتػػو  -األنػػا -)اليػػك ل الػػنفس اإلنسػػانيةالجكانػػب الثبلثػػة التػػي تشػػك   ث فركيػػد عػػفتحػػد  ك 
األنػػا ىػػي صػػمة  أف   مػػف القػػرف التاسػػع عشػػر, كيػػرػ  كذلػػؾ فػػي التسػػعينات ,المتعمقػػة بنظريػػة التحميػػل النفسػػي

غريزيػة كبػيف الرقابػة الكصل الكاعية بيف اإلنساف كالكاقع, كىي تقـك بدكر العامػل المكفػق بػيف مطالػب اليػك ال
 كىػػػػػػي التػػػػػػي تسػػػػػػاعد المػػػػػػرء عمػػػػػػى االحتفػػػػػػاظ بتكازنػػػػػػو النفسػػػػػػي صػػػػػػارمة التػػػػػػي تفرضػػػػػػيا األنػػػػػػا األعمػػػػػػى,ال

   .(80 ,2006)القيسي,
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العدكاف, غريزييف ىما الجنس ك  دافعيفي مدفكع بمعظـ جكانب السمكؾ اإلنسان فركيد في نظريتو أف   رأشاك 
 افعك مفيـك الد يتحدث عفيد سمكؾ الفرد المستقبمي كما في تحد د عمى أىمية خبرات الطفكلة المبكرةكيؤك  

تفسير ما يقكـ بو الفرد مف سمكؾ أك معرفة الدكافع الكامنة كراء سمككو ىذا, كيفسر فركيد عند البلشعكرية 
ىذه الظاىرة بمفيـك الكبت, كىك أكبر آلية نفسية يخزف بيا الفرد أفكاره كرغباتو في البلشعكر ليتجنب 

 ة بحثيا عمى مستكػ شعكرؼ ألسباب تتعمق بعدـ تكفر الفرص المناسبة لتحقيقيا عمى ىذا المستكػ ضركر 
 .(216 ,1984)نشكاتي,

, كأىمية تطبيقيا في المجاؿ التربكؼ  ,النتائج التي تكصمت إلييا مدرسة التحميل النفسيفيـ  لذلؾ مف الجيد
عندما  ـمتعم  كفيـ الصراعات التي قد يعاني منيا ال يفلممتعم مفي فيـ المشكبلت السمككية تساعد كثيرا  فيي 

المتمثمة كالمعايير التي يفرضيا المجتمع  مة في )اليك( كبيف القيـاتو المتمث  يحاكؿ التكفيق بيف رغباتو كلذ  
نسرع إلى , فبل ة التكتر النفسي الناشئالطرائق التي قد يمجأ إلييا لمتخفيف مف حد  ا كم ,في )األنا األعمى(

أكال  البحث عف األسباب  نحاكؿبالنظاـ الصفي بل  الذؼ ال يمتـز بالقكاعد الصفية أك يخل   متعمـقاب الع
كي يصل إلى الصحة النفسية لكالدكافع التي أدت إلى عدـ التزامو كمحاكلة معالجتيا كتصحيحيا 

 كالشخصية المتكازنة .

 مدخل تعديل السموك :  -2

السمكؾ  قـك عميو أف  يبدأ الرئيس الذؼ السمككية في عمـ النفس, كالممدرسة الإلى مبادغ  ىذا المدخلستند ي
, كيعتقد أنصار تعديل مقبكؿككذلؾ عمى السمكؾ غير ال لمقبكؿ, كينطبق ىذا عمى السمكؾ امتعم ـكم و 

تعمـ أف لـ ي , كأن وبطريقة غير مناسبة و قد تعم ـ أف يسمؾ: أن  ىمايسيء السمكؾ لسببيف  المتعمـ السمكؾ أف  
 .(260 ,2009)الحيمة, يسمؾ سمككا  مناسبا  

يت إلى مدرسة التحميل النفسي التي تقـك عمى  كقد جاء ىذا األسمكب كرد فعل لبلنتقادات الشديدة التي كج 
الظاىر  منيج االستبطاف كالتأمل الذاتي في دراسة الظكاىر, إذ نادت المدرسة السمككية بدراسة السمكؾ

كفق  مقبكؿإلى سمكؾ  المقبكؿكييدؼ تعديل السمكؾ إلى تحكيل السمكؾ غير  ,القياسالقابل لممبلحظة ك 
قكاعد معينة, كيككف مكضكع االىتماـ الرئيسي في تعديل السمكؾ ىك السمكؾ الظاىر المبلحع 

بالخطكات ميمو لمسمكؾ اإلنساني كتعديمو المدخل السمككي في تح , كيمر(165-164 ,2000)يحي,
  : اآلتية

ديد السمكؾ المطمكب تعديمو أك تغييره: كيقصد بذلؾ تحديد دقيق لمسمكؾ المضطرب الظاىر الذؼ تح -
 يمكف مبلحظتو كتقييمو مكضكعيا .
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تحديد الظركؼ التي يحدث فييا السمكؾ المضطرب: كيككف بتحديد كل الظركؼ كالخبرات التي يحدث  -
 كما يتمكه مف عكاقب. فييا السمكؾ المضطرب ككل ما يرتبط بو كيسبقو مف أحداث

تحديد العكامل المسؤكلة عف استمرار السمكؾ المضطرب: كيتـ ذلؾ بتقدير ما إذا كاف السمكؾ  -
 أـ نتيجة عكامل أساسية. ثانكيةعكامل المضطرب يحدث نتيجة 

 اختيار الظركؼ التي يمكف تعديميا أك تغييرىا. -

جة يتـ فييا إعادة التعمـ كالتدريب خبرات كمكاقف متدر   إعداد جدكؿ إلعادة التعمـ كالتدريب: كيتـ بإعداد -
مف خبلؿ ممارسة السمكؾ الجديد في إطار الخبرة المعدلة حيث يتـ إنجاز البسيط كالقريب قبل المعقد 

 كالبعيد كيككف بترتيب اإلمكانات في شكل سيل كممكف.

ت بيف االستجابات كبيف المكاقف كيقصد بو تعديل العبلقا : مسمكؾ المضطربلتعديل الظركؼ السابقة  -
 .التي تحدث فييا كما في حاالت عدـ القدرة عمى التفاعل االجتماعي السميـ

كيتضمف تعديل العبلقات المتبادلة بيف االستجابات كنتائجيا التي تؤدؼ إلييا  : تعديل الظركؼ البيئية -
كصكؿ فييا, كتنتيي العممية عند الفي الظركؼ التي لـ يكف يحدث  قبكؿمما يؤدؼ إلى حدكث السمكؾ الم

ؿ المنشكد  .(265 ,1977)زىراف, إلى السمكؾ المعد 

, ثاببالتعمـ, شريطة أف ي  اكتساب سمكؾ معيف مرىكف  أف   تكمف فيالنقطة الجكىرية في تعديل السمكؾ  إف  
ة تزيد مف احتماؿ كينظر إلى التعزيز باعتباره كاقع ,بمعنى أف يؤدؼ ىذا السمكؾ إلى نكع مف أنكاع التعزيز

  .(260 ,2009حدكث السمكؾ أك تكراره )الحيمة,

يعمل البعض منيا عمى تقكية االستجابات المرغكب يات أك فنيات تعديل السمكؾ, مجمكعة مف آليكجد ك 
فييا كتيدؼ عند تطبيقيا إلى زيادة معدؿ تكرار السمكؾ المرغكب فيو كالتعزيز اإليجابي كالسمبي كالنمذجة 

ألدكار كتشكيل السمكؾ, بينما يعمل البعض اآلخر عمى إضعاؼ االستجابات غير المرغكب فييا كتمثيل ا
  (131-126, 2004)سعدؼ, التصحيح الزائد كالمحك)االنطفاء(كأسمكب العقاب اإليجابي كالسمبي ك 

ال  إلى إلى استخداـ آليات كأساليب تعديل السمكؾ في الكثير مف المكاقف الصفية كصك  سمدر  الكقد يمجأ 
 إذا ما تـ   متعمميفتبقى قاصرة عف تنمية االنضباط الذاتي لدػ الىذه األساليب السمكؾ المقبكؿ, كلكف 

كتعمل عمى  ,أساليبيا تركز عمى السمككيات الظاىرة القابمة لممبلحظة كالقياس ألف   ,كحدىااالعتماد عمييا 
مف أساليب الضبط جميعيا  تعدكاالنطفاء, ك كالثكاب كالعقاب  تعديميا كفقا  لقكانيف التعزيز كقكاعده

و ال يعني أن   ,عمى سمكؾ خاطئ قاـ بو المتعمـالذؼ يعاقب  سمدر  إذ يزكؿ أثرىا بغيابيا, فال ,الخارجي
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ن   ,عالج األسباب الحقيقية الكامنة كراء ىذا السمكؾ  المتعمـقد يعكد ك  ,تفى بإيقافو مؤقتا  أك إضعافوما اككا 
أساليب تعديل السمكؾ  ما يجد الفرصة سانحة لذلؾ, كمف ىنا تأتي ضركرة التعامل مععند ذاتو السمكؾ إلى

قبل سمككو فيتعامل معو كمع  كطريقة تفكيره المتعمـأف يتعامل المدرس مع عقل  كمف األفضل بحذر كبير,
ىنا تأتي أىمية , كمف نفسيا الطريقةباالستجابة  متعمميفالمشكبلتو باعتباره حالة فردية كال يتكقع مف جميع 

 االنضباط الذاتي. تحقيقالمدخل المعرفي في الكقاية مف المشكبلت الصفية كصكال  إلى 

 المدخل المعرفي إلدارة الصف : -3

سمكؾ اإلنساف ليس محككما  فقط بالمثيرات فلمدرسة السمككية, عمى اجاءت المدرسة المعرفية كرد فعل 
د اإلنساف  راكو كتفسيره لممكاقف كالمثيرات التي يتعرض ليا, ألف  كاالستجابات, بل بطريقة تفكير الفرد كا 

الكثير مف السمككيات غير المرغكبة ناتجة عف طريقة التفكير كيمكف تعديميا  يتميز بالعقل, لذلؾ فإف  
 بتعديل معتقدات الفرد كأفكاره حكؿ سمككو .

ؼ لو معنى أك التعمـ الحقيقي ىك التعمـ التعمـ الذ أف   يؤكدمف ركاد ىذه المدرسة, ك  Piaget بياجيو كيعد  
عمى سبيل المثاؿ,  الذؼ ينشأ عف التأمل كالتركؼ, فالتعزيز عند بياجيو ال يأتي مف البيئة كنكع مف الحمكؿ

 الحديثة مف ركاد المدرسة السمككية الذؼ يعد   Skinner سكنرف ف أفكار المتعمـ ذاتو في حيف أينبع مبل 
 .(33, 2007)عبد اليادؼ,السمكؾ ينجـ عف التدريب المعزز ر فيو تغييأن  ـ التعم   ؼيعر  

أىمية المدخل المعرفي كمبادئو في تحقيق االنضباط الذاتي مف خبلؿ مبلحظة الفرؽ بيف النظرية تأتي ك 
االستجابات الصادرة مف أجل الحصكؿ عمى اإلثابات  السمككية ترػ أف  التفسيرات  ألف   "السمككية كالمعرفية,

دىا عكامل مستقمة عف صاحب السمكؾ ذاتو, األمر الذؼ يشير ززات تشير إلى دافعية خارجية تحد  أك المع
ـ بافتراض ا التفسيرات المعرفية فتسم  إلى حتمية السمكؾ كضبطو بمثيرات قد تقع خارج نطاؽ إرادة الفرد, أم  

رارات كاقعية عمى النحك الذؼ نو مف اتخاذ قع بإرادة حرة تمك  الكائف البشرؼ مخمكؽ عاقل يتمت   مفاده أف  
 .(146 ,2007)ككافحة, "ع الفرد بدرجة عالية مف االنضباط الذاتييرغب فيو كبذلؾ يتمت  

ذا نظرنا إلى خصائص النمك العقمي  نيـ مف بمكغ تمك   يامتأخرة نجد أن  في مرحمة الطفكلة ال لممتعم ميفكا 
في مرحمة الطفكلة المتأخرة , "فالشكل الصحيحا بتنميتيا كتكجييي سمدر  االنضباط الذاتي إذا ما أحسف ال

عمى االبتكار تدريجيا  مف خبلؿ بعض الصفات  متعمـكما تتضح قدرة ال ...اء كالذاكرةيط رد نمك الذك
كالذكاء كالخياؿ كاألصالة كحب االستطبلع كالحماس كاالندفاع كالتسمط, كيستمر التفكير المجرد في النمك 

تو, كذلؾ تزداد القدرة تو كحد  ـ كمبلحظة الفركؽ الفردية, كما يزداد االنتباه في مد  نو مف التقييبدرجة تمك  
, كما يزداد حب كتقدما   ـ, كىك ما يجعمو عمى استعداد لدراسة المناىج األكثر تعقيدا  عمى التركيز المنظ  
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 ى نقد ذاتو"تككف لديو القدرة عم االستطبلع لديو, كيتحرػ النقد المكجو إليو في أسمكب جرؼء كما
 .(272-270 ,1999)زىراف,

ب منو و يتطم  ف عمى نضجو العقمي كنمكه المعرفي, ألن  يتكق   متعمـاالنضباط الذاتي لم أف   ترػ الباحثةلذلؾ 
ة كنتائج أعمالو, كما ل مسؤكلي  قدرة عمى ضبط نفسو بنفسو مف خبلؿ االلتزاـ الذاتي بالقكاعد الصفية كتحم  

ما إذا كاف  وكاعد ككيفية تفسير التزامسباب المنطقية التي تدفعو إلى االلتزاـ بيذه القاأل فيـو يتكقف عمى أن  
رادتو  ا  ناتج بكيفية ضبط النفس عف  متعمميفتبصير ال فيحاكؿ المدرس, ةيأـ عف عكامل خارجعف جيده كا 

إلى  يـتكجيي ة إذا أرادخاص  و مف معمكمات, كنصحيح لكل ما يتمقطريق إعماؿ العقل كالتركؼ كالفيـ ال
داخل  قبكؿبيدىـ لمتفكير الصحيح بضركرة االلتزاـ بالسمكؾ الم أف يأخذعميو  , حينيااالنضباط الذاتي

 ,تبالمعمكما , ألف مجرد حشك الذىفاعد صفية كفيـ مبرراتيا كعكاقبياكاالقتناع بأىمية كجكد قك  ,الصف
 .متعمـلمثر سمبا  عمى الصحة العقمية يؤ دكف فيـ مبرراتيا كأىميتيا 

 :االجتماعي التعمممدخل  -4

, ككذلؾ أىمية لممتعم ميف سمدر  يستند ىذا المدخل إلى فمسفة تؤكد أىمية المشاركة الكجدانية كتقبل ال
 .(265-264 ,2009في التعمـ )الحيمة, كبيرا   ر تأثيرا  يؤث  , كىذا قات اإلنسانية الطيبة داخل الصفالعبل

 منيا : كيؤكد ىذا المدخل عمى أمكر عدة

اإلخفاؽ يؤدؼ إلى قتل الدافعية كزيادة القمق لدػ المتعمـ  لتحقيق النجاح, ألف   لممتعم ميفإتاحة الفرصة  -أ
 مما يؤدؼ إلى قيامو بسمككيات غير مقبكلة.

  .يسمككف بطريقة غير مناسبة عندما, حتى لممتعم ميف سمدر  أىمية المشاركة الكجدانية كتقبل ال -ب

اليكية كالذاتية لدػ المتعمـ, أؼ مشاعر التميز كالجدارة مف خبلؿ تيسير فرص إشباع مشاعر  -ت
 .(128 ,2009االندماج في عبلقات اجتماعية ناجحة مع اآلخريف )الطناكؼ,

)عياصرة  لممتعم ميفداعمة ترفع الركح المعنكية أف تككف قيادتو قائدا  لصفو, ك  مدرسال ينبغي أف يككف لذلؾ 
  .(105 ,2006كالفاضل,

أف يفيـ  بل ينبغي أيضا   ,سمدر  مف قبل ال لممتعم ميفمجرد المعاممة الطيبة العبلقات اإلنسانية ليست ك 
تقديـ التكجيو  , فالعبلقات اإلنسانية تعني أيضا  ـتحقيق احتياجاتييساعدىـ عمى قدراتيـ كاستعداداتيـ ك 

 .(66 ,2008كاإلرشاد النفسي )الحريرؼ,
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 يـة إيجابية أميل إلى أف يككف سمككضمف بيئ المتعمميفف الذؼ يحتضف الص أف   Rotterيرػ ركتر ك 
 .(36 ,2009)أبك شعيرة كغبارؼ,  مرتفعا  أكاديميا   يـإيجابيا  مثمما يككف تحصيم

ئة النفسية كاالجتماعية داخل نجـ عنيا تنظيـ البي مدرسالممارسات التي إذا تجددت في سمكؾ ال مفك 
 الصف, كىذه الممارسات ىي: 

النفسية كاالجتماعية, كمنيا الحاجة إلى الحب كالحاجة إلى التقدير كاالنتماء  المتعمميفإشباع حاجات  -أ
 لمجماعة كاالعتزاز بيا.

 عمى القياـ بالنشاطات الجماعية كاأللعاب الجماعية. المتعمميفتشجيع  -ب

طريق خمق جك مف المحبة تنمية الحس بالجماعة كال يككف ذلؾ عف طريق الكعع كاإلرشاد, بل عف  -ت
 كاأللفة كالتعاطف كالتعاكف.

 ل المسؤكلية كتدريبيـ عمى القياـ بأدكار القيادة.عمى تحم   المتعمميفتشجيع  -ث

 كميكليـ كرغباتيـ. المتعمميفتقدير اىتمامات  -ج

 .المتعمميفقبكؿ كاحتراـ مشاعر  -ح

 التفاعل الصفي الديمقراطي القائـ عمى الثقة كالمكدة. -خ

 قبكؿ األفكار كاآلراء التي تطرح كتكظيفيا كمصدر لممعمكمات. -د

 استخداـ اإلغراء كالتشجيع. -ذ

صدار التكجييات كضبط الصف. مدرسكضكح دكر ال -ر  في مجاؿ تقديـ الدرس كا 

 العدالة كالمساكاة في تكزيع األدكار كالتفاعل الصفي بيف الجميع. -ز

 .المتعمـك  مدرسعبلقة بيف الغياب مظاىر العنف كاإلرىاب في ال -س

 (259-258 ,2000)سعد, كمعرفة مشكبلتيـ عف قرب المتعمميفالمستمر خصائص  مدرسإدراؾ ال -ش

تاحة  ,مبيئة النفسية كاالجتماعية داخل الصفالمدرس لتنظيـ  أىمية يتبيف مما سبق  لممتعم ميف الفرصةكا 
حركة أك إشارة تدؿ عمى السخرية أك االستيزاء  ةر أياصدإ عدـك  ,الختبار النجاح كتجنب الفشل كاإلخفاؽ

أك الرفض, كذلؾ مف خبلؿ جعل المناخ الصفي مناخا  آمنا كمريحا  تسكده عبلقات إنسانية طيبة تساعد 
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 المدرس الذؼ يجعل ألف  , كليس فقط مف الناحية األكاديميةعمى نمك شخصية المتعمـ مف كافة النكاحي 
ل رغبات كتقب   كالقدكة الحسنة عمى االحتراـ كتبادؿ اآلراء كالمشاركة كالتعزيز الصف بيئة آمنة كمريحة قائمة

كمدػ  ,سيدفعيـ إلى إعطاء رأييـ في القكاعد الصفية ,ردة فعل سمبية ةكاىتمامات المتعمميف دكف إظيار أي
 .إلى االنضباط الذاتي تمقائيا   ا يقكدىـمم   ,كاقتناعيـ بأىميتيا ,فيميـ ليا

 يات الجماعة :امدينمدخل  -5

اؿ كمنتج داخل الصف يا عممية إيجاد تنظيـ اجتماعي فع  ينظر ىذا المدخل إلى إدارة الصف عمى أن  
باعتباره مسألة فردية تحدث داخل الجماعة بل  قبكؿكالمحافظة عمى استمراريتو...كال ينظر لمسمكؾ غير الم

بح ة كبالتالي ينبغي مساعدة الجماعة لتصو مسألة اجتماعية تنشأ مف طبيعة الجماعينظر إليو عمى أن  
 .(129, 2009)الطناكؼ, مسؤكلة بدرجة أكبر عف أفعاليا

بمسؤكلياتو فييا كقكاعد  المتعمـإحساس  لذا فإف   ,المدرسة مجتمع حقيقي أف   Pestalozziبستالكتزؼ  رػ يك 
القيكد عميو أك محاكلة اإلصبلح كعمى ىذا فبل ضركرة إلى فرض  ,أخبلقيا   لتعاكف تكفي بذاتيا لتتيح تدريبا  ا

 ,1994)الجسماني, لما يبدر منو, كاالبتعاد عف عزلو ضمف حدكد ذاتو كتقييد حريتو في الحركة كالمعب
177). 

في تطبيق أنماط التعميـ الجماعي كالتعاكني الذؼ  متعمميفالميل نحك الجماعة لدػ ال كيمكف استثمار
بشكل إيجابي  فيمتعممتكليد أفكار جديدة يشارؾ فييا جميع الك  ,كالتعاكف  ,ييدؼ إلى إثارة المشاركة

 .(25 ,1998)جكنسكف كجكنسكف ,

الة كمنتجة كمسؤكلة عف أفعاليا مع جماعة فع   يفمتعممالجعل أف ي المدرس الجيد في إدارة صفو يحاكؿك 
 إذ ,عة دكف استثناءمعايير تحكـ سمككيات كل أفراد الجماعدة تشجيع التكاصل كالتفاعل فيما بينيـ كتنمية 

 .دكف أف ييمل السمكؾ الفردؼ مع سمكؾ جماعييتعامل 

ىذه  , يتبيف أف  مميفالمتعمشكبلت  التعامل معالمداخل األساسية إلدارة الصف ك  اضاستعر تـ  كبعد أف 
 أف يعتمدلؾ ينبغي , لذفييا كالتقنيات المستخدمة ساس النظرؼ المداخل اختمفت فيما بينيا مف حيث األ

مدخبل  تكفيقيا  يأخذ مف المداخل السابقة ما يساعده في التعامل مع مشكبلت  در س في إدارة صف والم
, فيأخذ مف المدخل المعرفي المبادغ األساسية التي مي كالفركؽ الفرديةالمتعمميف تبعا  لممكقف التعمي

بناء نظاـ فعاؿ مف القكاعد تساعده في الكقاية مف المشكبلت السمككية مف خبلؿ التعاكف مع المتعمميف في 
ثكاب, كما ينبغي طمعا  في خكؼ مف عقاب أك انطبلقا  مف رغبة كاقتناع بأىميتيا دكف الصفية كممارستيا 
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التحميل النفسي كمدخل تعديل السمكؾ ما يساعده في معالجة الكثير مف المشكبلت مف مدخل  أف يأخذ
مككيات غير المقبكلة كاستخداـ تقنيات تعديل السمكؾ السمككية مف خبلؿ فيـ األسباب كالدكافع كراء الس

االجتماعي كديناميات  التعمـ ا مدخبلمقبكلة, أم  لتعزيز السمككيات المقبكلة كحذؼ السمككيات غير ال
عمى تحمل المسؤكلية االجتماعية مع التركيز عمى  لمتعمـتشجيع ا ياف اىتماـ المدرس إلىيكج  فالجماعة 

اط التعمـ التعاكني كالجماعي في تعكيده االلتزاـ بقكاعد العمل كالسمكؾ كتحفيزه عمى أنمكاستخداـ يتو, فرد
 قبكؿبمكغ السمكؾ الم مما يساعد في, تداء بالمنضبطيف كالمتفكقيف منيـالمشاركة كالتعاكف مع زمبلئو كاالق

 .طكير العممية التعميمية التعمميةلت كالجيد الذؼ يكفر الكقت

و يراعي ة الرجكع إلى معايير كمبادغ المدخل المعرفي في إدارة الصف انطبلقا  مف أن  أىمي مع التأكيد عمى
 و كائف عاقل فع اؿ كنشط كقادرفيك ينظر إليو عمى أن   ,ـ كليس فقط سمككو الظاىرطريقة تفكير المتعم  

ذا استطاع المدرس ك عمى االنضباط ذاتيا ,  بلقات داخل لتي تنظـ العيحسف اختيار القكاعد الصفية اأف ا 
 في ىذه القكاعد مف حيث مناسبتيا ليـ, فضبل   عمميفتالم أخذ رأؼييحسف إعدادىا كممارستيا ك الصف ك 

لبلنضباط كااللتزاـ  ا  داخمي ا  د لدييـ دافعيكل   يا كاقتناعيـ بضركرتيا, فإف ىذاعف التأكد مف مدػ فيميـ ل
 ليـ دكف الحاجة ألية معززات خارجية. داخمي يزة تعز نزلمتاعيـ كرغبتيـ في االلتزاـ بمالذاتي كيككف است

   مات إدارة الصف : مقو 

اإلدارة الصفية مظيرا  مف مظاىر الحياة الحديثة كعممية إنسانية شاممة, ليا مجمكعة مف العكامل يقـك  تعد  
 ي : تف عمى النحك اآلمات أساسية تصن  كل منيا بدكره كتقف عند مبلمح أك مقك  

 .لظركؼ المؤثرة في اإلدارة الصفيةر اف حسب ظركؼ المكقف كتغي  ي  التك ىي المرونة: -

كجعميـ أكثر  متعمميفتعني زيادة مساحة فرص الحكار كالمناقشة كتنمية العبلقات بيف ال :المشاركة -
 إيجابية .

 فة باالستخداـالكصكؿ إلى الغايات في ضكء األىداؼ أؼ الكصكؿ إلى أعمى ناتج بأقل تكم ىي: الكفاية -
 .األمثل لئلمكانيات

لى المستقبل في ضكء خطكات ىادفة تعني باختصار التنبؤ  المستقبمية: - ىي التحرؾ إلى األماـ كا 
 باحتياجات المستقبل .
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 تعني تأسيس كل سمكؾ إدارؼ صفي عمى أساس عممي سكاء في التخطيط أـ التنظيـ أـ اتخاذ العممية: -
 .(97 ,2009الدليمي ,)ربيع ك القرار أـ التغمب عمى المشكبلت 

  : وظائف إدارة الصف 

لـ تعد ميم تو ك  في إدارة الصف, مدرسػ االتساع في مفيـك التربية كالتعميـ إلى تزايد كظائف كأدكار الأد  
تتكقف عند حفع النظاـ كاالنضباط الصفي بل اتسعت لتشمل مياـ كأدكار جديدة تدعـ العممية التعميمية 

 :  فيما يميالتعممية, كيمكف إيجازىا 

يعد عمبل  إداريا  معقدا  يعتمد عمى التخطيط كالتنظيـ كالتكجيو كالرقابة كالتقكيـ, كينبغي أف : التدريس -1
ا  بصكرة كاممة بمتطمبات كل عنصر مف ىذه العناصر األساسية لمعممية اإلدارية, كأف  مدرسيككف ال ممم 

تقاف حتى يضمف إد تحقق نتيجة إيجابية لو  ارة صفية ناجحةيحسف تنفيذ خطكات كل منيا بدقة كا 
  .(68 ,2006)عمي كالدليمي,  لممتعم ميفك 

كيتبع ىذا الدكر أدكار فرعية تتمثل في  مدرسالتدريس ىك الدكر األكؿ كاألساسي لم ف  إكيمكف القكؿ 
 الميمات التالية: 

يف في اإلعداد سمدر  ال عمى مدػ تكافر كفايات كميارات لدػ نجاح عممية التدريسيعتمد التخطيط :  -أ
كخصائص  ,التي تتناسب مع طبيعة الميمات التعميمية, ة األنشطة المنيجية كالبلمنيجيةكالتحضير لكاف

 .(25 ,2007)الزغكؿ كالمحاميد,  جراءات المعمكؿ بيا في المدرسةكطبيعة األنظمة كاإل ,المتعمميف

)ربيع  متعمميفاألنشطة كالحاجات كميارات الكتحديد  ,مف تحضير الدركس اليكمية كيتضمف التخطيط كبل  
 .(96 ,2009كالدليمي,

ة خطط أىميا : الخطة السنكية, الخطة الدراسية,  كما أف   التخطيط السميـ لمتدريس ينبغي أف يتضمف عد 
الزمنية لممنياج, الخطط العبلجية, خطط لممتفكقيف, المشاركة في إعداد الخطة التطكيرية لممدرسة  ةالخط
 .(23 ,2008ف,)نبيا

الذؼ  مدرسعمى مدػ فاعمية العممية التعميمية التعممية, فال ا  قكي ا  ر عممية التنظيـ مؤش   التنظيـ : تعد   -ب
خبرة كدراية, فيك ينتقل بيف مراحل الدرس المختمفة بيسر كسيكلة معطيا   اذ يككف يدير الكقت بدقة كفاعمية 

أك  متعمميفعمى تنظيـ التفاعل الصفي سكاء بينو كبيف ال كىك قادر ,كل مرحمة منيا ما تستحقو مف الكقت
   .(25 ,2008نبياف,) أنفسيـ متعمميفبيف ال
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ـ حيث يتـ التكزيع عمى مجمكعات مع مراعاة المبادغ التي لمتعم   متعمميف: تنظيـ الما يمي التنظيـكيشمل 
لتككف مبلئمة لحصكؿ يزات كتنظيـ الغرفة الدراسية بكل ما تحكيو مف أثاث ككسائل كتجي ,تحكـ ذلؾ

 .(96, 2009)ربيع كالدليمي, عممية التعمـ

بصفتو  مدرسمديرا  لصفو, كلكف ليس كل مدير قائدا  , كمف المياـ األساسية لم مدرسال القيادة: يعد   -ج
الذؼ يقكـ بدكره القيادؼ في الصف يجعل  سمدر  ليذا الصف, "فال مسؤكال  عف إدارة الصف أف يككف قائدا  

س سكاء كاف ذلؾ عمى المستكػ الفردؼ أـ عمى المستكػ الجماعي, فيكر   ,و خمية عمل بفاعمية كاقتدارمن
كيأخذ بيدىـ طيمة الكقت لمعمل الجاد المثمر كاإلنجاز  ,لتحقيق األىداؼ المنشكدة المتعمميفاىتمامات 

 "شأنو شأف القائد في المعركةدىـ اشر ا  ييـ ك يكجتك  المتعمميفقاـ بالتخطيط لو كتنفيذه مع الرفيع, فيك قد 
 .(33 ,2009)الحيمة, 

بالحاضر كالمستقبل كيدعك إلى التغيير كالتجديد كاإلبداع كيخمق االستراتيجيات كيأخذ بزماـ  كما أنو معني   
 .(79 ,2006األمكر في المكاقف المختمفة )عياصرة كالفاضل, 

جاح في تحقيق األىداؼ التي نسعى إلى تحقيقيا التقكيـ : ىك العممية التي نحدد بيا ما بمغناه مف ن -د
كمعرفة العقبات كالمعكقات بقصد  ,كتشخيص األكضاع ,بحيث تككف عكنا  لنا عمى تحديد المشكبلت

 .(184 ,1997)فالكقي, مى تحقيق أىدافياتحسيف العممية التعميمية كرفع مستكاىا كمساعدتيا ع

ل الصف اإلطار الذؼ يمتقي فيو قطبا العممية التعميمية مث  ي: البيئة الصفية الفيزيقية لمتعمم تنظيم -2
اؿ ينبغي أف تككف البيئة الصفية مبلئمة , كلكي تتـ العممية التعميمية بشكل فع  ـالمتعم  ك  سمدر  كىما ال

ـ تجعل " اعتبار البيئة الصفية كمتغيراتيا في التخطيط لمتعم  ف  أ إذ ,ر ليـ الراحة الجسميةكتكف   لممتعم ميف
 .(372 ,2001ـ مفيدة كسارة" )قطامي كقطامي,مية التعم  عم

دارتيا كتنظيميا في ظل التربية الحديثة  مدرسأصبح لملقد  دكرا  أساسيا  في تطكير محتكػ الغرفة الصفية كا 
مف خبلؿ األدكار الحديثة التي يضطمع بيا كالتي تؤكد بشكل أساسي عمى "الرعاية الشاممة مف أجل 

 .(253 ,2009النمك الشخصي المتكامل" )الحيمة, المساعدة في تحقيق

كثيرة في غرفة الصف كالمكتبة كالكسائل اإليضاحية كالتعميمية  جكانبعف  مسؤكال  المدرس  فقد أصبح
ناىيؾ  ,لكيربائية كالسبكرة كما إلى ذلؾالمعدات اكاألدكات ك مكاد المستيمكة كالخاـ كالمستمزمات التدريسية كال

ينتمكف إلى خمفيات اجتماعية  متعمميفعامل مع ني لمغرفة الصفية الذؼ يقتضي التعف التركيب اإلنسا
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 2010,)أبك جادك ركحية كالفركؽ الفردية الذكائيةكاقتصادية كثقافية متنكعة إلى جانب االختبلفات ال
,293). 

صفية كا عدادىا بالدرجة األكلى القياـ بمجمكعة مف اإلجراءات لتييئة البيئة ال سمدر  مف ال ىذا بيتطم  ك 
 بصيغة مشجعة لعمميتي التعميـ كالتعمـ, كمف أمثمة ذلؾ : 

كطبيعة المادة  متعمميفيجب أف تتناسب مساحة الصف الدراسي مع عدد ال :مساحة الصف الدراسي -أ
الصف النمكذجي يبمغ عدد  , كىناؾ شبو اتفاؽ بيف التربكييف عمى أف  س ليـ كطريقة التدريسالتي تدر  
 .(64 ,2008)ربيع كبشير, ا  متعمم( 22-20ما بيف ) فيو المتعمميف

 في الصف, كأيضا   المتعمميفجميع  متابعةمف  مدرسف اليجب ترتيب المقاعد بشكل يمك   :المقاعد -ب
 ,كما يقـك بو مف أنشطة كما يستخدمو مف كسائل مدرسبحيث يستطيعكف رؤية ال متعمميفل جمكس اليفض  

ضافة   أف يعيد ترتيب المقاعد لتناسب طريقة التعميـ التي ستستخدـ إف كاف التعميـ  مدرسلما سبق عمى ال كا 
 :مثبل  ,ليتناسب كحاجاتيـ  المتعمميفيمكف أف يغير ترتيب ك أك عمى شكل مجمكعات,  أك فرديا   جماعيا  
 .(30 ,2009)أبك شعيرة كغبارؼ, مف النافذة يعاني مف ضيق تنفس قريبا  الذؼ  ـمتعم  ال يجمس

مكاف كطريقة تخزيف كحفع المعدات سكؼ يؤثر في تكافرىا كسيكلة استخداميا  إف   دات واألدوات:المع -ت
الكصكؿ إلى المصادر كالمكاد التعميمية المطمكبة دكف المركر  لممتعم ميفكتناكليا, كمف ىنا ينبغي أف يتاح 

ضماف سبلمة بيئة  , كيجبمتعمميفكدكف حدكث ازدحاـ حكؿ أماكف ال اآلخريف متعمميفعمى أدراج ال
بعاد المكاد الكيميائية الخطيرة عف متناكؿ ال  ,2008)ككلي, (؛148 ,2000)جابر, متعمميفالصف كا 

166). 

عمى حد سكاء بالراحة كالنظاـ المذيف  مدرسكال المتعمـ الصف النظيف شعري   :النظافة الصفية -ث
الضركرؼ المحافظة عمى نكافذ كأبكاب  مفك  ,لمتعمـ مناسبا   يجعبلف مف الحصة كالغرفة الصفية مكانا  

 (129 ,2009سبكرة صالحة كاستعماليا في التعمـ كالتعميـ)دنديس,إلى , إضافة ستعماؿ كسميمةصالحة لبل

مف شأف المعركضات الجذابة التي  تربوية مريحة: أساليبالعمل عمى زخرفة الغرفة أو تجميمها ب -ج
يجاب تعم ق عمى الجدراف أف تضفي جماال   المكسيقى كاألضكاء كاألصكات كما أف   ,ية عمى بيئة الصفكا 

ة مكاف باىت كغير أنو ثم  إلى المدرسة مع شعكر  المتعممكف  يذىبكقد  عمى الصف, ابا  جذ   ا  تضفي جك  
رنا ىذا االنطباع مف كقت آلخر سنشجعيـ عمى االىتماـ كالتركيز كلك غي   ,ـ عمييـ العمل فيوجميل يتحت  

 .(166 ,2008ثر إلى العمل )ككلي,كعمى االنجذاب أك
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إذا كاف تكفير البيئة المادية المبلئمة  :سي )العاطفي ( واالجتماعي المريحتوفير المناخ النف -3
المتعمميف يحتاجكف إلى الكسط  ة ألف  أكثر أىمي   د  ف فإف تأميف البيئة النفسية يعا  إلدارة الصضركريا  كميم  

ة كالتراحـ"كالمقصكد بو التعمـ كيعززه. لمريح الذؼ يدعـ النفسي اآلمف كا مما  ,تكفير جك صفي يتسـ بالمكد 
ضركرة التقبل غير  مع, اةتحقيق األىداؼ المتكخ  إلى كيؤدؼ  المتعمميفيؤدؼ لتفعيل أثر التعمـ عند 

بأىميتو كيشجعو عمى  هحب كاالحتراـ المتبادؿ الذؼ يشعر مف خبلؿ إشاعة جك مف ال متعمـالمشركط لم
التي عمى إطبلؽ أكبر كـ ممكف مف األفكار  مية مف خبلؿة التعم  الة في العممية التعميمي  ركة الفع  المشا

   .(147 ,2008)العشي,  "أف يتقبميا كيدعميا مدرسال

مف تفاكت  ا بيف المتعمميفو عم  طرف مدرسكبالنسبة لمجك االجتماعي داخل الصف, ينبغي أف يغض ال
كبأىمية تقديـ  ,يشعر فيو جميع المتعمميف ببل استثناء بحرية المشاركة ا  راسي  د ا  جك   اجتماعي, كبذلؾ يخمق

و , كيشعر كل منيـ أن  مدرسكال يخشكف أك يرىبكف مف عاقبة االختبلؼ مع ال ,اقتراحاتيـ كآرائيـ كأفكارىـ
) ابراىيـ ف الشخصية في معرفة كل منيـ لآلخريعمى قدـ المساكاة مع بقية زمبلئو , كما يكثق العبلقات 

 .(150-149 ,2005كحسب هللا, 

مة مف إلى مرحمة م المتعمـإيصاؿ  سمدر  أىـ مسؤكليات ال :االنضباط وحفظ النظام الصفي -4 تقد 
ة تنبع مف داخمو كليس فاتو طكعي  كفق القكانيف, كتككف تصر   المتعمـ, كأف يتصر ؼ مراحل االنضباط الذاتي

 .(46 ,2000)منسي, تجة عف العقابأك ناب مفركضة عميو مف اآلخريف ألسبا

 انخفاضية بالدرجة األكلى إلى أىـ األسباب المسؤكلة عف عدـ االنضباط في الصفكؼ الدراسكيمكف عزك 
, حيث تككف المحصمة النيائية عف الحد المعقكؿ المتعمميفـ بسبب الضبط الزائد لسمكؾ الدافعية لمتعم  

, كالعزلة كالسككف بدؿ التفاعل الذىني بدؿ التركيز كاالستيعابت لمجمل العممية التربكية بشكل عاـ التشت
 .(231 ,2001)الحمك,  النسجاـ في مختمف المكاقف الصفيةكا

كالنمط الذؼ يتبعو  مدرسمف أىـ العكامل المؤثرة في حفع النظاـ كاالنضباط الذاتي ىي شخصية ال كلعل  
مف  استخداـ التشجيع بدال  ك , المتعمميفمعاممة  العدالة فيك في إدارتو لصفو تسمطي كاف أـ ديمقراطي, 

كالعمل عمى إيجاد حمكؿ  (إف كجدت)المتعمميف في البحث إجرائيا  في مشكمة االنضباط  مشاركةك النقد, 
 .(146 ,2008عممية ليا )العشي,

ة فرض النظاـ كاالنضباط داخل الصف, كمف األساليب  سمدر  كعادة ما يمجأ ال ة بحج  إلى أساليب عد 
, كلعل  ب العقاب بنكعيو الجسمي كالمعنكؼ الشائعة كالمستعممة في معظـ المؤسسات التربكية التعميمية أسمك 

كاستعماؿ العقاب راجع لآلثار السمبية التي يتركيا في شخصية  متعمميفلسكء معاممة ال الباحثيفرفض 
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دافعية لمتعمـ أك ظيكر سمككيات , فقد تؤدؼ بو إلى النفكر مف المدرسة كاليركب منيا أك تدني الالمتعمـ
 .(5-2, 2011عدكانية )ذىبية,

مف اإلجراءات التي تساعد في تكفير النظاـ كاالنضباط داخل الصف كبالشكل الذؼ ييسر عمميتي التعميـ ك 
تنظيـ بيئة الفصل ك  كح األنظمة كالقكاعد كالتعميماتكضك كىي : كضكح األىداؼ كاإلجراءات كالتعمـ 
استخداـ طرائق ك  النقدك  ةك تكفير القدك  لمشاركةالتعاكف كاك أك تنمية االنضباط الذاتي تككيف ك الدراسي 

  .(189, 2005)الفتبلكؼ, التعزيزك  استخداـ تقنيات التعميـ كالتعمـك  ةالتدريس الحديث

فرصة المشاركة في التعميـ كالتعمـ  ـمتعم  يتيح لم مدرسلقد أصبح دكر ال: مينمتعم  م التوجيه تعم   -5
ؼ عمى الكسائل التقنية التعر  ك  يارات البحث الذاتي,م وز عمى إكسابعف نفسو بحرية, كيرك   لتعبيركا

, كالرجكع إلى مصادر المعرفة المختمفة مف مكتبات ية استخداميا في التعميـ كالتعمـكاالتصاالت ككيف
, فقد أصبح دكرا  كجيد زمة بأقل كقتكمراكز تعميمية ككسائل اإلعبلـ المختمفة كاستخراج المعمكمة البل

 .(85 ,2008) عامر كدمحم, منتجا  مبدعا  أكثر مف ككنو متمقيا  أك حتى متفاعبل   نفسو مبتكرا   ـالمتعم  يجعل 

ىي الميمة األخيرة لئلدارة : عتهم وتقديم تقارير عن سير عممهمومتاب مينمتعم  مالحظة ال -6
كيتـ ذلؾ  ,كتدكيف الحضكر كالغياب ,ئج االختباراتكتسجيل نتا :كتضـ في العادة بعض العمميات ,الصفية

 .(96 ,2009باستخداـ الكشكؼ )ربيع كالدليمي,

 ,حفع النظاـد قاصرة عمى كلـ تع بت,عت كتشع  تنك   ياأن   ف العرض السابق لكظائف اإلدارة الصفيةمضح يت  
قيق األىداؼ اعد في تحبشكل يس ,لممتعم ميفبل تسعى في النياية إلى تكفير البيئة الصفية المبلئمة 

 ,فمـ يعد ناقبل  لممعرفة ,جديدة   ا  كميام ا  أدكار لممدرس في ظل التربية الحديثة  ت, كأصبحالتربكية كالتعميمية
بيـ شيئا  فشيئا  بأسمكب التحفيز  يرتفعيأخذ بيد المتعمميف ك  ,را  لمحصكؿ عمى المعرفةبل أصبح ميس  

ركف كيستخدمكف مصادر التعمـ, كما كيف يتعممكف ككيف يفك   ميـكالترغيب كالتكجيو كاإلرشاد, كيعم  
ل كتحم   ,ي لدييـ اتجاىات االنضباط الذاتيكينم  يساعدىـ عمى النمك الشامل في جميع نكاحي شخصيتيـ, 

ر يؤث   يات كالقكاعد دكف تطبيقيا الكثرة التكجي ألف   , كيستطيع التأثير فييـكاالعتماد عمى النفس ,ةالمسؤكلي  
تيـ كيقكدىـ إلى أف يكتسب محب   عا  يستطيعلكف بالقدكة كالتكجييات م ,صية المتعمميف كسمككياتيـفي شخ

بعيدا  عف أشكاؿ القسر  ,االنضباط الذاتي مف خبلؿ استثارة دافعيتيـ لبللتزاـ الذاتي بالقكاعد الصفية
ق كاتيـ الصفية كي يتعم  ر استجاباتيـ كمشار كيقد   ,كالتخكيف, كما ينظر إلى المتعمميف نظرة إيجابية

ل المياـ كاألدكار الحديثة لممدرس في إدارة الصف تتمث  ىذه  الداخمية, كجميع تقديرىـ لذكاتيـ كقدراتيـ
  كالنيضة العممية كاالجتماعية كالحضارية.مفكر ل ا  كرائد ,لؤلجياؿالحسنة كالقدكة  ,باعتباره المربي
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ةالثاني : القواعد الصفي محورال  

 مقدمة 

ػػػ يعػػػد    اؿ لمقكاعػػػد الصػػػفية عػػػامبل  أساسػػػيا  فػػػي نجػػػاح اإلدارة الصػػػفية, ألف  نجػػػاح المػػػدرس فػػػي إعػػػداد نظػػػاـ فع 
ػالمػدرس يسػتطيع أف يجن ػ تكقعاتػػو  لممتعم مػيفح ب الصػػف الدراسػي الكثيػر مػػف المشػاكل السػمككية عنػػدما يكض 

 يتحػاكرعمػى االلتػزاـ بيػا, بػل  متعممػيفإجبػار ال كأمنيـ حػكؿ السػمكؾ المقبػكؿ, كال يقػـك بفػرض ىػذه القكاعػد 
معيـ حكليا كيتأكد مف استيعابيـ ليا كاقتناعيـ بأىميتيا, حتى تأتي الممارسة ذاتية دكف أؼ خػكؼ أك قسػر 

 فيـك القكاعد الصػفية كمػا يتصػل بػوكصكال  إلى تحقيق االنضباط الذاتي, كسكؼ نتناكؿ في الفصل الحالي م
جراءات كبعػض األخطػاء فػي  ,مراحل إعدادىا كتطبيقيا كمتابعتيػا كتقكيميػاك  ,كمدػ أىميتيا ,مف تعميمات كا 

 .المدرسيف حكليا فيـ

 : مفهوم القواعد الصفية 

دارتػػو مػػدرسـ شخصػػية اليعكػػس الصػػف المػػنظ   كتقميػػل  ,كيحقػػق ىدفػػو األساسػػي فػػي تحسػػيف عمميػػة الػػتعمـ ,كا 
ػػػالسػػػمككيات الخاطئػػػة التػػػي يمكػػػف أف تعيػػػق األنشػػػطة التعميميػػػة التعمميػػػة, ك  ق النظػػػاـ كاالنضػػػباط لكػػػي يتحق 

الصػف مجمكعػة مػف القكاعػد الصػفية, سػكاء تمػؾ  ينبغػي أف تسػكد ,مػدرسكػل  مػايسػعى إليي مػذافال افالصػفي
محافظػة عمػى النظافػة باعتبارىا القكاعد العامة المتعمقة بالدكاـ كالػزؼ كال سمدر  التي نظمتيا المدرسة كنقميا ال

 و.لصف   مدرسيضعيا الالخ, أك القكاعد التي كالحضكر ....

ػك  و كتحكػـ السػمككيات التػي تمػارس داخػل الصػف القكاعد الصػفية ىػي التكقعػات أك المعػايير العامػة التػي تكج 
 مػػدرسلكػػف بطريقػة غيػر مباشػػرة, فمػثبل  يقػكؿ ال المقبكلػةالدراسػي, كىػي غالبػا  مػػا تػدؿ عمػى السػػمككيات غيػر 

 إال بعػد االسػتئذافؾ بػذلؾ, بمعنػى ال تتحػرؾ مػف مكانػؾ : يمكنؾ االنتقاؿ مػف مكانػؾ عنػدما يسػمح لػمتعمـلم
 .(2مكقع انترنت)

ر مقبػكؿ كعادة ما تشػير إلػى سػمكؾ غيػ ,التكقعات المحددة التي تتعمق بالسمكؾلذلؾ تتضمف القكاعد الصفية 
 .(5, 1998)حميدة, كما تشير إلى سمكؾ مقبكؿ

مجمكعػة قكاعػد مطمقػة, ال يمكػف التفػاكض  أف القكاعػد الصػفية  McLeod et alكآخػركف  مػاؾ ليػكديػرػ ك 
 .((McLeod et al,2003, 76 بدقة كىي لقضايا السبلمة كالصحة كيجب اتباعيا ,عمييا
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, كىػي المتعممػيفالتػي ينتظرىػا مػف  مدرسقكاعد لمعمل تحدد تكقعات ال" :ياأن  الصفية  عدكا ؼ القتعر  ف أما بكز
 (248, 2005)بكز, "زاـ بياتشير إلى سمككيات ينبغي عمى المتعمميف االلت

جممػػػة مػػا يصػػدر فػػػي مناسػػبات مختمفػػة تحػػددىا المكاقػػػف التعميميػػة التعمميػػة, كتفيػػػـ "يػػا أن   كتعرفيػػا الفػػتبلكؼ 
ـ ىػػذه القكاعػػد ضػػمف سػػياقات ضػػمف سػػياؽ اجتمػػاعي تفػػاعمي مػػا بػػيف األفػػراد كالجماعػػات... كلػػذلؾ يػػتـ تعم ػػ

 (191, 2005)الفتبلكؼ, "كمناسبات متعددة

حػػكؿ السػػمككيات  متعممػػيفد تكقعػػات المػػدرس مػػف الالقكاعػػد الصػػفية تحػػد   مػػف التعريفػػات السػػابقة أف  كيتضػػح 
كمف األفضل لممدرس أف يركػز عمػى التكقعػات اإليجابيػة المقبكلة أك السمككيات غير المقبكلة داخل الصف, 

ا بػػدال  مػػف تزكيػػده بقائمػػة مػػف المػػراد االلتػػزاـ بيػػكأف تحػػدد قكاعػػده الصػػفية السػػمككيات المقبكلػػة  ,مػػف المتعممػػيف
 السمككيات الممنكعة التي تجعمو عرضة لفحص الحدكد مف قبل المتعمميف. 

كيتػػػػابع  المتعممػػػػيفعبػػػػارات عامػػػػة يصػػػػكغيا المػػػػدرس مػػػػع  :يػػػػاأن  القكاعػػػػد الصػػػػفية كبػػػػذلؾ نصػػػػل إلػػػػى تحديػػػػد 
التػػػي  الصػػػف الدراسػػػي داخػػػل المقبكلػػػةد التكقعػػػات كالمعػػػايير العامػػػة حػػػكؿ السػػػمككيات ممارسػػػتيـ ليػػػا, كتحػػػد  

 كصكال  إلى تحقيق االنضباط الذاتي.ذاتيا  بيا  متعمميفييدؼ المدرس إلى التزاـ ال

 : القواعد الصفية وعالقتها بالتعميمات واإلجراءات الصفية 

ػػح مػػف خػػبلؿ بنػػاء  ,متعممػػيفيػػة لسػػمكؾ الف المعػػايير العامػػة المكج  التػػي تتضػػم   ,المػػدرس قكاعػػده الصػػفية يكض 
 تساعد في تطبيقيا. مف خبلؿ مجمكعة مف اإلجراءاتاضحة كمحددة لكل قاعدة صفية ك تعميمات ك 

, مػاذا يعممػكف, كىػي إلػى لممتعم مػيف بنقميا حرفيا   مدرسرة يقـك الأنيا : "أحداث مقر  كيمكف تعريف التعميمات 
   .(141 ,2000" )عدس, جزء مف الحياة اليكمية المدرسية حد كبير

 ف مػػػػػػػػا يمكػػػػػػػػف عممػػػػػػػػو كمػػػػػػػػا ال يمكػػػػػػػػفك التفسػػػػػػػػيرات كاألكامػػػػػػػػر التػػػػػػػػي تبػػػػػػػػي  جممػػػػػػػػة التكضػػػػػػػػيحات أ" كىػػػػػػػػي
 .(191, 2005)الفتبلكؼ,"عممو

ن   ,عمى الكممات التي تصاغ فييػا ة تعميماتة أي  فاعمي  ال تتكقف ك  مػا أيضػا  عمػى األسػمكب الػذؼ كصػمت فيػو كا 
افقػو مػف تعبيػرات الكجػو كمػا ير  ,الصػكت ةمػا يتضػمنو ىػذا األسػمكب مػف نبػر ك  ,كنقمت بو إلييـ متعمميفإلى ال

بمضػػػمكف ىػػػذه التعميمػػػات  المتعممػػػيفكاألىػػػـ مػػػف ىػػػذا كمػػػو اقتنػػػاع  ,أك ىػػػزة الكتػػػف ,كحركػػػة اليػػػديف كالعينػػػيف
   .(149 ,2000)عدس, ميـ لوكتقب  
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يجعميػػـ يرغبػػكف فػػي االلتػػزاـ بيػػا ذاتيػػا , كىػػذا كفيػػل  الصػػفية بمضػػمكف التعميمػػات  متعممػػيفاقتنػػاع ال ف  إلػػذلؾ فػػ
ألنػػػو نػػابع مػػػف دافػػع داخمػػػي كلػػيس مفركضػػػا  عمػػييـ مػػػف  ,يػػدـك أثػػػره طػػكيبل   ضػػػباط الػػذاتي الػػػذؼبتحقيػػق االن

 الخارج.

ػ ػػق عمػػى أنشػػطة معي  كلكنيػػا تطب ػػ ,القكاعػػد فػػي تكقعػػات السػػمكؾ "تشػػبوفيػػي ا اإلجػػراءات أم  و نػػة كىػػي عػػادة تكج 
 .(5 ,1998)حميدة, "إلنجاز شيء ما ال لتحريـ بعض السمككيات

, كػأف تشػترؾ ف أك مكقف نػكعيذ في سياؽ معي  مجمكعة سمككيات مترابطة تنف  " :وأن  إلجراء ا زفت بك كما عر  
فػػػي نقػػػل كتػػػب مكتبػػػة الصػػػف إلػػػى المكتبػػػة المدرسػػػية مػػػف أجػػػل تجميػػػدىا أك زراعػػػة  مػػػف المتعممػػػيف مجمكعػػػة

ا بصػػكرة شػػتبلت فػػي حديقػػة المدرسػػة ... كغالبػػا  مػػا يكػػكف اإلجػػراء الكاحػػد ذا خطػػكات متتاليػػة يجػػب القيػػاـ بيػػ
 .(248, 2005" )بكز,دمتسمسمة مف أجل تحقيق ىدؼ محد  

كسػػػيمة معتػػادة لمحصػػػكؿ عمػػػى األمػػػكر الركتينيػػة الضػػػركرية فػػػي الصػػػفكؼ الدراسػػػية "كاإلجػػراءات عبػػػارة عػػػف 
ألف ىنػاؾ الكثيػر منيػا,  مػدرسلمحاجة, كتجعل القكاعد كالمعايير تنفيذية, كىي صػعبة بالنسػبة لم كتتغير تبعا  
كأف  مػدرسال إلييػا ائمػة مػف اإلجػراءات التػي يحتػاجالػة يجػب التخطػيط ليػا ككضػع قإلجراءات الفع  كلتطكير ا

 McLeod et )" القياـ بػو كينبغػي أال يتػرؾ أؼ إجػراء لمصػدفة متعمميفما  كبالضبط ما يريد مف الر مقد  يقر  
al,2003, 76). 

 ة :تييز عمى اإلجراءات اآليجب التركو عند تخطيط اإلجراءات البلزمة لمصف أن   كيقترح حجي

 .المتعمميفكفي أثناء عمل  سمدر  اإلجراءات التي ينبغي اتباعيا في أثناء التدريس الذؼ يقـك بو ال -

 في األعماؿ الركتينية اليكمية. المتعمميفالتخطيط لمشاركة  -

 إدارة تقييـ األداء كمتطمبات العمل. -

 االنتقاؿ داخل غرفة الصف كخارجيا. -

 .(202-201 ,2000)حجي, راغ في الصف كالتسييبلت المتاحةلمف المتعمميفداـ استخ -

ـ  ة القكاعػػد الصػػفي   يتضػػح ممػػا سػػبق أف   كأشػػمل مػػف التعميمػػات كاإلجػػراءات الصػػفية, فيػػي عبػػارات عامػػة  أعػػ
تشػػير إلػػى سػػمككيات مقبكلػػة أك غيػػر مقبكلػػة كيمكػػف تعميميػػا عمػػى عػػدة مكاقػػف صػػفية, أمػػا التعميمػػات فيػػي 

كتحػػدد مػػاذا يعممػػكف, كتشػػبو اإلجػػراءات القكاعػػد الصػػفية مػػف  لممتعم مػػيفمقػػررة ينقميػػا المػػدرس حرفيػػا   أحػػداث
ػإلى تكقعات المدرس مف المتعمميف, كىي تجعل القكاعد كالمعايير تنفيذية, كمػا  حيث اإلشارة ذ فػي مكقػف تنف 
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ػػػ القكاعػػػد  مككيات, لػػػذلؾ فػػػإف  مػػػيف فػػػي الغالػػػب إلنجػػػاز شػػػيء معػػػيف ال لتحػػػريـ بعػػػض السػػػو المتعم  نػػػكعي كتكج 
ا كفيميػػا ميػػترتكػػز عمػػى مجمكعػػة مػػف اإلجػػراءات كالتعميمػػات المتسمسػػمة كالمتتابعػػة حتػػى يسػػيل تعم  الصػػفية 

جػػراءات صػػفية فع  ك كبالتػػالي تطبيقيػػا,  كحيا الػػة مػػف حيػػث كضػػينبغػػي التأكيػػد عمػػى أىميػػة كجػػكد تعميمػػات كا 
التػػػزاـ  عمػػػىسػػػاعد مػػػف كقػػػت آلخػػػر ييميا كالتػػػذكير بيػػػا د فػػػي تقػػػدس الجي ػػػأسػػػمكب المػػػدر   ف  أكمنطقيتيػػػا, كمػػػا 

 بيا. متعمميفال

 : أهمية القواعد الصفية 

متيا بمكغ االنضػباط الػذاتي كالكقايػة مػف الكثيػر ة كجكد القكاعد الصفية في جكانب عديدة, كفي مقد  تبرز أىمي  
ي مينػػػة التػػػدريس الػػػذيف يف سػػػكاء  الحػػػديثكف فػػػالمدرسػػػ يعػػػاني منيػػػا الكثيػػػر مػػػفمػػػف المشػػػكبلت الصػػػفية التػػػي 

الذيف يتساءلكف فػي كثيػر مػف يناضمكف في إدارة الصف كالحفاظ عمى االنضباط أك حتى المدرسكف القدامى 
ت غيػػر مقبكلػػة داخػػل الصػػف األكقػػات عمػػا يجػػب القيػػاـ بػػو لمتعامػػل مػػع المتعممػػيف الػػذيف يقكمػػكف بسػػمككيا

(Flannery, 2005, 22).     

حػػػكؿ  المتعممػػػيفل مػػػف أشػػػكاؿ التعاقػػػد أك االتفػػػاؽ المسػػػبق بػػػيف المػػػدرس ك شػػػكالصػػػفية كالقكاعػػػد  لػػػذلؾ تػػػأتي
ػ مػتعمـح لمالسمككيات المتكقع منيـ القياـ بيا, كمف خبلليا تتكض   ل مسػؤكلية تصػرفاتو حقكقػو ككاجباتػو كيتحم 

ػػ لضػػماف  اءةبػػاع أسػػاليب إيجابيػػة كبن ػػدت عمػى ضػػركرة ات  االتجاىػػات التربكيػػة الحديثػػة أك ػػ ة  أف  كعكاقبيػا, خاص 
 .رسي بعيدا  عف أؼ قسر أك تيديد الطكعي بالنظاـ المد متعمميفالتزاـ ال

ت د عمى مسؤكلياتؤك   ياجدا  في إدارة االنضباط كالسمكؾ الصفي ألن   مفيدة   أداة  ة الصفي   القكاعد تعد  لذلؾ 
 لدػتسيـ في بناء احتراـ الذات  ميف, كماس كمتعم  كحقكؽ كل شخص في الصف الدراسي مف مدر  

كبالتالي تطكير  ,ة المشتركة في ضبط الصف الدراسيل المسؤكلي  الفرصة لتحم   ر ليـيا تكف  ميف, ألن  المتعم  
ز ا يعز  مم   ,الذؼ يشارؾ فيو المتعممكف في المناقشات كالمفاكضات ,المناخ الصفي اإليجابي كالصحي

ف التعمـ الصفتعم  مس كالة بيف المدر  العبلقات اإليجابي    .(EMDC,2007,33) يميف كيحس 

, كصػػحيح أنيػػا عرضػػة لمػػا يعػػرؼ المتعممػػيف القكاعػػد الصػػفية فاعميتيػػا فػػي المقػػاء األكؿ لممػػدرس مػػعكتثبػػت  
ر قكاعػد ثابتػة و سػريعا  مػا تقػر  أن ػ س إزاءىػا إال  يػة المػدر  د مػف جد  بيػدؼ التأك ػ ,بفحص الحدكد مف قبػل المػتعمـ

تحقيػق األىػداؼ التربكيػة األمػر الػذؼ يتػيح فػرص النجػاح ك  ,ايتيا كجػدكاىمف قبل الجميع عنػد التأكػد مػف جػد  
 .(118 ,2009)أبك شعيرة كغبارؼ,  المنشكدة
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ػ الصفية القكاعدحسف االلتزاـ ب ترػ الباحثة أف  ك   مػدرسر كاضػح عمػى فاعميػة المنػذ بدايػة العػاـ الدراسػي مؤش 
المشػػكبلت السػػمككية كيػػزداد  يػػث تقػػل  إيجابػػا  عمػػى البيئػػة الصػػفية بح ىػػذا بالتػػالييػػنعكس فػػي إدارتػػو لصػػفو, ك 

 باألنشطة التعميمية التعممية. متعمميفانشغاؿ ال

ػػ متعممػػيفصػػاحب السػػمطة داخػػل الصػػف كيسػػتطيع أف يفػػرض أكامػػره عمػػى ال مػػدرسال كبمػػا أف   ا قػػد بػػالقكة مم 
ا بػأنكاع كيسػتبدلي عػف سػمطة القػكةالمػدرس يسػتغني ينبغي أف , لذلؾ متعمميفيؤدؼ إلى صراعات بينو كبيف ال

 أربعة أنكاع ىي :  مدرسلسمطة الك أخرػ أكثر فاعمية, 

يػتمكف المػدرس مػف إجبػار ك مػف التػأثير عمػييـ,  سمطة القكة: تنتج عف قدرة الفرد عمى ضبط اآلخريف بدال   -
 .س ىذا النكع مف السمطةكه لك لـ يمتمؾ المدر  المتعمميف عمى تأدية كاجب معيف ما كانكا ليؤد  

ف كعػػػي السػػػمطة الكظيفػػػ - بالصػػػبلحيات الكظيفيػػػة  مػػػدرسة : كىنػػػا تعتمػػػد السػػػمطة عمػػػى كصػػػف العمػػػل, كا 
 الممنكحة لو يتيح فرصة تكظيف ىذه الصبلحيات كنكع مف أنكاع السمطة.

 سمطة االلتزاـ كالتعاقد: تنتج عف االتفاقيات كالعقكد التي يقيميا الفرد مع اآلخريف.  -

ػػف مػػسػػمطة المعرفػػة : تنبػػع ىػػذه السػػمطة  - رة كميػػارات ص الفػػرد فػػي مجػػاؿ معرفػػة معػػيف كامتبلكػػو لخبػػتخص 
   .(139-138, 2003)ىاركف,ممتازة في ىذا المجاؿ 

بشػػكل إيجػػابي  ارك يػػؤث  أف ف الػػذيف يسػػتخدمكف سػػمطات المعرفػػة كالكظيفػػة كااللتػػزاـ كالتعاقػػد ك مدرسػػالكيسػػتطيع 
ذؼ يسػتخدـ سػمطة القػكة يجبػرىـ عمػى الػ مػدرسعمى تعاكنيـ بشكل أفضػل, بينمػا ال اكيحصمك  متعمميفعمى ال

, 2003ىػاركف,) لبلستجابة تمقائيػا  كبػدافع ذاتػي القياـ باألشياء بدال  مف الحصكؿ عمى تعاكنيـ الذؼ يدفعيـ
139). 

كأف يكػكف  ,فػي الصػف عمػى أسػس مكضػكعية المػتعمـعاتػو عػف سػمكؾ تكق   مػدرسيبنػي ال كمف الضػركرؼ أف
حتػػى يكػػكف لمػػا يصػػدره عميػػو مػػف أحكػػاـ أمػػر ذك داللػػة كاضػػحة  ,مـالمػػتعك  مػػدرسىنػػاؾ فيػػـ مشػػترؾ بػػيف ال

ذا انعػػدـ الكضػػكح كالفيػػـ المشػػترؾ بينيمػػا أصػػبح  فػػي حيػػرة مػػف أمػػره غيػػر كاثػػق ممػػا  المػػتعمـكمعنػػى محػػدد, كا 
   .(131 ,2000بما ال يقبل التأكيل ليتصرؼ عمى أساسو )عدس,  مدرسيريده ال

 لقكاعد الصفية في اآلتي: لؤلنظمة كا متعمميفكتكمف أىمية فيـ ال

 اعتبارىا خبرات تربكية ضركرية لمنجاح في التفاعل كالتعمـ الصفي.  -
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كنقميػػػا إلػػػى المكاقػػػف الحياتيػػػة خػػػارج المدرسػػػة باعتبارىػػػا قكاعػػػد  ,احتػػػراـ القػػػكانيف كاألنظمػػػة داخػػػل الصػػػف -
 خمقية. 

   .(47 ,2002)الخطابية كآخركف , عبلقة مع زمبلئيـ كأفراد المجتمعالنجاح في إقامة مساعدتيـ عمى  -

كنظػػرا  ألىميػػة القكاعػػد الصػػفية نجػػد أف بنػػاء منظكمػػة مػػف الحػػدكد كالتعميمػػات كبنػػاء سمسػػمة مػػف اإلجػػراءات 
ل األسػػػاس الػػػذؼ يقػػػـك عميػػػو نمػػػكذج كػػػانتر فػػػي االنضػػػباط كاإلدارة لمتعامػػػل مػػػع مخالفػػػة ىػػػذه التعميمػػػات يمث ػػػ

 .(141 ,2003ة )ىاركف,الصفي  

د تتصػل بتحديػد أنمػاط السػمكؾ المقبػكؿ مػف المتعممػيف كبالتػالي تػزك  يا ألن  ة صفي  القكاعد ال ةأىمي   كبذلؾ تتجمى
ػالصػف,  حكؿ السػمكؾ المقبػكؿ فػيالمتعمميف بتكقعات كاضحة  د عمػى اسػتخداـ المػدرس سػمطة كمػا أنيػا تؤك 

ػػنػػع ظيكرىػػا, ألن  ة كمالتعاقػد كااللتػػزاـ التػػي تسػػاعد إلػػى حػػد كبيػػر فػػي الكقايػػة مػػف المشػػكبلت الصػػفي   ح يػػا تكض 
فػػي إدارة الصػػف ييػػتـ منػػذ بدايػػة  الجي ػػدـ مػػا لػػو مػػف حقػػكؽ كمػػا عميػػو مػػف كاجبػػات, لػػذلؾ فػػإف المػػدرس لممػػتعم  

ة, بعيػػػدا  عػػػف المشػػػكبلت العػػػاـ الدراسػػػي بكضػػػع قكاعػػػد صػػػفية تسػػػاعد عمػػػى االسػػػتمرار فػػػي األنشػػػطة الصػػػفي  
 ,راؾ المتعممػػيف فػػي بنػػاء القكاعػػد الصػػفيةتشػػا كمػػا أف ة,التػػي تعيػػق سػػير العمميػػة التعميميػػة التعمميػػ السػػمككية

كاسػػػتثارة دافعيػػػتيـ لبللتػػػزاـ بيػػػا يسػػػيـ إلػػػى حػػػد كبيػػػر فػػػي بمػػػكغ  ,كأىميتيػػػا ,حػػػكؿ مضػػػمكنيا التحػػػاكر معيػػػـك 
   داخل المدرسة كخارجيا.  تعمـالذؼ يظير أثره في سمككيات الماالنضباط الذاتي 

 : إعداد القواعد الصفية 

 مػدرسر منػذ البدايػة مػدػ اسػتعداد الكتقػر   ,كالمتعممػيف مػدرسعمى الألكلى مف العاـ الدراسي بيع األساتؤثر ا
, " كيبػػدأ التخطػػيط لػػئلدارة الصػػفية مػػع إعػػداد مجمكعػػة مػػف القكاعػػد زيتػػو إلدارة الصػػف بالصػػكرة األمثػػلكجاى

لمتعممكف عمػى بي نػة كاإلجراءات الصفية التي تكضح تكقعات المدرس مف المتعمميف, إذ مف الميـ أف يككف ا
مف السمككيات المتكقع منيـ القياـ بيا, كذلؾ بيدؼ الكقاية مف االضطرابات السػمككية التػي قػد تعيػق عمميػة 

 ( Martineau and Gauthier,1999, 476إدارة الصف" )

ا إلػػػى إعبلنيػػػ كصػػػكال   ,ثػػػـ صػػػياغتيا بالشػػػكل المناسػػػب ,كتبػػػدأ عمميػػػة إعػػػداد القكاعػػػد الصػػػفية بػػػالتخطيط ليػػػا
كأخيػػرا   ,مػػف اسػػتيعابيا مػػف خػػبلؿ تقػػديـ نمػػاذج عنيػػا تسػػاعد عمػػى فيميػػا متعممػػيفكتمكػػيف ال ,لبلطػػبلع عمييػػا

بإعػػػداد القكاعػػػد  مػػػدرسكتقػػػكيـ مػػػدػ االلتػػػزاـ بيػػػا . لػػػذلؾ يمكػػػف أف يقػػػـك الكمتابعتيػػػا تطبيقيػػػا بعدالػػػة كحػػػـز 
 الصفية كفق مرحمتيف أساسيتيف ىما :
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 واعد الصفية المرحمة األولى : التخطيط لمق

ى يسػتطيع المػدرس إدارة حتػ ,أثناء سير الػدرسفي المشكبلت التي قد تحدث  جن بت اليدؼ مف التخطيط إف  
كلكػػػف  ,, كىػػػذا يعنػػػي أف ممارسػػػة اإلدارة الجيػػػدة فػػػي التػػػدريس ال تحػػػدث بشػػػكل سػػػحرؼ نػػػاجح بشػػػكلالصػػػف 

درس كيضػػعيا فػػي اعتبػػاره عنػػد مػػف األمػػكر التػػي ينبغػػي أف يفكػػر بيػػا المػػ, "ك يسػػبقيا عمميػػات مػػف التخطػػيط
 ,كمختصػػرة ,كمعقكلػػة ,أف تكػػكف منطقيػػة :التخطػػيط لمقكاعػػد الصػػفية بشػػكل يسػػاعد المتعممػػيف عمػػى اسػػتيعابيا

كمػػا ينبغػػي أف تسػػاعد  ,ـ, كأف تنبثػػق مػػف مرتكػػزات أخبلقيػػةكقابمػػة لمصػػياغة مػػف كجيػػة نظػػر المػػتعم   ,رةكمعب ػػ
ػػػ ,المتعممػػػيف عمػػػى تعزيػػػز الثقػػػة بػػػالنفس نيـ مػػػف اتخاذىػػػا نمكذجػػػا  كممارسػػػتيا كترجمتيػػػا إلػػػى مكاقػػػف كأف تمك 

 .(50 ,2002)الخطابية كآخركف , "حياتية

 :  اآلتي عند التخطيط لمقكاعد الصفية كما ينبغي أف يراعي المدرس

   .أف تصاغ في صكرة ميارة يمكف التدريب عمييا -

 .أف تنسجـ مع األحداث الصفية  -

   .كقانكنية كتعميمية أف تقـك عمى مرتكزات أخبلقية -

   .مدرسأنفسيـ كبينيـ كبيف ال المتعمميفأف تستند إلى التفاعل بيف  -

 .كمبادرتو الذاتية لممارستيا  المتعمـأف تساعد في تحقيق استقبلؿ  -

 .(422 ,2001)قطامي كقطامي, بيا ـالمتعم  د تأكيد النتائج اإليجابية عند تقي   -

 العامة المفيدة كالضركرية عند التخطيط لمقكاعد الصفية :  عددا  مف اإلرشادات كما ذكر حجي

 أف تككف القكاعد الصفية متكافقة مع قكاعد كسياسات المدرسة كداعمة ليا. -

 مقبػػػكؿىػػػك متكقػػػع عػػػف السػػػمكؾ ال ة لمػػػاأف تقػػػدـ ىػػػذه القكاعػػػد األسػػػس الكاضػػػحة لكػػػل النػػػكاحي األساسػػػي   -
 بشكل كاضح كمحدد.كأمثمة إيجابية لمسمكؾ المبلئـ  لممتعم ميف

لسػػير العمػػل فػػي الصػػف  ف ضػػركرة ىػػذا السػػمكؾ كفائدتػػوأف يػػدعـ كػػل سػػمكؾ بمبػػررات عقبلنيػػة بشػػكل يبػػي   -
 .(200, 2000)حجي, بشكل إيجابي
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, كىػذا قتراح أحكػاـ كقكاعػد نظػاـ الصػففي تخطيط كا ف ك متعممكمف الميـ جدا  في ىذه المرحمة أف يشترؾ ال
   .( 1998,199)حمداف, زاـ الذاتي لتطبيقيا بأمانة كدقةكااللت ا  ميا نفسي  عمى تقب  يساعدىـ 

 كزيػػػادة الفػػػرص ,التخطػػػيط لمقكاعػػػد كاإلجػػػراءات الصػػػفية فػػػي تقميػػػل االضػػػطرابات السػػػمككية الصػػػفيةكيسػػػاعد 
رات التعميميػػػة المرغكبػػػة, , كالتركيػػػز عمػػػى القػػػكانيف كالتعميمػػػات الصػػػفية, كا عطػػػاء األكلكيػػػة إلػػػى التغي ػػػلمنظػػػاـ
زالػػة التناقضػػات فػػي تأثيرىػػا عمػػى تفاعػػل  ,كتنظػػيـ تػػرابط العناصػػر معػػا   ,ر تفاعػػل العناصػػر المختمفػػةكاعتبػػا كا 

اؿ لؤلحداث الصفية يسيـ في تطػكير مقػدرة المتعممػيف عمػى كالجك الصفي, كما أف االستخداـ الفع   متعمميفال
لتػػي يقكمػػكف بإجرائيػػا )قطػػامي مػػكف مػػف األحػػداث ايػػـ يتعم  تعمػيـ سػػمككيـ إلػػى أكثػػر مػػف الحػػدث المباشػػر, ألن  

 .(53 ,2005كقطامي,

البيػػػة , لكػػػف الغإلدارة الصػػػفية دكف تخطػػػيط مسػػػبق ليػػػاا ةمارسػػػم كف المدرسػػػيف يسػػػتطيع بعػػػض أف   كنبلحػػػع
 كيسػػتطيععمػػى اإلدارة الجيػػدة,  يفقػػادر  كاحتػػى يصػػبح تخطػػيطإلػػى تػػدريب كا عػػداد ك  كف حتػػاجيالعظمػػى مػػنيـ 

كالقكاعػد الصػفية, كمػا  ات التخطػيط لسػير الػدرسعالية مف خبلؿ عممي  أكثر ف إدارتو لصفوأف يجعل رس المد
سػػاعد إلػػى حػػد كبيػػر فػػي ممارسػػتيا عػػف رضػػا كقناعػػة, يفػػي التخطػػيط لمقكاعػػد الصػػفية  متعممػػيفراؾ التشػػا أف  

 داخل الصف كخارجو. متعمميفكىذا يحقق االنضباط الذاتي الذؼ يتجمى في سمككيات ال

 قواعد الصفية المرحمة الثانية : صياغة ال

 يبدأ المدرس صياغة القكاعد الصفية بعد التخطيط ليا, مراعيا  عدة اعتبارات, منيا: 

ة, فعكضػػػا  عػػػف القػػػكؿ )ال تقػػػاطع زميمػػػؾ كىػػػك يػػػتكمـ ( مػػػف ة ال سػػػمبي  ضػػػركرة صػػػكغيا بعبػػػارات إيجابي ػػػ -1
مػا يجػب القيػاـ بػو كلػيس لذلؾ ينبغي أف نضع فػي اعتبارنػا  ,(حافع عمى الدكر عند النقاش)األفضل القكؿ: 
في معرفة ما يفتػرض القيػاـ بػو,  المتعمميففعمو, فمثبل  عبارة )ال تركض( ال تساعد  المتعمـما ال يجب عمى 

بصػكرة , كقػد يػتـ النظػر إلييػا مشػيالك  تخطػيالك  قفػزال: منيػا إذ ىناؾ عدة طرؽ لبلنتقاؿ مف مكاف إلى آخػر
حتػى يكػكف السػمكؾ  ,منػو ذلػؾطمػب ا ,السػير بػبطء المػتعمـمػف  آخر, لذلؾ إذا كنت تريػدبيف متعمـ ك مختمفة 

 .(McLeod et al,2003, 77)(؛250 ,2005)بكز, هبدقة كبشكل يظير كيفية تنفيذ ا  دالمطمكب محد  

 :   منيافكائد عدة اإليجابية لمقكاعد الصفية ليا  كالصياغة

مػا تحقػق  كغالبػا   ,ـ سيسػمككف بشػكل مقبػكؿعتقػاده بػأنيكا  ,المتعمميفة مف اإليجابي   مدرسعات التعكس تكق   -
 .ذاتيا المتعمميفة عف اإليجابي   مدرسعات التكق  
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كذلػػؾ بعكػػس الصػػياغة السػػمبية التػػي تعمػػـ  ,السػػمكؾ المقبػػكؿ المػػراد االلتػػزاـ بػػو المتعممػػيفتسػػيـ فػػي تعمػػيـ  -
 .مقبكال   ا  ـ بالضركرة سمككالتكقف عف سمكؾ غير مقبكؿ لكنيا ال تعم  

 .(143 ,2003عممية فحص الحدكد كالتفسير الشخصي لمعناىا )ىاركف, ل مفتقم   -

أؼ أف تػػتـ صػػياغتيا بكػػبلـ كاضػػح كمختصػػر ليسػػيل حفظيػػا  ,ة كاضػػحةينبغػػي أف تكػػكف القكاعػػد الصػػفي   -2
   .(250 ,2005كاستيعابيا )بكز,

كمناسػػػػبة,  يػػػػا عادلػػػػةعمػػػػى أن   مػػػػيفالمتعم  يجػػػػب أف تمتػػػػاز بحساسػػػػيتيا كمنطقيتيػػػػا كأف تػػػػدرؾ مػػػػف قبػػػػل  -3
تكػػػكف  كأف ,كاحتياجػػػاتيـ المتعممػػػيفكالمقصػػػكد بحساسػػػية القكاعػػػد كمنطقيتيػػػا أف تأخػػػذ باالعتبػػػار خصػػػائص 

, ىػذه قاعػدة بشػكل مسػتقيـ عميػو الجمػكس مػتعمـ, فمثبل ىناؾ قاعدة تقكؿ : كل منسجمة مع الطبيعة البشرية
التػي ذلؾ يجب كضع القكاعد كاإلجػراءات ل, متعمـيعة البشرية فيي تغير طبيعة الفاشمة ألنيا تعمل ضد الطب

, ىػك القاعػدة المثمػى لمػتعم ــ أفضل إذ ال يكجد أؼ دليل أف الجمكس بشكل مسػتقيـ عمى تعم   المتعمميفتساعد 
؛ (144 ,2003مػكف بشػكل أفضػل كىػـ مسػتمقكف )ىػاركف,يتعم   مػيفالمتعم   أف   إلػىالكثير مف البحكث تشير ك 
(McLeod et al,2003, 77). 

ة, فأسػػمكب جػػرح المشػػاعر كاألسػػمكب المتممػػق أك الناقػػد أك ينبغػػي مراعػػاة أسػػمكب صػػياغة القكاعػػد الصػػفي   -4
مػػع ضػػركرة مراعػػاة  ,الغاضػػب يسػػتجر اسػػتجابات غيػػر مرغكبػػة, لػػذا ينبغػػي مراعػػاة األسػػمكب الػػكاقعي اليػػادؼ

مكان  .(484 ,2005كؼ,)الفتبل ياتيـ كقدراتيـ كحاجاتيـ كحقكقيـالفركؽ الفردية بيف المتعمميف كا 

س مػػف كضػػع حتػػى يػػتمكف المػػدر   السػػابقة االعتبػػارات جميػػعلقكاعػػد الصػػفية التفكيػػر با إعػػدادلػػذلؾ ينبغػػي عنػػد 
بالسػمككيات المرغكبػة يـ , يسػتطيع مػف خبلليػا ضػماف التػزاملممتعم ميفقكاعد صفية كاضحة كمنطقية مبلئمة 

ػ ة التعميميػةكحسػف سػير العمميػ ,التي تحقػق االنضػباط الصػفي عمػى االلتػزاـ  تيـف مػف مسػاعدخاصػة إذا تمك 
 كتحقيق االنضباط الذاتي. ذاتيا  بيذه القكاعد

  : إعالن القواعد الصفية وتعميمها 
 كفق المراحل اآلتية : يبدأ إعبلنيا ,متعمميفلقكاعد الصفية كيصكغيا بالتعاكف مع الابعد أف يخطط المدرس 

   المرحمة األولى : تقديم القواعد الصفية

المتعممػػيف لممارسػػتيا تحفيػػز السػػنة الدراسػػية ثػػـ المثػػابرة عمػػى القكاعػػد الصػػفية فػػي أكؿ يػػـك مػػف تقػػديـ  يجػػب
 اعدتيـ عمػػػػػى تقبميػػػػػا كااللتػػػػػزاـ بيػػػػػاكااللتػػػػػزاـ بيػػػػػا خػػػػػبلؿ األسػػػػػابيع التاليػػػػػة مػػػػػع مراعػػػػػاة عػػػػػدـ كثرتيػػػػػا لمسػػػػػ

 .(199, 1998)حمداف,
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ة أك عنػد تعميمػو ليػـ ألكؿ مػر   ,بدايػة العػاـ الدراسػيفػي -كيتحاكر معيـ  المتعمميفس كيجب أف يناقش المدر  
كمظػاىر النظػاـ العػاـ المسػتحبة كتمػؾ  ,حػكؿ آداب المعاممػة -سا  جديػدا  فػي الصػف أك المدرسػةإذا كاف مدر  

كلتزكيػدىـ بإطػار اجتمػاعي كتربػكؼ  ,لممساعدة عمى بمكرة مفاىيـ كاضحة بخصكصػيا ,غير المستحبة أيضا  
 و كيعػػاممكف بعضػػيـ بعضػػا  بالتغاضػػي عػػف العبلقػػات الشخصػػية التػػي تجمػػع بيػػنيـعػػاـ يتعممػػكف مػػف خبللػػ

    .( 115 ,2010)العمايرة,

كينبغي أف يتـ عرض الئحة النظاـ كالقكاعد الصفية في مكاف بارز فػي غرفػة الصػف كفػي ردىػات المدرسػة 
 .(147, 2000كتككف معينا  ليـ عمى تذكرىا كعدـ إغفاليا )عدس, متعمميفليراىا جميع ال

نسػخة منيػا فػي األيػاـ األكلػػى  المػػتعمـسػم ـ أك أف ي   ,قػة داخػل الصػفكجػكد مثػل ىػذه القكاعػد مكتكبػػة كمعم   إف  
فػػػإف القكاعػػػد التػػػي  ,ع قػػػكؼ بالسػػػمككيات المطمكبػػػة, كبطبيعػػػة الحػػػاؿمػػػف العػػػاـ الدراسػػػي يػػػؤدؼ إلػػػى خمػػػق تكق ػػػ

ضػػافة إإلػػى  كبالتػػالي فقػػد يحتػػاج ,لدراسػػيعمػػى مػػدػ العػػاـ ا إليػػو ي كػػل مػػا يحتػػاجس ال تغط ػػيخططيػػا المػػدر  
 .(2مكقع انترنت) ء بعض األنشطة فيما بعدأثناء أدا في بعض القكاعد األخرػ 

تتكػػػكف لػػػدييـ صػػػكرة مسػػػبقة عػػػف السػػػمككيات المتكقعػػػة مػػػنيـ داخػػػل  إذ لممتعم مػػػيفىػػػذه المرحمػػػة ميمػػػة  كتعػػػد  
كػ القاعػػػدة ككيفيػػػة العمػػػل بيػػػا ككقتيػػػا محتػػػ لػػػذلؾ ينبغػػػي عنػػػد تقػػػديـ القكاعػػػد الصػػػفية التركيػػػز عمػػػىالصػػػف, 

 كأشػػفييا  المػػدرس  كػػأف يػػذكرىا ,ـ ىػػذه القكاعػػد بأشػػكاؿ مختمفػػةكيػػتـ تقػػدي, المناسػػب مػػع أسػػباب االلتػػزاـ بيػػا
كيمكف أيضا  أف يثير اىتمػاـ المتعممػيف بيػا مػف خػبلؿ العمػل  ,عمى ممصقاتيكتبيا أك  ,عمى السبكرة يكتبيا

مػع التأكيػد عمػى , كيمكػف أف تسػمى الئحػة النظػاـ ,تب عمييا ىذه القكاعػدمعيـ عمى تصميـ لكحة خاصة تك
كخاصػػة فػػي المناسػػبات التػػي تسػػتدعييا أك عنػػدما يتكػػرر  ,ضػػركرة التػػذكير بالقكاعػػد الصػػفية مػػف كقػػت آلخػػر

 . متعمميفالخركج عمى أحدىا مف قبل ال

 : السابقة  متعممينالمرحمة الثانية : ربط القواعد الصفية بمكتسبات ال

جػػراء حػػكار كنقػػاش معيػػـ بشػػأنيا  ,كفػػق القكاعػػد الصػػفية ف ك متعممػػإذا أردنػػا أف يسػػمؾ ال يجػػب إيضػػاحيا ليػػـ كا 
يككف تطبيقيـ ليػا فيمػا بعػد نابعػا  حتى كتذكيرىـ دائما  بيا كبأىميتيا  كمقتنعيف بفائدتيا ,ليككنكا راضيف عنيا

 .(147, 2000عدس,) لخاصة كليس مممى عمييـ مف الخارجمف ذكاتيـ كقناعاتيـ ا

تـ ممارسػػتيا كلكػي تػ ,لمتعممػيفدػ امقبكلػة لػ حتػػى تكػكف  مقكاعػد الصػفيةتقػديـ المسػك غ المنطقػي لينبغػي لػذلؾ 
تدريجيا  إلػى االلتػزاـ الػذاتي بيػا, خاصػة أف ىػذه القكاعػد ليسػت منفصػمة كميػا   ىذا يقكدىـك عف رضا كقناعة, 
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عبلقة منطقية بيف كل قاعدة كالسبب المنطقػي المػؤدؼ إلػى عف معارؼ المتعمميف السابقة لذلؾ ينبغي إقامة 
بداء اآلراء حكليا تطبيقيا    .عف طريق الحكار كالنقاش كا 

 المرحمة الثالثة : تقديم نماذج وشواهد حسية لمقواعد الصفية : 

 تكضػػحو بالقكاعػػد كالتعميمػات التػي كالمػرتبط ,كيعنػي ذلػؾ تقػديـ نمػػكذج السػمكؾ الػذؼ يػػراد تأديتػو أك ممارسػتو
 .(193 ,2005)الفتبلكؼ,

يػػػا تزيػػػد مػػػف ألن   ,قكاعػػػد الصػػػفيةعمػػػى بنػػػكد الئحػػػة النظػػػاـ كالس أمثمػػػة كشػػػكاىد حسػػػية ـ المػػػدر  كينبغػػػي أف يقػػػد  
سػػيـ إذا مػػا نػػاؿ فػػي سػػمككيـ حػػذك مدر   ف ك متعممػػع أف يحػػذك العنيػػا, كمػػف المتكق ػػ لممتعم مػػيفتكضػػيح الصػػكرة 
دكنػو كتػراىـ يقم   ,زة, فيحذكف حذكه فػي كػل مػا يقػـك بػو أمػاميـة ممي  ككانت لو عندىـ مكان ,إعجابيـ كتقديرىـ

كبػذلؾ  ,نصػراؼفي مظيره كشخصيتو كفي أسمكب كبلمو كرعايتو لمنظاـ كالتقيد بالكقت فػي الػدكاـ ككقػت اال
لمسػػػمكؾ الػػػذؼ يػػػدعك لػػػو  مطابقػػػا   عمػػػى أف يكػػػكف سػػػمككو ,ع مػػػف السػػػمكؾنمكذجػػػا  ليػػػذه األنػػػكا  لممتعم مػػػيف ريػػػكف  
 .(  2000,148) عدس, دؼ بوكينا

و الػػذيف ينظػػركف إليػػو عمػػى أن ػػ المتعممػػيفس دكره فػػي بنػػاء شخصػػيات كمػػف أىػػـ األدكار التػػي يقػػـك بيػػا المػػدر  
مػػثميـ األعمػػى, كقػػد اسػػتكجب ذلػػؾ أف يكػػكف ىػػذا المػػدرس نمكذجػػا  لمتصػػرؼ السػػميـ فػػي جميػػع المكاقػػف التػػي 

ثـ يحضػر إلػى دركسػو متػأخرا  يمحػك بتصػرؼ  ,لتزاـ بالمكاعيدعمى اال ميفالمتعم   س الذؼ يحث  تقابمو, فالمدر  
   .(32 ,2009دىا ليـ )الحيمة,كاحد عشرات األقكاؿ التي يرد  

 ,قاـ بو أحػدىـ أك مجمكعػة مػنيـ مقبكؿدكما  إلى كل تصرؼ  متعمميفس أنظار الكما ينبغي أف يكجو المدر  
ذا كاف البػد مػف تكجيػو بو, ؼ ينبغي أف يحتذػحتى يككف ليـ في ذلؾ القدكة كمضرب المثل كالنمكذج الذ  كا 

ػػيفػػبل  ,كدكف اسػػتثناء المتعممػػيفجميػػع  خاطػػب ,المتعممػػيفبسػػبب سػػكء تصػػرؼ أحػػد  مػػا  ـمػػتعم  و الخطػػاب لكج 
 مػػػيفمتعم  عمػػػى أف نخػػػاطبيـ عنػػدىا منفػػػرديف كبمعػػػزؿ عػػػف ال ,إذا تكػػػرر مػػنيـ ذلػػػؾ إال   ,معػػيف أك فئػػػة معينػػػة

 .(148 ,2000اآلخريف )عدس,

ذ  ,ف فػي ىػػذه الخطػػكةؾ المتعممػػك تر شػػأف ي س النجػػاح فػي تقػػديـ القكاعػػد الصػفية كتعميميػػا, ينبغػيا أراد المػدر  كا 
 أف يتبع الخطكات اآلتية:  المدر س يستطيع, ك بعدد مف القكاعد الصفية المفركضة عمييـ تفاجؤكف يفبل 

فػػي بيئػػة أمنػػة محترمػػة يسػػكدىا  ـاليػػدؼ مػػف كجػػكد القكاعػػد الصػػفية؛ كىػػك أف يػػتـ الػػتعم   لممتعم مػػيف يشػػرح  -
ػالحرية كالقبكؿ, لذا يكم   دة التػي ينبغػي ف المتعمميف الكصػكؿ إلػى مجمكعػة بسػيطة مػف القكاعػد الصػفية المكح 

 س.تطبيقيا عمى الجميع بمف فييـ المدر  
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ـ - فػي حػاؿ كػاف عػدد المتعممػيف كبيػرا , كيطمػب مػف كػل  ,المتعمميف إلػى مجمكعػات مػف اثنػيف أك أكثػر يقس 
 ة.ة تعزز ىذا النكع مف البيئة الصفي  مجمكعة تطكير خمس قكاعد صفي  

يجمػػع المػػدرس بعػػد عػػدة دقػػائق كػػل مجمػػكعتيف معػػا  كيطمػػب مػػنيـ المقارنػػة بػػيف القػػكائـ التػػي كضػػعكىا   -
 حقق مف القكاعد الصفية المتماثمة كالتي تـ االتفاؽ عمييا ككضعيا أسفل القائمة.لمت  

كيطمػػػػب مػػػػف ممثمػػػػي  ,مجمكعػػػػة أك مجمػػػػكعتيف قػػػػراءة كػػػػل بنػػػػد مػػػػف القائمػػػػةل كػػػػل يسػػػػأؿ المػػػػدرس ممث ػػػػ -
ل ة مماثمة, كتتـ ىػذه الخطػكة كفػق رسػـ بيػاني يمث ػالمجمكعات األخرػ رفع األيدؼ إذا كاف لدييـ قاعدة صفي  

 أكثر القكاعد الصفية التي تـ االتفاؽ عمييا مف قبل المتعمميف.

ة كيتنػاقش معيػـ حكليػا حتػى ة إضػافي  مقترحػات حػكؿ قكاعػد صػفي  المتعمميف بعد ذلؾ إذا كػاف لػدييـ يسأؿ  -
 فق عمييا مف قبل جميع المتعمميف.ل في النياية إلى قائمة مف القكاعد الصفية المت  التكص   يتـ  

كيسػأؿ المتعممػيف عػف إمكانيػة  ,أفضػل كػاف ذلػؾ ينبغي مبلحظة أنو كممػا كػاف عػدد القكاعػد الصػفية قمػيبل   -
 كأشمل. ة في قاعدة كاحدة أعـ  عد صفي  الجمع بيف عدة قكا 

إعػػادة صػػياغة بعػػض القكاعػػد  ة كالتحػػاكر معيػػـ حػػكؿالمتعممػػيف حػػكؿ مػػدػ كضػػكح القكاعػػد الصػػفي  يسػػأؿ ك  -
       .(3)مكقع انترنت يا غير كاضحةالتي يركف أن  

تػػذكير  مجػػردب ,ة كتعميميػػاالمتعمقػػة بػػإعبلف القكاعػػد الصػػفي   صػػكف المراحػػليمخ  بعػػض المدرسػػيف  أف   نبلحػػعك 
ظيارىػػػا فػػػي الصػػػفدكف  ,ا  فػػػي بدايػػػة العػػػاـ الدراسػػػيشػػػفيي المتعممػػػيف بيػػػذه القكاعػػػد تكضػػػيح  أك ,عرضػػػيا كا 

ػػتقػديـ نمػػاذج كشػكاىد حسػي   كأ كعبلقتيػػا بمعػارؼ كخبػرات المتعممػػيف السػابقة, أىميتيػا كضػركرتيا  ,حياة تكض 
 ,لف تكػكف ممارسػتيا نابعػة مػف دافػع داخمػيلذلؾ  ,اقتناع بيا كىذا يجعميا مفركضة عمى المتعمميف دكف أؼ  

, لػػذلؾ سمػػيف إال فػي حػػاؿ كجػكد السػػمطة الخارجيػػة التػي فرضػػتيا أال كىػي المػػدر  مػػارس مػف قبػػل المتعم  كلػف ت  
ممارسػػتيا  تػػتـعنػػد إعػػبلف القكاعػػد الصػػفية كتعميميػػا حتػػى  سمػػف قبػػل المػػدر   احػػلينبغػػي عػػدـ إىمػػاؿ ىػػذه المر 

 . اؿبشكل فع  

 ة ومتابعتها وتقويمها :  صفي  تطبيق القواعد ال 
ق عمػػى نحػػك عػػادؿ كدكف ة بشػػكل دائػػـ كفػػي جميػػع األكقػػات كأف تطب ػػتطبيػػق القكاعػػد الصػػفي  ب يقػػـك المػػدرس
يػا بالمركنػة صػف تطبيقت  يكأف  ,مشػتركةعامة ك  قكاعديف فيما بينيـ عمى سمدر  فاؽ الكات   ,ميفالمتعم  تمييز بيف 

 .(119 ,2009)أبك شعيرة كغبارؼ, لظركؼ االستثنائيةبعض المكاقف كاالبلزمة التي تقتضييا 
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نصػكص األحكػاـ  أك لفظيػا   سمككيا   المدرس كأال  يخالف ,في تطبيقيا التعميـ كالمكضكعية اةاعمع ضركرة مر 
 .(45, 1998)حمداف, كاألنظمة الصفية

مػف القيػػاـ  البػد   ,بيقيػاكاسػتمرارىـ فػي تط ,ميػو لمقكاعػد كاألنظمػػة كالتعميمػاتل متعم  لكػي يضػمف المػدرس تمث ػو
 ,سػػػػتثمار الظػػػػركؼ كالمكاقػػػػف المناسػػػػبةة بشػػػػكل دكرؼ كىػػػػي: التػػػػذكير المسػػػػتمر كذلػػػػؾ باتيػػػػبالممارسػػػػات اآل
اسػػتثمار الظػػركؼ كالمكاقػػف المناسػػبة لػػدعميا كتقكيتيػػا ك  ,تعزيػػز ممارسػػتيا مػػف قبػػل المتعممػػيفالحػػرص عمػػى 

 .(193 ,2005في سمككيات المتعمميف بيف الحيف كاآلخر)الفتبلكؼ,

مخالفػة ليػذه  ةتجػاه أي ػاس كردكد فعمػو تظير القكاعد الصػفية فػي صػكرتيا التطبيقيػة مػف خػبلؿ سػمكؾ المػدر  و
, فػػإذا أظيػػر يعنػػي مػػا يقكلػػو أـ ال مػػدرسفحػػص الحػػدكد كتحديػػد فيمػػا إذا كػػاف ال المتعممػػكف  القكاعػػد, كيحػػاكؿ

 المخػػػالفيف, فػػػإف   ميفالمتعم  عقكبػػػة معينػػػة بػػػة مػػػف خػػػبلؿ إيقاعػػػو إصػػػرارا  عمػػػى تنفيػػػذ القكاعػػػد الصػػػفي   سمػػػدر  ال
 .( 154 ,2003نيا سمككو )ىاركف,ة ىي نفسيا التي يتضم  قاعدة المدرس المفظي   يتعممكف أف   متعمميفال

تكػػكف ك يف كثيػػرا  مػػا يصػػدركف قكاعػػد تشػػتمل عمػػى مػػا يسػػمح بػػو كمػػا يجػػب االمتنػػاع عنػػو, سػػمدر  بلحػػع أف اليك 
فػي كثيػر مػف  كف سػمدر  يمجػأ الك بالتنفيػذ دكف مناقشػة,  ف ك متعممػأف يقػـك اللػة فػي ىػذه الحا عػةاالستجابة المتكق  

مػف كجيػة النظػر  ,اءبمػا فػي ذلػؾ العقػاب البػدني بكػل مػا يشػممو مػف أخطػ ,إلػى العقػاب بكػل صػكره األحكاؿ
 إلػى شخصػيات سػمبية غيػر قػادرة عمػى التفكيػر أك المناقشػة أك اتخػاذ قػرار بشػأف ذلػؾ غالبػا   كيػؤدؼالتربكية, 

ككػػذلؾ األمػػكر المتعمقػػة بمسػػتقبل  ,أؼ أمػػر مػػف األمػػكر, حتػػى تمػػؾ األمػػكر المتعمقػػة بعبلقػػاتيـ مػػع اآلخػػريف
 .(  2006,189حياتيـ الشخصية أك المينية )عكدة,

ػػػأف ي   لغضػػػب المػػػدرس, بػػػل يكػػػكف العقػػػاب نتيجػػػة   أال  يجػػػب ك  يعيػػػة و نتيجػػػة طبأن ػػػعمـ عمػػػى ر مػػػف قبػػػل المػػػتفس 
 .(,27Charles,2004) كؿكمفيكمة لمسمكؾ غير المقب

كأنيػـ  ,بكػل دقػة كأمانػةجب ىػذا النظػاـ و كاثق مف أنيـ سيعممكف بمك أن  كف شعر ي ميفمتعم  س اليدع المدر  كما 
إف إنجػػازكـ )أك  ,(ازكـ سػػيككف أفضػػل كفػػي مسػػتكػ أعمػػىإنجػػ إف  )يمتمكػػكف القػػدرة عمػػى ذلػػؾ مثػػل القػػكؿ : 

أك أحػػػدىـ  ف ك المتعممػػػكذلػػػؾ حػػػيف يمػػػارس  ,(شػػػطة الحػػػرةاآلف كدعػػػكا الكقػػػت لؤلنسػػػيككف أدؽ كأسػػػرع تريثػػػكا 
   .(148 ,2000)عدس, قبكؿالسمكؾ الم

بػداء الػرأؼ حػكؿ كيفيػة كىذا يتطم ب أف تككف بيئة التعمـ ديمقراطية, عف طريق السػماح لممتعممػيف بالنقػاش كا 
اعػػػد التػػػي تحكػػػـ إدارة صػػػفيـ ككيفيػػػة تعمميػػػـ, كيسػػػتطيع المػػػدرس التعاقػػػد كاالتفػػػاؽ مػػػع المتعممػػػيف حػػػكؿ القك 

 (Pass,2007, 75سمككيـ داخل الصف )
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 الطرائػػػػق كمػػػػفاسػػػػتخداـ اسػػػػتراتيجيات عديػػػػدة, بالقكاعػػػػد الصػػػػفية ب متعممػػػػيفكمػػػػف الضػػػػركرؼ تعزيػػػػز التػػػػزاـ ال
ػػػ : اسػػػتعماؿ المغػػػة اإليجابيػػػة كالرسػػػائل اللتػػػزاـ بالقكاعػػػد الصػػػفية كىػػػيعمػػػى ا مػػػيفمتعم  ز الاإليجابيػػػة التػػػي تحف 

ػػك تيػػار القػػرارات األفضػػل, تشػػجيع اخك عة, المشػػج   ر فػػي السػػمكؾ, ف أك التطػػك  تشػػجيع السػػمكؾ المقبػػكؿ كالتحس 
 التشػػػػػجيعتشػػػػػجيع التعػػػػػاكف كاالسػػػػػتقبللية, مػػػػػع التأكيػػػػػد عمػػػػػى أىميػػػػػة مشػػػػػاركة أكليػػػػػاء األمػػػػػكر فػػػػػي عمميػػػػػة ك 

 .(190, 2003)ىاركف,

ة أدكار يمكػف سػيـ كلػو عػد  سػمطة قكيػة األثػر فػي نفك ذك و ألن ػ مػيفمتعم  ة فػي حيػاة الالمدرس أىـ شخصي   كيعد  
 كدكر الػػرئيس كدكر الخبيػػر شػػيء يقػػـك بػػدكر األب ثػػـ يقػػـك بػػدكر المشػػرؼ ال  كقبػػل كػػل  أف يقػػـك بيػػا, فيػػك أك  

عمػى  متعممػيفتو األكلى معاكنة الميم   س فإف  كاف الدكر الذؼ يقـك بو المدر   ا  و كالمعالج, كأي  كالصديق كالمكج  
 .(26 ,1998)فييـ , تطاعالنضج االنفعالي إلى أكبر قدر مس

  المدرسين لمقواعد الصفية:  فهمبعض األخطاء في 

, ة تعميميػػا كتطبيقيػػاة القكاعػػد الصػػفية ككيفي ػػسػػيف حػػكؿ أىمي ػػمػػف األخطػػاء التػػي تظيػػر لػػدػ المدر   ىنػػاؾ عػػدد
 :بيا كاآلتي لفيـ الصحيح المتعمقأشار إلى اميف, ك ب في ظيكر صراع بينيـ كبيف المتعم  سب  تالتي ت

 د مف كاجبات الكالديف.تعميـ قكاعد السمكؾ الجي   إف   -1

ػػ إف  الصــحيح:  الفهــم ػػد تقػػع عمػػى عػػاتق المػػدر  ة تعمػػيـ قكاعػػد السػػمكؾ الجي ػػميم  ة أكليػػاء األمػػكر ىػػي س كميم 
 المساعدة.

 .س منيـمكف تكقعات المدر  يجب أف يعرؼ المتعم   -2

 س كتكقعاتو منيـ. مكا قكاعد المدر  قت ليتعم  مكف في العادة إلى بعض الك يحتاج المتعم  الصحيح:  الفهم

 عدـ القدرة عمى تكفير الكقت البلـز لتعميـ القكاعد كالتعميمات الصفية. -3

 بتعميـ المتعمميف القكاعد كالتعميمات الصفية. ال يمكف لؤلمكر أف تسير بشكل صحيح إال   الصحيح: الفهم

ة فػػي بدايػػة العػػاـ الدراسػػي فقػػط, فيػػذا سػػيككف كافيػػا  الصػػفي  مػػيف القكاعػػد س إلػػى تعمػػيـ المتعم  يحتػػاج المػػدر   -4
 لضماف سمكؾ المتعمميف بشكل مقبكؿ طكاؿ العاـ.
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, ثػـ إلػى ممارسػتيـ كتطبػيقيـ ليػا, ثػـ إلػى أكال   لممتعم مػيفة إلى تعميميػا تحتاج القكاعد الصفي   الصحيح: الفهم
ممارسػػة, فيػػي باختصػػار عمميػػة مسػػتمرة طكيمػػة المراجعػػة كا عػػادة التعمػػيـ مػػف جديػػد, كأخيػػرا  إلػػى مزيػػد مػػف ال

 المدػ.

 .لممتعم ميفة عمى شرح ىذه القكاعد تقتصر عممية تعميـ القكاعد الصفي   -5

 ة مف خبلؿ كممات المدرس كأفعالو.ـ المتعممكف القكاعد كالتعميمات الصفي  يتعم   الصحيح: الفهم

 إذا كاف حازما . ال  ميف ال يمتزمكف بقكاعد كتعميمات المدرس إالمتعم   إف   -6

ال يػػػنجح عػػػادة فػػػي حفػػػزىـ عمػػػى  لممتعم مػػػيفحػػػـز المػػػدرس غيػػػر المصػػػاحب باحترامػػػو  إف   الصـــحيح: الفهـــم
 التعاكف.

 ميف لقكاعد المدرس كتعميماتو يقكدىـ لتنفيذىا.سماع المتعم   إف   -7

 إف أفعاؿ المدرس أىـ بكثير مف أقكالو. الصحيح: الفهم

 سات اإلناث.كثر قدرة عمى إدراؾ سمكؾ المتعمميف مف المدر  سيف الذككر أالمدر   إف   -8

ف سػػمطاتو داخػػل الصػػف بطريقػػة صػػحيحة سػػكؼ يػػنجح فػػي إدارة المػػدرس الػػذؼ يكظ ػػ إف   الصــحيح: الفهــم
 سمكؾ المتعمميف, كذلؾ بغض النظر عف جنسو.

ة كيشػػػبع حاجػػػات مشػػػكبلت االنضػػػباط تختفػػػي أك ال تظيػػػر إذا كػػػاف المنيػػػاج ممتعػػػا  بمػػػا فيػػػو الكفايػػػ إف   -9
 المتعمميف.

ل إلػػى حػػد كبيػػر مػػف احتمػػاالت ظيػػكر المنيػػاج الممتػػع الػػذؼ يشػػبع حاجػػات المتعممػػيف يقم ػػ الصــحيح: الفهــم
ـ و ال يضػػمف عػػدـ ظيكرىػػا تمامػػا , لػػذلؾ ىنػػاؾ حاجػػة لكضػػع قكاعػػد كتعميمػػات تػػنظ  مشػػكبلت االنضػػباط لكن ػػ

 و سمككيـ داخل الصف.حياة المتعمميف كتكج  

 مكؾ غير المقبكؿ يظير في معظـ األحياف نتيجة أسباب معقدة خارجة عف سيطرة المدرس.الس إف   -10

س نفسػو, كثيػرا  مػا يظيػر السػمكؾ غيػر المقبػكؿ داخػل الصػف نتيجػة أخطػاء يقػع فييػا المػدر   الصحيح: الفهم
ػ المتعممػيف  و سػمكؾ المتعممػيف, كمػا أف  كمف أىميا: عػدـ كضػعو لمتعميمػات كالقكاعػد الصػفية التػي تػنظـ كتكج 

 (152-147, 2003ركف كبكعي السمكؾ بطريقة غير مقبكلة. )ىاركف,يقر  
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كاألفكػػار ة إعػػدادىا كتقػػديميا كتطبيقيػػا العػػرض السػػابق لمفيػػـك القكاعػػد الصػػفية كأىميتيػػا ككيفي ػػ بعػػد- كيتبػػيف
س المػػػدر   أف   -رتصػػػحيح ىػػذه األفكػػػا ةككيفي ػػ ,لممتعم مػػػيفة بنائيػػا كتعميميػػػا كمسػػػؤكلي   ,يتيػػائػػة حػػػكؿ أىمالخاط
كعرضػيا فػي مكػاف بػارز  ,مف خبلؿ إدراكػو أىميػة كجكدىػا ,ةؼ دكرا  كبيرا  في تفعيل نظاـ القكاعد الصفي  يؤد  

مع التأكيد عمػى أىميػة التنسػيق بػيف المدرسػيف حػكؿ قكاعػد صػفية عامػة  ,داخل الصف كفي ردىات المدرسة
القكاعػد مػف حيػػث ىػذه ة مناقشػة المتعممػيف حػكؿ مػع ضػركر  ,متكافقػة مػع السياسػة العامػة لممدرسػة ,كمشػتركة

كتقػػديـ نمػػاذج  لممتعم مػػيفكاعتبارىػػا مفػػاىيـ ينبغػػي تعميميػػا  ,مبلءمتيػػا لرغبػػاتيـ كاىتمامػػاتيـ كمسػػتكاىـ العقمػػي
 إلػػػىس لمػػػدر  يمجػػػأ ا ينبغػػػي أال  ال ك مػػػع ضػػػركرة مراجعتيػػػا كالتػػػذكير بيػػػا باسػػػتمرار, كشػػػكاىد حسػػػية تكضػػػحيا, 

ؼ مػػا عميػػو مقابمػػة المػػتعمـ لمتعػػر  إن   ,ؼ يخػػالف القكاعػػد الصػػفية أك يسػػبب مشػػكبلت سػػمككيةالػػذ ـالمػػتعم  معاقبػػة 
ؼ كالتعػػر   ,كاالسػػتجابة ليػػا بمػػا يناسػػب متطمباتيػػا اإلنسػػانية كالتربكيػػة ,عمػػى مشػػكبلتو األسػػرية أك الشخصػػية

لبللتػػػزاـ  ىـتحفػػػز تسػػػتثير دافعيػػػة المتعممػػػيف ك  كاسػػػتراتيجياتإجػػػراءات  يت بػػػعالتزامػػػو, كأف عمػػػى أسػػػباب عػػػدـ 
 الداخمي بالقكاعد الصفية كصكال  إلى تحقيق االنضباط الذاتي.
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 الثالث : االنضباط الذاتي محورال

  : مقدمة 

و , ألن ػػالناجحػػةالصػػفية كمظيػػرا  مػػف مظػػاىر اإلدارة  ,االنضػػباط الػػذاتي أرقػػى أشػػكاؿ االنضػػباط الصػػفي يعػػد  
دكف الحاجػة إلػى اسػتخداـ أسػاليب خارجيػة لمػتحكـ بسػمكؾ  ,لصػفيةقكاعػد اينطمق مف دافػع داخمػي لبللتػزاـ بال

مػف خػبلؿ  مػيفالمتعم  تكػكيف االنضػباط الػذاتي لػدػ  سب كالعقاب, كيستطيع المػدر  كضبطيـ كالثكا متعمميفال
راكيـ فػػي بنػػاء كممارسػػة القكاعػػد تشػػاكالتأكػػد مػػف  ,لفػػركؽ الفرديػػة بيػػنيـكمراعػػاة ا ,احتػػراميـ بالدرجػػة األكلػػى

ف الفصل الحػالي مفيػـك االنضػباط الصػفي كأىدافػو كي يأتي االلتزاـ بيا عف رضا كاقتناع, كيتضم  ل ,ةالصفي
المنضػػػػبط ذاتيػػػػا , كبنػػػػاء االنضػػػػباط الػػػػذاتي  المػػػػتعمـكتعريػػػػف االنضػػػػباط الػػػػذاتي كأىميتػػػػو كسػػػػمات  ,كأسػػػػاليبو

 كالعكامل المؤثرة فيو.

  : مفهوم االنضباط الصفي وأهدافه 

كالثقػة  ,صل بسمكؾ اإلنساف كتساعد في بناء شخصػيتو, منيػا مفيػـك الػذاتفاىيـ التي تت  ىناؾ العديد مف الم
كف كعممػػاء الػػنفس بدراسػػتيا المرب ػػ كغيرىػػا مػػف المفػػاىيـ التػػي اىػػتـ   ,كاالنضػػباط ,كالتكيػػف ,كالدافعيػػة ,بػػالنفس
ػػػ ,دقيقػػػة   عمميػػػة   دراسػػػة   كتنميػػػة الشخصػػػية  ,ل إلػػػى نتػػػائج تسػػػاعد فػػػي فيػػػـ السػػػمكؾ اإلنسػػػانيمػػػف أجػػػل التكص 

 ة النكاحي .اإلنسانية مف كاف  

اإلدارة الصػػػفية  ألف   ,كيتجمػػػى اىتمػػػاـ البػػػاحثيف فػػػي مجػػػاؿ اإلدارة الصػػػفية بمفيػػػـك االنضػػػباط بشػػػكل أساسػػػي
ػر العمميػة التعميمي ػ سمدر  ب مف التتطم    ة, كيحتػل  ة التعممي ػالقدرة عمى تكفير أجكاء االنضباط الصفي التي تيس 

ية فضػػبل  عػػف سػػمككيف نظػػرا  لكثػػرة المشػػكبلت الالصػػفي اىتمػػاـ الكثيػػر مػػف البػػاحثيف كالتربػػكي مفيػػـك االنضػػباط
ػػ يف بمسػػألة االنضػػباط الصػػفي سػػمدر  تزايػػد اىتمػػاـ أكليػػاء األمػػكر كاليدىا كغرابتيػػا فػػي بعػػض األحيػػاف, كمػػا تعق 

يا ككيفيػػة الكقايػػة عػػف فيػػـ ىػػذه المشػػكبلت السػػمككية مػػف حيػػث أسػػباب ,فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف ,نظػػرا  لعجػػزىـ
 منيا كعبلجيا.

ذا تناكلنا االنضباط في مفيكمو المغكؼ  كىك مشتق مف لفػع ضػبط ضػبطا , كىػك  ,فإنو يعني الحفع بالحـز ,كا 
   .(4مكقع انترنتكرجل ضابط أؼ قكؼ عمى عممو ) يء كحبسو,لزـك الش

ث عمػػى فكػػرة ضػػبط السػػمكؾ كيقػػـك مفيكمػػو فػػي االسػػتعماؿ الحػػدي ,لمتربيػػة ا  مرادفػػمصػػطمح االنضػػباط كػػاف ك 
أك عف طريػق الفػرد ذاتػو, كضػبط السػمكؾ ىػك مجمكعػة مػف  ,ا بكاسطة ىيئة أك سمطة خارجيةإم   ,ؼكالتصر  
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 "مثػػػاؿ ذلػػؾ أسػػػمكب تعػػديل السػػػمكؾ ,ـ فيػػوق المسػػتخدمة فػػػي تغييػػر سػػػمكؾ الفػػرد أك الػػػتحك  ائػػػاألسػػاليب كالطر 
 .(99, 2006)القيسي,

 .(4مكقع انترنت) أك بتأثير سمطة خارجية ,ا بإرادة الفرد نفسوإم   ,كؾضبط الميكؿ أك السمكما يشير إلى 

االنضباط يقسـ إلػى قسػميف ىمػا : االنضػباط الػذاتي الػذؼ ينطمػق مػف الفػرد  ضح مف التعريف السابق أف  كيت  
نفسػػو, كاالنضػػباط الخػػارجي الػػذؼ ينػػتج عػػف عكامػػل خارجيػػة لػػيس ليػػا عبلقػػة بػػالفرد كلكنيػػا تكػػكف سػػببا  فػػي 

 باطو.انض

 اإلصػػبلح, ك االلتػػزاـ بالتعميمػػات كاألنظمػػة, ك ب عمػػى السػػمكؾ بمكجػػب قكاعػػد معينػػةالتػػدري االنضػػباطمل كيشػػ
 .(4مكقع انترنت)

 :   منيا عدة تعريفات لبلنضباط الصفي نبياف ذكركما ي

بشػكل  ف ك المتعممػة فػي جػك طبيعػي ال يمػارس فيػو اتو التدريسػي  ل مسػؤكلي  أف يككف المدرس قادرا  عمػى تحم ػ -
 قصدؼ كمتعم د إثارة المشكبلت لو.

نحػػػك العمػػػل  المتعممػػػيفعمػػػى النظػػػاـ كاليػػػدكء فػػػي غرفػػػة الصػػػف, كمنبػػػع ذلػػػؾ اتجػػػاه  المتعممػػػيفمحافظػػػة  -
 .(109, 2008)نبياف, قب ميـ لزمبلئيـ كلمنظاـ المدرسيكانغماسيـ فيو كت

التػي تسػاعد فػي تطػكير سػمكؾ ىػادؼ  الممارسات كالعكامل البيئيػة "كل   :وكمف تعريفات االنضباط الصفي أن  
د كقػػكانيف المدرسػػػة كتعميماتيػػا ممػػػا يكل ػػػ مػػػيفالمتعم  ف التكافػػػق بػػيف , كمػػا يتضػػػم  مػػػيفالمتعم  ا  لػػدػ منضػػبط ذاتي ػػػ

 .(45 ,2000" )منسي,ميفالمتعم  االنضباط الداخمي عند 

يف مدرسػبعػض ال ذلػؾ أف  كانعداـ الفاعمية كالنشػاط داخػل غرفػة الصػف,  متعمميفجمكد ال االنضباطكال يعني 
بالصػػػمت كاليػػػدكء كعػػػدـ الحركػػػة كاالسػػػتجابة إلػػػى تعميمػػػات  متعممػػػيفو التػػػزاـ اليفيمػػػكف االنضػػػباط عمػػػى أن ػػػ

عمػى الػرغـ  ,الدراسػي الصػفاالنضػباط الػذاتي فػي  أف   كالشػؾ  ...بل مصدره داخمي مف ذات الفػرد,  سمدر  ال
كف إلػػػى ىػػػدفا  يسػػػعى المرب ػػػ يعػػػد   ,ـلمػػػتعم   مػػػيفمتعم  لمػػػف أىميتػػػو كضػػػركرتو لممحافظػػػة عمػػػى اسػػػتمرارية دافعيػػػة ا

 .(50-49, 2008)نبياف, ليصبح قادرا  عمى ضبط نفسو بنفسو ,عمى اكتسابو ـالمتعم  مساعدة 

ف فػػي مػػك ميػػا المتعم  كػػي يتمث  ل ,ييػػدؼ االنضػػباط الصػػفي بالدرجػػة األكلػػى إلػػى تػػكفير أجػػكاء االنضػػباط الػػذاتيو
زالة أي  ا يساعد في تقميل المم   ,سمككيـ أىػـ أىػداؼ ك  عممية التعميميػة,ة عقبات قد تعكؽ المشكبلت السمككية كا 

تػدريب المتعممػيف , ك ـ بشػكل ممحػكظعل العمل الصفي يتقػد  البحث عف طرؽ كأساليب كأنشطة تج :االنضباط
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ف الكصػكؿ إلػى أكبػر درجػة مػف التعػاكف بػيف المتعممػي, ك ط الػذاتي االجتمػاعي لػدييـعمى النظاـ إلنماء الضػب
 .(4مكقع انترنت) ييـسكمدر  

أنػػػو لػػػـ يعػػػد يعنػػػي  ,ناكلػػػت مفيػػػـك االنضػػػباط الصػػػفيمػػػف خػػػبلؿ العػػػرض السػػػابق لمتعريفػػػات التػػػي تيتبػػػيف ك 
طاعػػة قكاعػػد كتعميمػػات ال ,الصػػمت كاليػػدكء التػػاـ كعػػدـ الحركػػة بػػل أصػػبح عمميػػة  ,بصػػكرة عميػػاء مػػدرسكا 

 مػدرسركػز عمػى اإلجػراءات المسػتخدمة مػف قبػل التربكية بالمعنى الكاسع, كانتقػل مػف مفيػـك الضػبط الػذؼ ي
إلػػى  ,كاسػػتخداـ العقػػاب لمػػف يخػػالفكف ىػػذه األنظمػػة ,بالقكاعػػد كاألنظمػػة المدرسػػية متعممػػيفلضػػماف التػػزاـ ال

مكؾ لتبنػي القػيـ كالمعػايير التػي تسػاعد فػي تطػكير سػ ,متعممػيفمفيـك االنضباط الذؼ يرتكز عمػى مسػاعدة ال
كبػيف  متعممػيفكلكػف يعنػي كجػكد تكافػق بػيف ال ,عدـ كجكد قكاعد صفية كمدرسيةىذا ال يعني ك منضبط ذاتيا , 

مف خبلؿ المناقشة كاالستفسار عف أىميتيا كمدػ المنطقية في كضعيا حتى يككف االلتػزاـ بيػا  ,ىذه القكاعد
 ذاتيا . 

كصػكال  إلػى االلتػزاـ  ,كفقيػالمقكاعػد الصػفية كالعمػل ذاتيػا   مػيفمتعم  قبػكؿ ال ىػكاالنضباط الصػفي  كبالتالي فإف  
 بالسمكؾ المقبكؿ عف رضا كقناعة. 

 نماذج االنضباط الصفي  : 

 Riddle andريدؿ ككاتنبرغ  ( عمى يد1950العاـ ) خبلؿالصفي ظير أكؿ نمكذج لبلنضباط  -
Wattenberg (1950 كيركز عمى )  س لتسييل إدارة االنضباط في صفو مف خبلؿ تكجيو سمكؾ المدر

عمى الخصائص السمككية لمجماعات البشرية فضبل  عف كيفية فيـ كالتحكـ بسمكؾ األفراد داخل التركيز 
 المجمكعة. 

في اإلشراط اإلجرائي الذؼ يعتمد Skinner (1960 )سكنر نظرية إلى أما النمكذج الثاني فقد استند -
  غكب باستخداـ التعزيز.السمكؾ المر عمى نظاـ المكافآت كالعقكبات, كاقترح نمكذجا  يركز عمى نمذجة 

صف مف خبلؿ تجنب تـ التركيز عمى االنضباط اإليجابي كىك كسيمة إلدارة ال 1970منذ العاـ ك  -
 Jacobمف قبل الباحث يعقكب ككنيف ( 1971)كقد تـ تطكير النمكذج الثالث عاـ  التخكيف كالعقاب,

Kounin   ع فيـ السمكؾ المبلئـ الذؼ يشج  ق بتصرفات المدرسيف كسمكؾ المتعمميف كيسعى لالذؼ يتعم
 ـ. التعم  
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مف خبلؿ تبني مكقف  ,نشر مقاؿ عف ضبط السمكؾ إذ تـ   ,(1971عاـ )أيضا   النمكذج الرابعظير ك  -
ع فيك االتصاؿ الذؼ يشج   ,االتصاؿ الفعاؿ مفتاح االنضباط إنساني كاتصاؿ منسجـ في الصف, لذلؾ يعد  

 .(Charles,2004, 3-5)مشاعر المتعمميف دكف محاكمة أك عنفعمى السمكؾ الجيد كالتعاكف كمراعاة 

بعػػض ىػػذه النمػػاذج ركػػز عمػػى دكر المػػدرس فػػي  مػػف خػػبلؿ العػػرض السػػابق لنمػػاذج االنضػػباط أف   كنبلحػػع
لغػػاء دكر المػػتعمـ فػػي ضػػبط نفسػػوـ بػػو ضػػبط سػػمكؾ المتعممػػيف كالػػتحك   كبعضػػيا  ,كمػػا فػػي نمػػكذج سػػكنر ,كا 

أمػػػا كمػػػا فػػػي نمػػػكذج كػػػكنيف,  ,ـ معػػػا  فػػػي عمميػػػة االنضػػػباط الصػػػفيلمػػػتعم  اآلخػػػر ركػػػز عمػػػى دكر المػػػدرس كا
كمػا فػي نمػكذج ريػدؿ  ,ـ عمى تحريض االنضػباط الػذاتي لديػوز عمى تقنيات تساعد المتعم  رك  فبعضيا اآلخر 

ـ عمػى تكجيػو أفعالػو كضػبط نفسػو تسػاعد المػتعم  كينبغي التركيػز عمػى تطػكير نمػاذج انضػباط ذاتػي  ,ككتنبرغ
ػػ كفيمػػا يمػػي تكضػػيح ألسػػاليب االنضػػباط الصػػفي التػػي يتفػػاكت فييػػا دكر المػػدرس مػػف  ,عكاقػػب سػػمككو لكتحم 

 الضبط الضعيف إلى الضبط القكؼ كاآلتي :  

  :أساليب االنضباط الصفي 

تحقيق االنضباط الصفي كالكصكؿ إلى إدارة  أساليب ختبلؼأدػ اختبلؼ نظريات إدارة الصف إلى ا
ق أك أساليب عامة يختمف كل منيا عف اآلخر باختبلؼ عكامل ائف ثبلث طر صفية فعالة, فتراكحت بي

ق كاألساليب ائ( إلى ىذه الطر 2003عديدة منيا الفمسفة التربكية كاالجتماعية, كقد أشار أحمد كحافع)
 كاآلتي: 

ة في اسي  ة األسلدييـ المسؤكلي   ميفمتعم  ال ف  إيقكؿ  يف": أساسيا اعتقادأساليب الضبط المنخفض "الضع -1
ئ البيئة ل الصعاب كييي  أف يذل   سمدر  كما لدييـ القدرة عمى صنع القرارات, كعمى ال ,اتيـتكجيو سمككي  

ما يعرؼ في Harris كىاريس Bernليساعدىـ عمى ضبط سمككيـ بأنفسيـ, كيدعـ ىذه النظرة كل مف برف 
فيما يطمق Riddle & Wattenbergكريدؿ ككتنبرج Transitional Analysisبنمكذج التحميل اإلجرائي
  Group Managementعميو نمكذج إدارة الجماعة

ر بكاسطة مجمكعة قكػ فطرية يتطك   ميفمتعم  أساليب الضبط المتكسط: يدعمو اعتقاد بأف سمكؾ ال -2
ق ىذه , كتطب  ـالمتعم  ك  سمدر  ة مشتركة بيف الضبط ىذه السمككيات يعتبر مسؤكلي   فإف   كمف ثـ   ,ةكبيئي  
 العبلج الكاقعي كنمكذج ,Cooperation Disciplineاليب إجرائيا  في نمكذج االنضباط التعاكني األس

الذؼ يقـك عمى متابعة  لككنيف لالمتابعة كالتدخ  كنمكذج  ,Glasser' Reality the therapyلجبلسر
. متعمميفلسمكؾ ال مدرسال  كتدخمو عند المزـك
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يرجػع إلػى الظػركؼ  مػيفمتعم  ال ر نمػك  تطػك   مفػاده أف   عمػى اعتقػاد المرتفػع": تعتمػدأساليب الضبط القػكؼ " -3
ـ  الخارجي   , كتػنعكس ىػذه الفمسػفة إجرائيػا  فػي نمػكذج مػدرسة المسؤكلي   تشكيل كاختيار سمككياتيـ فإف   ة كمف ث

)أحمػػػػد  لزامػػػػي لكػػػػانتراالنضػػػػباط الصػػػػفي اإليجػػػػابي لجػػػػكنز, كنمػػػػكذج تعػػػػديل السػػػػمكؾ لسػػػػكنر, كالنمػػػػكذج اإل
 .(214-213 ,2003كحافع,

أرقى ىذه األساليب ىي التي ترتكز عمى  أف   ,ضح مف العرض السابق ألساليب تحقيق االنضباط الصفييت  
كمساعدة أكبر عمى ضبط سمككيـ  متعمميفأقل في سمكؾ ال ا  ميا تتضمف تحك  ألن   ,الضبط الضعيفأساليب 
ينطمق مف كجكد دافع داخمي لبللتزاـ بالقكاعد الذؼ  ,تدريجيا  إلى االنضباط الذاتي ىذا يقكدىـك  ,بأنفسيـ
 كالثكاب كالعقاب . ,دكف الحاجة إلى فرض ىذه القكاعد باعتماد أساليب خارجية ,الصفية

  : تعريف االنضباط الذاتي 

 ة عكامػػل خارجيػػة,تػػأثير أي ػػ و ينطمػػق مػػف الفػػرد نفسػػو دكف ألن ػػ ,االنضػػباط الػػذاتي أرقػػى أشػػكاؿ االنضػػباط ديعػػ
ػػػاؿ ىػػػك االنضػػػباط الػػػػذاتي كالػػػتحكـ الػػػذاتي الػػػذؼ يحػػػدث لػػػػدػ كػػػل مػػػتعمـ بشػػػكل طبيعػػػػي" "فاالنضػػػباط ا لفع 

(Jordon,1989, 7).   

كذلػػؾ تبعػػا  إلرادتػػو كلػػيس خكفػػا  مػػف العقػػاب أك كيشػػير إلػػى المسػػؤكلية األخبلقيػػة لمفػػرد عػػف أفعالػػو كتصػػرفاتو 
    (Bear and Duquette, 2008, 10لمحصكؿ عمى المكافآت الخارجية )

ة التػي تسػيـ فػي كيشػتمل عمػى جميػع الممارسػات كالعكامػل البيئي ػ ,عممية تربكيػة بػالمعنى الكاسػع" أنوؼ عر  كي
 .(58, 2009)العاجز كالبنا," المتعمـتطكير سمكؾ ىادؼ منضبط ذاتيا  لدػ 

ـ الػػتحك  بحيػػث يكػكف قػادرا  عمػى  ,و "السػػيطرة التػي يمارسػيا الفػرد عمػػى مشػاعره كدكافعػو كأفعالػوأن ػ ؼيعػر  كمػا 
ػػ ,كمػػا يتسػػنى لػػو أف يػػدرس عكاقبيػػا ,إلرادتػػو بيػػا كتكجيييػػا كفقػػا    ب لممضػػاعفات التػػي قػػد تػػنجـ عنيػػا"كيتحس 

 .(287, 2006)القيسي,

كلػػيس أف  ,ـة التػػي تػػدعـ الػػتعم  ف فػػي األنشػػطة اليادفػػة اإليجابي ػػك مػػأف ينشػػغل المتعم  " االنضػػباط الػػذاتييعنػػي ك 
لمػا لػو مػف  ,س بأىميػة المحافظػة عمػى النظػاـكيكػكف باقتنػاع المػدر   ف فػي الصػف دكف حػراؾ,ك مػيبقى المتعم  

 .(145, 2007)ككافحة, "ا  ز لبلنضباط ذاتيكيككف المعز   ,ـفائدة كمعنى لدػ المتعم  

   .(Dreikurs et al, 1982, 8كاالنضباط الذاتي ىك عممية داخمية كمجمكعة متكاممة مف القيـ )
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ـ أف مفيػـك االنضػباط الػػذاتي يشػير إلػى ضػركرة كجػكد قكاعػد صػفية تػػنظ  ضػح مػف التعريفػات السػابقة يت  لػذلؾ 
 ,فػي مفيكميػا كأىميتيػا كمػدػ مبلءمتيػا كعػدالتيا متعممػيفالعمل الصفي, مع التأكيد عمى ضػركرة مناقشػة ال

ػػحت ػػ  فمػػيمتعم  ال ؿ االنضػػباط الخػػارجي إلػػى انضػػباط ذاتػػي, أؼ أف  كبالتػػالي يتحػػك   ,ق االلتػػزاـ الػػذاتي بيػػاى يتحق 
ػػ ميـ لػػزمبلئيـ كتقػػب   ,كانغماسػػيـ فيػػو ,ذكف القكاعػػد الصػػفية كيمتزمػػكف بيػػا, كمنبػػع ذلػػؾ اتجػػاىيـ نحػػك العمػػلينف 

 .كلمنظاـ الصفي

ميف بالقكاعد الصفية التزاما  ذاتيا  كالسير كفقيػا  انطبلقػا  مػف التزاـ المتعم   :واالنضباط الذاتي أن  يف تعر يمكف ك 
 د مناقشة المدرس في مفيكميا كمنطقيتيا.رغبة كاقتناع بأىميتيا, كذلؾ بع

  المنضبط ذاتيا  :  المتعممأهمية االنضباط الذاتي وسمات 

أفضػل  ذاتياالنضػباط الػ ى أىمية االنضباط الذاتي مف خبلؿ نتائج الكثير مف الدراسػات التػي أثبتػت أف  تتجم  
ق ائػبطر  المتعممػيفـ فػي سػمكؾ ك  االنضباط الخارجي يقـك عمى الػتح مف االنضباط الخارجي, عمى اعتبار أف  

ػػ جبػػارىـ عمػػى االلتػػزاـ  ,ي األكامػػر كالتعميمػػات مػػف أطػػراؼ خارجيػػة أعمػػى مرتبػػة مػػنيـمختمفػػة كمتباينػػة كتمق  كا 
كىػك فػي الغالػب خػكؼ  ,باستخداـ أساليب مختمفة كػالثكاب كالعقػاب ,كعدـ الخركج عمييا ,بالقكانيف المدرسية

و قػكة مػدمرة كأثػره النفسػي أقػكػ مػف سػمدر  مػف  ـالمػتعم  خػكؼ  كلعػل   ,سمػدر  داخل الصف فػي كجػكد ال المتعمـ
 .(59,ص2009)المقيد, العقاب البدني

بتمخػػيص  ؛ إذ قامػػت(2007دركزة ) دراسػػة :كمػػف ىػػذه الدراسػػات التػػي أشػػارت إلػػى أىميػػة االنضػػباط الػػذاتي
ػػػ قػػػة نػػػت نتائجيػػػا المتعم  بي   إذ ,ا  نسػػػاف منضػػػبطا  داخمي ػػػإلأىميػػػة أف يكػػػكف اعمػػػى دت بعػػػض الدراسػػػات التػػػي أك 

لؤلمػراض  كأكثػر مقاكمػة   ,فػا  كأكثػر تكي   ,كأكثر تحمبل   ,األفراد المنضبطيف داخميا  كانكا أقل قمقا   بالشخصية أف  
 ,عػكف بصػحة جسػمية جيػدة بشػكل يفػكؽ نظػائرىـ المنضػبطيف خارجيػا  كيتمت   ,ةكما كػانكا أقػل عدكاني ػ ,النفسية
مػػػػيف بيػػػػا كمتحك   ,كمسػػػػيطريف عمػػػػى المكاقػػػػف ,ميػػػػا  يػػػػركف أنفسػػػػيـ منجػػػػزيفاألفػػػػراد المنضػػػػبطيف داخ كمػػػػا أف  

ػػ ,يفكمسػػتقم   ,كحػػازميف ,كأذكيػػاء ,كاجتمػػاعييف  ,كيقػػاكمكف المكاقػػف الغامضػػة ,يفكعممي ػػ ,كذكؼ نفػػكذ ,اليفكفع 
أقػل ثقػة ك  ,ةكعدكاني ػ ,الذيف كانكا أكثػر كىنػا  كقمقػا   المنضبطيف خارجيا  ركف أنفسيـ بدرجة عالية أكثر مف كيقد  

فيػـ بالتػالي مضػطربيف  ,يـ ال يستطيعكف ضبط ما يحػدث ليػـرا  لؤلمكر كما أن  باآلخريف كبأنفسيـ كأقل تبص  
 ة فشميـ لمقكػ الخارجية كالناس اآلخريف. كيعزكف مسؤكلي   ,فيفكغير متكي   ,غير مرتاحيف

فػػراد ذكؼ الضػػبط الػػداخمي لػذلؾ تتجمػػى أىميػػة االنضػػباط الػػذاتي فػػي السػػمات التػػي يمكػػف أف نبلحظيػػا فػػي األ
يعتقػػد أف نجاحػػو أك فشػػمو يرجػػع فػػي  ا  ضػػبط داخميػػمنال الفردفػػ,عنػػد مقػػارنتيـ بػػاألفراد ذكؼ الضػػبط الخػػارجي
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كىػك بالتػػالي  ,كمػػا يممػؾ مػػف ميػارات كقػػدرات كخبػرات مختمفػػة ,كخصائصػو ,حقيقػة األمػر إلػػى ذاتػو شخصػػيا  
 ( 2000,103كما يعقبيا مف نجاح أك فشل )بركات, ,ـلتعم  ة اعف نتائج عممي   ة كاممة  ل نفسو المسؤكلي  يحم  

فػي حػػيف أف ذكؼ  ,سػـ بػالتكافق كاإليجابيػةبخصػائص شخصػية تت   مركػز الضػبط الػداخمياألفػراد ذكك يتميػز ك 
 .(Ducette and Walk,1972, 493)مركز الضبط الخارجي ليسكا كذلؾ 

يجعمػو فػردا  مسػتقرا   , مػاقػكة فػي  الضػبط الخػارجي الػداخمي بالتأكيػد سػيككف لديػوالضبط في  ع بقكةمف يتمت  ك 
 .(72, 2009أبك سكراف,)كتكصف حياتو بالسكاء  ,ذاتيا  كخارجيا  

رتبط بالدافعية الداخمية, كالعمل في الدافعيػة الداخميػة ىػك نفسػو ي ككنو ى أىمية االنضباط الذاتي فيكما تتجم  
ؼ إلػػى ة تػػؤد  ة الداخمي ػػالدافعي ػػ ل المرغػػكب فيػػو, كمػػا أف  دفع المػػتعمـ نحػػك اليػػدؼ أك العمػػيػػلسػػمكؾ الػػذؼ احػػافز 
 أقػكػ كأبعػد أثػرا  كأقػدر عمػى الثبػات كاالسػتمرارية مػف الدافعيػة الخارجيػةألنيا  ,كقابل لبلنتقاؿمعنى  ذؼتعمـ 

 .(14, 2006,بامكسى كصابر)

كضػػركرة معرفػػة كفيػػـ مػػا كال يسػػقط مػػف حسػػاباتو أىميػػة  ,لػػذلؾ ينػػدفع الفػػرد المنضػػبط داخميػػا  إلػػى أداء ميامػػو
فػو كاسػػتيعابو لمعناصػر الميمػة التػػي ر عمػى أدائػػو, كتحديػد نكعيػة كمصػػدر التػأثير, كيسػاعده ذلػػؾ فػي تكي  يػؤث  

 .(15 ,2011تؤثر في حياتو )المزيف كسكيؾ, 

 :   ةاآلتيالنقاط في  أىمية االنضباط الذاتيتتجمى  كما

 تي تسيـ في إيجاد مجتمع حر منظـ.ي القيـ كالمعايير الفي تبن   ميفالمتعم  يساعد  -

 .ميفالمتعم  ر سمككا  ىادفا  منضبطا  ذاتيا  عند يطك   -

 كقكانيف المدرسة . المتعمميفيسيـ في إيجاد اتفاؽ كتكافق بيف  -

 عمى فيـ القكانيف كالتعميمات المدرسية كالحفاظ عمييا. ميفالمتعم  يساعد  -

ػر البيئة المناسبة لمتعمـ كالمناخ يكف   - ة اؿ بػيف أطػراؼ العمميػة التعميمي ػالنفسي كالمػادؼ المبلئػـ لمتكاصػل الفع 
 مية.التعم  

لػػػى بأنفسػػػيـ كيجعميػػػـ يتػػػرد   المتعممػػػيفيزيػػػد ثقػػػة  - دكف عػػػف ممارسػػػة أؼ عمػػػل مػػػف شػػػأنو أف يسػػػيء إلػػػييـ كا 
 مدرستيـ كزمبلئيـ .

ثارة المشكبلت التي مف الممكف أف تعيق تحق المتعمميفل مف فكضى يقم   -  ق األىداؼ المنشكدة .كا 
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مػي كتكجيييػا بحكمػة كبصػيرة نحػك األىػداؼ في سيطرتو عمى ألكاف النشاط التعميمي التعم   سمدر  يساعد ال -
 المنشكدة .

 ة عمػػػػػى الثقػػػػػة كاالحتػػػػػراـ المتبػػػػػادؿمبني ػػػػػ المتعممػػػػػيفك  مػػػػػدرسيسػػػػػيـ فػػػػػي إقامػػػػػة عبلقػػػػػات تعاكنيػػػػػة بػػػػػيف ال -
 .(58, 2009)المقيد,

ع بفاعميػة أكبػر فػي جمػع يتمت  , ك أنشط معرفيا  و أن  ذاتيا  في المنضبط  ـالمتعم  ائص يمكف تحديد مبلمح كخصك 
مػػػا يحقػػػق مػػػف تعزيػػػز  يكجػػػد العبلقػػػة السػػػببية كالمباشػػػرة بػػػيف, ك  ت كتصػػػنيفيا كتنظيميػػػا ثػػػـ معالجتيػػػاالمعمكمػػػا

عمػى  انتباىػا  كقػدرة  أكثػر , ك ف السػمكؾ كالتعزيػز الػذؼ يتحػدد بػوذك قدرة عمى الربط بػيو , كما أن  كنتائج السمكؾ
 .(15, 2011)المزيف كسكيؾ, كدمجيا في بنائو المعرفية كاستغبلليا معرفيا  رصد المعمكمات الميم  

دارة شػػػؤكنفػػػي ضػػػبط  ـلمػػػتعم  مؤشػػػرات التػػػي تػػػدؿ عمػػػى فاعميػػػة اكيكجػػػد مجمكعػػػة مػػػف ال , كىػػػي يػػػا  ذات وذاتػػػو كا 
كالقػػدرة  ,كالقػدرة عمػػى التأجيػػل ,ة الجسػػميةمجمكعػة مػػف القػػدرات العامػة تتمثػػل فػػي القػػدرة عمػى كشػػف األنشػػط

 مجمػكع ىػذه المؤشػراتيػدؿ كالقػدرة عمػى تكييػف السػمكؾ ليتكافػق مػع المكقػف, ك  ,ص مػف اإلحبػاطعمى التخم  
 كىذه المؤشرات ىي :  ,مف النكاحي كافة ـلمتعم  ضباط الذاتي في تنمية شخصية اعمى مدػ أىمية االن

 العمل الذؼ ينكؼ القياـ بو. ىب عمبمية التي تترت  القدرة عمى تقدير النتائج المستق -

حتػى يصػبح قػادرا  عمػى ممارسػة تمػؾ األنشػطة كجنػي أكبػر قػدر ممكػف  ,يةالقدرة عمى تأجيل األنشطة المذ   -
 مف ثمارىا .

 .تحكؿ دكف كصكلو إلى ىدفو التي عقبة الممكنة لمتغم ب عمى ال الطرائقإمكانية التكقف لمتفكير في  -

 ـ في انفعاالتو إذا أعيق عف تحقيق ىدفو .تحك  عمى ال القدرة -

 بأكثر مف عمل كاحد في الكقت الكاحد عندما تككف ىذه األعماؿ بسيطة  القدرة عمى القياـ -

 .(148 ,2010)أبك جادك, يز عمى ما يمـز لتحقيق ىدفو فقط قدرتو عمى الترك -

 كتقػديرىا اط الػذاتي يسػاعده فػي السػيطرة عمػى الػذاتامتبلؾ المتعمـ القدرة عمػى االنضػب أف   ىكذا نخمص إلى
مكاناتو, ل المسؤكلي  كتحم   بالتالي يعزك ما يحدث لو إلى جيػكده كسػماتو كيجعمو ة بشكل أكبر كالثقة بقدراتو كا 

, كنظػرا  ألىميػة االنضػباط ـا ينعكس إيجابا  عمى الجانب الدراسي كالتكاصمي كالشخصػي لممػتعم  ة مم  الشخصي  
كأف يبحػث عػف األسػاليب  ,ينبغػي أف يكليػو المػدرس اىتمامػا  كبيػرا   ,نعكاساتو اإليجابيػة عمػى المػتعمـالذاتي كا
س عػػف فػػرض القكاعػػد الصػػفية يسػػتطيع مسػػاعدتيـ , كعنػػدما يبتعػػد المػػدر  يػػو لػػدػ المتعممػػيفم  ئػػق التػػي تنكالطرا
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اـ كالمحبػة كالتعػاكف كالمشػاركة تقـك عمى االحتػر  ؿ بناء عبلقات إنسانيةمف خبل ,عمى بمكغ االنضباط الذاتي
  كالحكار.    

  : بناء االنضباط الذاتي 

االلتػزاـ بالقكاعػد الصػفية باسػتخداـ السػمطة الممنكحػة لػو باعتبػاره  متعممػيفس أف يفرض عمػى اليستطيع المدر  
اء اآللػة الصػم  ك ف ك مػمتعم  فيصػبح ال ,طو, فقد يمجأ إلى نظاـ صػاـر يقػـك عمػى القػكة كالتيديػد كالتسػم  لصف   مديرا  

لكػف  ,ءيػدك اللمحفػاظ عمػى  باع ىذا األسمكب ليـ ات  ذ كل ما يطمب منيا, كما يستطيع األىل في مناز التي تنف  
النظػاـ  كف أف  مدرسػيجب أف يفيػـ اآلبػاء كالك  ال يدـك أثره طكيبل ,االلتزاـ القائـ عمى العقاب كالتكبيخ كالتيديد 

ؼ بحريػػة كتمقائيػػة نابعػػة مػػف الػػذات, كمػػا يعنػػي االلتػػزاـ يعنػػي التصػػر  ال يعنػػي اليػػدكء التػػاـ كعػػدـ الحركػػة بػػل 
ذا كػػاف اليػػد ألف   ,الػػذاتي بالقكاعػػد دكف أؼ إكػػراه كء يػػريح مرحمػػة الطفكلػػة تقتضػػي حريػػة الحركػػة كالنشػػاط, كا 

 ,الحػر كنشػاطو ,ب أف يعبػر عػف تمقائيتػوالنمػك السػكؼ يتطم ػ مػتعمـبمػكغ ال ننسػى أف   و ينبغػي أال  أن   إال   ,الكبار
أك نفػػرض عميػػو قيػػكد  ,كال نرىقػػو بأعمػػاؿ أعمػػى مػػف مسػػتكػ قدراتػػو ,لػػذا ينبغػػي أف نراعػػي مسػػتكيات نضػػجو

 تتعارض مع طبيعتو.

فػػي ىػػذه المرحمػػة عمػػى  متعممػػيفتتميػػز مرحمػػة الطفكلػػة المتػػأخرة باليػػدكء االنفعػػالي كاالسػػتقرار كتػػزداد قػػدرة الك 
 متعممػػيفتقػػل فػػي ىػػذه المرحمػػة مخػػاكؼ الـ ككبتيػػا, ك ضػػبط الػػنفس كمػػا تػػزداد قػػدرتيـ عمػػى ضػػبط مشػػاعرى

كيػػزداد حػػذرىـ كتنمػػك لػػدييـ مخػػاكؼ مػػف نػػكع جديػػد, مخػػاكؼ مرتبطػػة بالفشػػل فيمػػا يقكمػػكف بػػو مػػف أعمػػاؿ 
   .(138 ,1972)زيداف,

بمػػا  ـمػتعم  صػاؿ اليػر االنفعػػالي مػف خػبلؿ ات  كيرجػع اليػدكء االنفعػالي فػي ىػذه المرحمػػة إلػى تػكافر فػرص التعب
)منصػػكر كعبػػد  ى إبػػداء الحػػب لمػػف يخالطػػو كيصػػاحبوبػػو مػػف أفػػراد كجماعػػات, كلػػذا فيػػك يحتػػاج إلػػ يحػػيط
 .(371 ,1989السبلـ,

ػػ فيتبػػي  ك  ل الصػػف كتقب ػػو كمشػػاعره كالتػػزاـ اليػػدكء فػػي يمتمػػؾ القػػدرة عمػػى ضػػبط سػػمككيات مػػتعمـال أف   ا سػػبقمم 
ذلؾ يتكقف عمى مدػ فعاليػة إعػداد ىػذه  لكف   ,سمدر  القكاعد الصفية كمعايير السمكؾ المقبكؿ التي يضعيا ال
ال فإنو قد يمارسيا فقط خكفا   قػد يعػكد ك  ,المدرسمف العقاب أك مف أجل إرضاء  القكاعد كبنائيا كممارستيا كا 

ت إلى سػمككو خارجيػة كسػكؼ يػزكؿ العكامل التي أد   ألف   عند غياب المدرس, إلى ممارسة سمككيات مخالفة
ع ذاتػي كرقابػة ذاتيػة لمسػمكؾ, حرص عمى بنػاء االنضػباط الػذاتي الػذؼ ينطمػق مػف دافػبغيابيا, لذلؾ ينبغي ال

عمػى سػمكؾ خػاطئ أف نقيػو مػف الكقػكع بػو كأف نجعػل التزامػو ذاتيػا   لمػتعمـغي قبل التفكير بكيفية عقاب اينبك 
 بالقكاعد المطمكبة عف طريق تحكيل االنضباط الخارجي إلى انضباط ذاتي .
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ػػػػػػ ؛ 2010أبػػػػػػك جػػػػػػادك,ك ؛ 1983مثػػػػػػل )الػػػػػػدر, عمػػػػػػى األدبيػػػػػػات كالدراسػػػػػػات المختمفػػػػػػة بلعكمػػػػػػف خػػػػػػبلؿ االط 
 إلى مجمكعػة مػف الخطػكات الضػركرية لتكػكيف االنضػباط الػذاتي لتكصتـ ال( 1999زىراف,ك ؛ 1998عقل,ك 

 كىي : لدػ المتعمميف,

 : الثقة بالنفس وتقدير الذات -1

فيقػـك بحركػات  ب أف يسػتقل  نة الثانيػة كالثالثػة, كيجػر  اكتسػاب الثقػة بػالنفس مػا بػيف السػ مػتعمـتبدأ محاكالت ال
   .(235 ,1983و صاحب قدرات )الدر,غير مساعدة ليبرىف عمى حقو في االستقبلؿ كأن  

أف يعػػي ذاتػػو كيػػنعكس ىػػذا الػػكعي عمػػى سػػمككو الػػداؿ عمػػى قدرتػػو عمػػى  (12-6بػػيف عمػػر) كيمكػػف لممػػتعمـ
ف   ينسػجـ مػع مػا يصػل إليػو مػف تطػكر معرفػي كانفعػالي كمػا ىػذا الػكعي  ضبط ىذه الػذات كحسػف إدارتيػا, كا 

ضػػك فػػي مجتمػػع ر مفيػػـك التمركػػز حػػكؿ الػػذات ليصػػل إلػػى أف يعػػي أنػػو عتطػػك  مػػدػ قػػو مػػف اسػػتقبللية ك يحق  
بذاتػػو فػػي مراحػػل تبػػدأ بإعطػػاء أكصػػاؼ بسػػيطة ثػػـ إطػػبلؽ سػػمات عامػػة عنػػدما  مػػتعمـأكبػػر, كيمػػر كعػػي ال

خمػػق لديػػو اتجاىػػا  نحػػك ذاتػػو فيكػػكف تقػػديره ليػػا مرتفعػػا  أك منخفضػػا  أك ث عػػف ىػػذه الػػذات, كىػػذا الػػكعي ييتحػػد  
معتدال  كقد لػكحع أف درجػة ىػذا التقػدير فػي عبلقػة ترابطيػة مػع فيمػو كتفسػيره لسػمككو كسػمكؾ اآلخػريف )أبػك 

 .(149 ,2010جادك,

ب كتسػيتػو كبالتػالي ف خبلليػا أف يثبػت ذايحػاكؿ التعبيػر عػف قدراتػو التػي يسػتطيع مػ متعمـلذلؾ نبلحع أف ال
 النفسػية كاالجتماعيػة كتكػكيف مفػاىيـ مػتعمـة دكرا  بارزا  في نمك شخصية الالثقة بيا, كتشكل الميارات الحركي

مكاناتػػػػػو مػػػػػتعمـكمػػػػػا تتػػػػػيح لم ,إيجابيػػػػػة عػػػػػف الػػػػػذات  كيتكيػػػػػف كيتعػػػػػايش مػػػػػع اآلخػػػػػريف ,أف يختبػػػػػر قدراتػػػػػو كا 
   .(200 ,1998)عقل,

تػػداء ميػػارات مسػػاعدة الػػذات مثػػل: تنػػاكؿ الطعػػاـ كار  ـمػػتعم  أخرة تنمػػك لػػدػ الالطفكلػػة المتػػ كابتػػداء  مػػف مرحمػػة
إلى مساعدة اآلخريف إال بشكل ثػانكؼ, كمػا تنمػك لديػو الميػارات اليدكيػة مثػل: الكتابػة  ال يحتاج إذ ,المبلبس

ت المتصػمة كالرسـ كاألشغاؿ اليدكية في المدرسة كميارات المعب كميارات الخدمة االجتماعيػة, كىػي الميػارا
 ,مػتعمـميارات ليا أثرىػا عمػى مشػاعر الككنس الحجرات, كىذه ال ,بالكاجبات المنزلية مثل : تنظيف األطباؽ

 .(254 ,1999) زىراف, كتعطيو شعكرا  بأىمية الذات

الرضػا عػف  لمحصػكؿ عمػى لممتعم مػيفتييئػة فػرص مقبكلػة مػف الممارسػات كالنشػاطات كينبغي عمى المػدرس 
شػػعار  الثقػػة بػػالنفس  لػػدييـ دباالىتمػػاـ بيػػـ كاالعتػػراؼ بشخصػػيتيـ كسػػمككياتيـ المرغكبػػة ممػػا يكل ػػ ـىالػػنفس كا 

ػػػالمتنػػػػاع كيجعميػػػـ يزيػػػػدكف مػػػف ممارسػػػػة السػػػػمككيات المرغكبػػػة كا لػػػى أسػػػػرىـ كزمبلئيػػػػـ عم  ا يسػػػػيء إلػػػػييـ كا 
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ل أك النشػاط كمدرستيـ فضبل  عف مراعاة ميكؿ كرغبات المتعمميف في اختيار االنضماـ إلى مجمكعػات العمػ
 .(195, 2005)الفتبلكؼ, ذلؾ في اختيار النشاطات المستقمةالجماعي ك

مكانياتػو مػف خػبلؿ ممارسػة األنشػطة المتنكعػة كاليكايػػات  مػتعمـال المػدرس سػاعديلػذلؾ  عمػى معرفػة قدراتػػو كا 
ة , فيجعػل قيمتػو عمػى قدرتػو الحقيقيػ بناء   صحيحا   المختمفة التي ترضي رغباتو كي يستطيع تقييـ ذاتو تقييما  

عمػػػى أيػػػة اعتبػػػارات  كلػػػيس بنػػػاء   ,الذاتيػػػة مرتبطػػػة بقدرتػػػو عمػػػى أداء العمػػػل كالمتعػػػة التػػػي يحققيػػػا عنػػػد أدائػػػو
لػى ضػعف تقػديره لذاتػو ,قد تؤدؼ في حاؿ زكاليا إلى زعزعة ثقتو بنفسو خارجية كمػا ينبغػي االبتعػاد عػف  ,كا 
يزعػػزع ثقتػػو ذلػػؾ  ألف  بيػػا أك ال تتناسػػب مػػع قدراتػػو كعقابػػو أك قسػػره عمػػى سػػمككيات معينػػة ال يرغػػب  وتكبيخػػ

ػػ بنفسػػو كقػػد يخمػػق فيػػو الشػػعكر بػػالعجز كالخجػػل  ب امػػتبلؾالػػذاتي الػػذؼ يتطم ػػر سػػمبا  عمػػى انضػػباطو ا يػػؤث  مم 
ػػػ ػػػل المسػػػؤكلي  سػػػمات االسػػػتقبللية كتحم  إذا كػػػاف راضػػػيا  عػػػف ذاتػػػو ككاثقػػػا  بقدراتػػػو كسػػػماتو  ق إال  ة كىػػػذا ال يتحق 

 .الداخمية

 تنمية الضمير الخمقي :  -2

ـ انحػػرافيـ, مجتمػػع إلػػى مجمكعػػة مػػف القكاعػػد األخبلقيػػة التػػي تحكػػـ سػػمكؾ أفػػراده كتػػكج   يحتػػاج أؼ   ييـ كتقػػك 
ف معيػا كمػع نفسػو مػف كحسػف التكي ػ ,ل ىػذه القكاعػدعمى تمث   ـمتعم  ليف مساعدة امدرسكينبغي عمى األىل كال

تػي تسػاعده عمػى التمييػز بػيف الخطػأ كالصػكاب, كىػذه المعػايير خبلؿ تنمية مجمكعة مف المعايير الداخميػة ال
و عمػػى الطريػػق الصػػحيح حتػػى فػػي حػػاؿ غيػػاب مصػػدر السػػمطة كيدل ػػ الفػػردة الضػػمير الػػذؼ يرشػػد نزلػػكف بمتكػػ

 .يفمدرسكاألىل كال

ف تمػػؾ العمميػػات التػػي مػػف خػػبلؿ الشػػعكر بػػااللتزاـ كالكاجبػػات االجتماعيػػة كيتضػػم  الضػػمير الخمقػػي يتكػػكف ك 
بنػػػاء االنضػػػباط الػػػذاتي  لػػػذلؾ فػػػإف  , (153 ,1984ؿ الضػػػبط الخػػػارجي إلػػػى ضػػػبط داخمػػػي )العيسػػػكؼ,ك  تحػػػ
بػة عػادة يمارسػيا ة بمثاحتػى تصػبح القكاعػد األخبلقي ػ ,ب بالضركرة التركيػز عمػى تنميػة الضػمير الخمقػييتطم  
يء حتػى يصػبح عػادة لمػف "كممة أخبلؽ مأخكذة مف الخبلقة بمعنى المرانة عمى الشػ عمى اعتبار أف   ـمتعم  ال

 .(17 ,1995يزاكلو" )التمكع,

ة تستيدؼ تحكيمػو مػف كػائف بيكلػكجي إلػى كػائف عاقػل لديػو ة أساسي  ميم   متعمـكتنمية الضمير الخمقي لدػ ال
, كيػػربط العيسػػكؼ بػػيف لسػػمكؾ التػػي تعمػػل كضػػكابط اجتماعيػػةالقػػدرة عمػػى فيػػـ المعػػايير األخبلقيػػة كأحكػػاـ ا

األنمػػاط األخبلقيػػة تبػػدأ بػػالنمط " ر إلػػى أف  يشػػيالسػػمكؾ الصػػحيح كالحكػػـ عميػػو حػػيف  ـالعقػػل كالضػػمير فػػي فيػػ
ثػـ الػنمط االمتثػالي الػذؼ يفعػل صػاحبو مػا  ,ا  لتحقيق أغراضػو الذاتيػة فقػطيسمؾ الفرد سمككا  خمقي   إذ ,النفعي

ذؼ  ط ذك الضػمير الحػي  كأخيػرا  الػنمط العقمػي أك الػنم ,يفعمو اآلخركف كمػا يقكلػكف أنػو ينبغػي عميػو أف يفعمػو
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فاتو كلصػػاحبو مجمكعػػة مػػف المبػػادغ الخاصػػة الداخميػػة فػػي الخطػػأ كالصػػكاب إذ يحكػػـ عمػػى تصػػر   معػػاييرال
 "فيػػك عقبلنػػي ككاقعػػي فػػي تقكيمػػو لمػػا ىػػك خيػػر لػػو كلغيػػره مػػف النػػاس ,يػػوة التػػي تكج  الخمقيػػة الثابتػػة المسػػتقر  

 .(151, 1984)العيسكؼ,

ضػػع ك عنػػد لػػذلؾ ينبغػػي  المتعممػػيفاسػػية فػػي تنميػػة االنضػػباط الػػذاتي لػػدػ أس مػػدرسميمػػة الكىكػػذا نػػرػ أف 
 مػعمعرفػي كقػدرتيـ عمػى ممارسػتيا, مجمكعة مف القكاعد الصفية أف يتأكد مف مبلءمتيا لمسػتكػ نضػجيـ ال

أسػباب منضػبطيف داخػل الصػف إلػى  المتعممػيفيف قػد يعػزكف فشػميـ فػي جعػل مدرساإلشارة إلى أف بعض ال
أك قػد يمقػي  ,أك أف بيئتػو المنزليػة فاشػمة ,لػيس لديػو أخػبلؽ أك ضػمير متعمـال ف  إ مدرسقكؿ الفقد ي خارجية,

لكػػف ىػػذا ال ينفػػي مسػػؤكليتو  ,المػػـك عمػػى عػػدـ تعمػػـ قكاعػػد السػػمكؾ الميػػذ ب خػػبلؿ الصػػفكؼ الدراسػػية السػػابقة
 .قبكؿكمحاكلة فيـ سبب قيامو بسمكؾ غير م ,إزاء تربيتو تربية سميمة

 :  والواضح المنطقيدة التفكير تنمية عا -3

ة أخرػ ىي تككيف تفكير منطقي ككاضح يبحث عف األسباب ميم   ة تنمية الضمير الخمقيميم  تتطمب 
لمعايير ا متعمـكتساب الا كالعمل كراء األشياء كالتصرفات كيفيـ كل ما يقدـ لو مف معارؼ كمعمكمات, ألف  

 ,كاستيعابيا ,كفيميا ,ب التفكير بيذه المعايير كالقكاعدتطم  ت ,مع مجتمعو ا  األخبلقية التي تجعمو متكافق
, "كمفتاح األخبلؽ ىك بعيدة عف أؼ إكراه أك قسر ,مقائيةحتى تأتي الممارسة ذاتية كت ,كاالقتناع بضركرتيا

  .( 148 ,1984)العيسكؼ, كاإللزاـ في كل مف الفكر كالعمل"شعكر الفرد بالكاجبات 

 ا  مف التدريب االنتقائي, كخمق عادات جديدة مػف الفكػر كالعمػل, كخطابػ ا  لذاتي نكعكيمكف اعتبار االنضباط ا
   .(5مكقع انترنت) إلى األىداؼ ك االلتزاـ بالقيـ" نحك تحسيف نفسؾ لمكصكؿ

مسؤكلية كنتائج أعمالو, كفيـ أسػباب مػا يػدكر حكلػو مػف أحػداث  ـالمتعم  كمدػ تحمل  يالذاتط اضبناال يعد  ك 
ميػػػـ لنتػػػائج فػػػي العمػػػر ازداد تحم   ف ك مػػػالمتعم  ـ مػػػا تقػػػد  و كم  ة نمائيػػػة, أؼ أن ػػػة معرفيػػػة تطكيري ػػػعمميػػػ كمصػػػادرىا

ر رجي عمػى أدائيػـ, كمػا يتطػك  ت سػيطرة مصػادر الضػبط الخػاكتػدن   ,ةة المدرسػي  كأداءاتيـ التحصػيمي   ,أعماليـ
بة الميمػػة أك االمتحػػاف كصػػعك  ,كالمصػػادفة ,ينتقػػل مػػف أسػػباب خارجيػػة مثػػل الحػػع إذ ,السػػببي المػػتعمـ إدراؾ

ىػػذا يتطػػكر مثػػل قدرتػػو كجيػػده كتصػػميمو, كمػػا  إلػػى أسػػباب داخميػػة ,مػػدرسأك مػػزاج ال ,أك المػػكاد الدراسػػية
بفضػػػل الخبػػػرات  ,ـالمػػػتعم  بيػػػا  ة التػػػي يمػػػر  بفعػػػل المرحمػػػة النمائيػػػة المعرفي ػػػ باإلدراؾ كربػػػط السػػػبب بالمسػػػب  

 مػػا يحػػدث لػػو تجعمػػو أكثػػر مػػيبل  لتفسػػير أف  ك ة, ة السػػببي  كالمكاقػػف التػػي تتػػيح لػػو فرصػػة تطػػكير أبنيػػة المعرفػػ
)المػػػػػزيف  كلػػػػػيس بفعػػػػػل خػػػػػارج عػػػػػف إرادتػػػػػو ,نتيجػػػػػة ألدائػػػػػو كنشػػػػػاطو المضػػػػػبكط المػػػػػنظـ كالمسػػػػػيطر عميػػػػػو

 .(14, 2011كسكيؾ,
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د مػػف فيميػػـ ليػػذا السػػمكؾ ككيفيػػة القيػػاـ بسػػمكؾ منضػػبط قبػػل التأك ػػ مػػيفالمتعم  ع مػػف لػػذلؾ ال يمكػػف أف نتكق ػػ
يػا ة ككأن  ت إلػى القيػاـ بػو مػف خػبلؿ تعمػيـ القكاعػد الصػفي  كالمكاقف التي يقتضييا كاألسباب التي أد   ,ممارستو

 حيا كي يسيل استيعابيا كممارستيا ذاتيا . مادة دراسية كتقديـ النماذج التي تكض  

 هة : الحرية الموج   -4

ػػػػ ,اليػػػػدكء كالصػػػػمت كعػػػػدـ الحركػػػػة مػػػػيفالمتعم  الػػػػذؼ يفػػػػرض عمػػػػى  مػػػػدرسال إف   ي لػػػػدييـ ال يسػػػػتطيع أف ينم 
المكازنػػة بػػيف  سمػػدر  مػػف ال ىػػذا يتطمػػبك  ,ةب قػػدرا  مػػف الحري ػػالطبيعػػة البشػػرية تتطم ػػ ألف   ,االنضػػباط الػػذاتي

 مػػػيفالمتعم  مػػػنيج الضػػػبط الػػػذؼ يجعػػػل  :لتربػػػكؼ الػػػذؼ تعتزمػػػو المدرسػػػةالمػػػنيج ا "كيتضػػػمفحريػػػة كالقكاعػػػد, ال
يكػكف لمثػكاب  ,في سبيل ذلؾ لنظػاـ صػاـر ـالمتعم  تزانيا مخضعا  متراكـ مف المعارؼ كاخ أكعية الستقباؿ كـ  

كمتحػررة مػف سػمطاف  ,بيئة خالية مف كػل قيػد لممتعم ميفالذؼ يتيح  كالعقاب فيو الشأف األكبر, كالمنيج الحر  
حريػة لكػي بحاجة دائما  إلى ال ـمتعم  و إذا كاف الأن  يؤمف و ألن   ,أفضل منيج يعد  و الذؼ كج  كالمنيج الم ,الكبار
 .(13-12, 1998)فييـ, لكي يحقق النمك خير أىدافو و بحاجة أحيانا  إلى الضبط كالتكجيوفإن   ,ينمك

كأثػره النفسػي أقػكػ مػف  رةفػالخكؼ قػكة مػدم   ,عيػدبػالتخكيف كالك  المتعممػيفس أف يسيطر عمى ال يجكز لممدر  ك 
    .(24 ,1998مرسي, ) العقاب البدني السيما إذا زاد عف حده

و يقػـك فػي ألن ػ ,ىػك صػف دراسػي غيػر صػحي ,ف عمػى الجمػكس بػبل حػراؾك صف الذؼ يجبػر فيػو المتعممػكال
النشػاط ك ع بقػدر معقػكؿ مػف الحركػة الصػف الدراسػي الػذؼ يتمت ػ فػي حػيف أف   ,جك يستند إلى القمػع كاإلرىػاب

ـك فػي جػك مفعػـ و يقػمع الحفاظ عمى جػكىر العمميػة التعميميػة ىػك صػف دراسػي صػحي ألن ػ ,ـالبلزميف لمتعم  
 .(231 ,2001)الحمك,  الدافعية لبلىتماـ بمكضكع التعمـبالحركة كالنشاط بحيث تستثار فيو 

كبػيف القيػاـ بكاجباتػو  ,ـ عمػى المكازنػة بػيف إرضػاء رغباتػو كدكافعػوية تساعد المتعم  الحرية المكج   ف  كبالتالي فإ
ػػس, كمػػا أن  يصػػدرىا المػػدر   مػػة فػػي االلتػػزاـ بالقكاعػػد الصػػفية كالتكجييػػات التػػيالمتمث   اإلدارة  د فػػي ظػػل  يػػا تتجس 

مػػاداـ ممتزمػػا  بالقكاعػػد الصػػفية التػػي اتفػػق  ,التعبيػػر عػػف نفسػػوالتػػي تتػػيح لممػػتعمـ حريػػة  ,الديمقراطيػػةالصػػفية 
 س كالزمبلء.عمييا مع المدر  

 ة : ل المسؤولي  تحم   -5

ؿ تعكيػػدىـ تحمػػل مسػػؤكلية السػػمككيات مػػف خػػبل المتعممػػيفأف يبنػػي االنضػػباط الػػذاتي لػػدػ  مػػدرسيسػػتطيع ال
ل نتائج اإلخػبلؿ بيػا" التي يقكمكف بيا داخل الصف, كالمسؤكلية ىي " التزاـ الفرد بالمياـ المككمة إليو كتحم  

   .(68 ,2008)الحريرؼ,
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في مرحمة الطفكلة المتأخرة القدرة عمى ضبط سمككو عف طريق الخبرات التػي يمػر بيػا,  ـمتعم  كتظير لدػ ال
ػػكال مػػف تقػػديـ الخبػػرات التػػي  ل المسػػؤكلية االجتماعيػػة, إذ ال بػػد   يكتفػػي بمجػػرد تقػػديـ النصػػح كالػػكعع فػػي تحم 

كتغييػػر الميػػكؿ إلػػى حػػب الخصكصػػية  ,كتقػػديـ المسػػاعدة لآلخػػريف ,كالكػػـر ,كاإليثػػار ,تسػػاعد عمػػى تنميتيػػا
ػػػػػكيزيػػػػػد مػػػػػف قدرتػػػػػو عمػػػػػى تح ,كىػػػػػك مػػػػػا يقمػػػػػص اعتمػػػػػاده عمػػػػػى الكبػػػػػار ,كحػػػػػب االسػػػػػتقبلؿ ة ل المسػػػػػؤكلي  م 

   .(277 ,1999)زىراف,

ػك  ـمتعم  عبارات التشجيع ليا أثر كبير عمى نفسية ال أف  كما  لػذلؾ ينبغػي  ,ةل المسػؤكلي  تعطيو القدرة عمػى تحم 
لمػا يشػعر بػو مػف أحاسػيس كمشػاكل كاالسػتماع  اتخاذ قراراتو بنفسو تحت إشرافو تشجيعو عمىعمى المدرس 

   .(459 ,2008بطرس,) مف أىـ العكامل لتحقيق ىذا

إلػػػى أسػػػمكب التسػػػامح كعػػػدـ المسػػػاءلة فػػػي حػػػاؿ اإلخػػػبلؿ بالقكاعػػػد يمجػػػؤكف بعػػػض المدرسػػػيف  أف   كنبلحػػػع
مػػػيف بعػػػض المتعم   غيػػػر المقصػػػكدة, غيػػػر أف   بسػػػيطةة, لكػػػف ىػػػذا األسػػػمكب قػػػد ينفػػػع مػػػع المشػػػكبلت الالصػػػفي  

ػػيقكمػػكف بمحاكلػػة اختبػػار مػػدػ قػػدرة المػػدر   كفػػي حػػاؿ مسػػامحتيـ قػػد  ,المقبكلػػةيػػر اتيـ غل سػػمككي  س عمػػى تحم 
ػػ كمػػف  ,ف يتحمػػل نتػائج عػػدـ االلتػػزاـ بػػوكأ ,ة سػػمككومسػػؤكلي   ـمػػتعم  ل كػل يسػتمركف بيػػا, لػػذلؾ ينبغػػي أف يتحم 

كخصكصػا  فيمػا يتعمػق  ,عمى اتخاذ قرارات كاقعية عمى النحك الػذؼ يرغبػكف بػو ميفمتعم  مساعدة ال ىنا ينبغي
ة المػػدرس فػػي اختيارىػػا كصػػياغتيا كمػػدػ منطقيتيػػا كمبلءمتيػػا لمػػرحمتيـ مػػف حيػػث مشػػارك ,بالقكاعػػد الصػػفية

 يساعد في تنمية االنضباط الذاتي لدييـ. كىذا ل مسؤكلية تطبيقيا كنتائج مخالفتيا, كبالتالي تحم   ,العمرية

 تحفيز الدافع الداخمي :  -6

و نحػػك تحقيػػق اليػػدؼ كتسػػاعد فػػي يػػـ السػػمكؾ كتكج  ـ كاكتسػػاب الخبػػرات, فيػػي تػػنظ  الػػدكافع أسػػاس الػػتعم   دتعػػ
كتغييػر مسػار تحقيػق اليػدؼ فيمػا  ,تعبئة طاقة الكائف الحي كاالستعداد لمقياـ بسمكؾ مناسػب لتحقيػق اليػدؼ

 .(51 ,2008)الجغيماف كمحمكد, ت الطريقة األكلى إلى عدـ تحقيقولك أد  

 بيف نكعيف مف الدكافع : التمييز الذؼ ينطمق مف المتعمـ نفسوعند بناء االنضباط الذاتي ينبغي ك 

ـ مػػدفكعا  برغبػػة يقػػدـ عمػػى الػػتعم   إذ ,ـ نفسػػوالمػػتعم   : مصػػدره Internal Motivationالػػدافع الػػداخمي -
لمػا  ,كاكتسػاب المعػارؼ كالميػارات التػي يحبيػا كيميػل إلييػا ,كسعيا  كراء الشعكر بمتعػة الػتعمـ ,إلرضاء ذاتو

)أبػك  عمـ مػدػ الحيػاةافعية الداخمية شرطا  ضركريا  لمتعمـ الػذاتي كالػتليا مف أىمية بالنسبة لو, لذلؾ تعتبر الد
 .(159 ,1996لبدة,
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كالمدرسػة كأكليػاء األمػكر كاألقػراف  سمػدر  كال ,: مصػدره خػارجي External Motivationالدافع الخػارجي -
كالحصػكؿ  ,تشػجيعوأك لكسػب إعجابػو ك  ,مػدرسـ سػعيا  كراء رضػا الكفي ىذه الحالة يقبػل المػتعمـ عمػى الػتعم  

يمػػػا ـ إلرضػػػاء كالديػػػو ككسػػػب حب  أك قػػػد يقبػػػل عمػػػى الػػػتعم   ,عمػػػى الجػػػكائز الماديػػػة أك المعنكيػػػة التػػػي يقػػػدميا
أك لمحصػػكؿ عمػػى تشػػجيع مػػادؼ أك معنػػكؼ منيمػػا, كيمكػػف لؤلقػػراف أف يككنػػكا مصػػدرا   ,كتقػػديرىما إلنجازاتػػو

مػو مصػدرا  آخػر لمدافعيػة فيمػا تقد المدرسػة د تكػكف قػف إعجاب أك حسػد لػزميميـ, ك ليذه الدافعية فيما يبدكنو م
 .(169 ,1996أبك لبدة,) متعمـ مف حكافز مادية كمعنكية لم

را  عامػا  حػكؿ قدراتػو, كلػذلؾ مػا يدفعػو نحك القياـ بميمة ما فغالبا  مػا يكػكف لديػو تصػك  بثقة كحيف يتكجو الفرد 
لػذات مػف خػبلؿ الكقػت كالتجػارب كعػادة مػا يػتـ ىك إحساسو بذاتو, كما يجب أف تػتـ تنميػة ىػذا اإلحسػاس با
الشػػػػامي ) سػػػػاس بالػػػػذات مفتػػػػاح تكػػػػكيف الدافعيػػػػةذلػػػػؾ بالمدرسػػػػة أك البيئػػػػة التعميميػػػػة, كمػػػػف ثػػػػـ يكػػػػكف اإلح

 .( 2013,7,كآخركف 

في تنمية االنضباط الذاتي لػدييـ, ألنيػا نػكع  متعمميفكما ينبغي استغبلؿ نمك ظاىرة حب االستطبلع لدػ ال
رىا عمى شكل قصد يرمي إلى تأميف معمكمات حػكؿ مكضػكع أك حػادث أك كيمكف تصك   ,الذاتية مف الدافعية

ط الػذاتي لػدػ قيامػو اضػبنيرغب الفػرد فػي الشػعكر بفاعميتػو كقدرتػو عمػى اال إذ ,عبر سمكؾ استكشافي ,فكرة
لمػػا لػػو مػػف أثػػر فػػي  ,بيػذا السػػمكؾ, كبيػػذا المعنػػى يمكػػف اعتبػار حػػب االسػػتطبلع دافعػػا  إنسػػانيا ذاتيػػا  كأساسػيا  

ػػف المتعممػػيفـ كاالبتكػػار كالصػػحة النفسػػية, ألن ػػالػػتعم   مػػف االسػػتجابة لمعناصػػر  ,كخاصػػة األطفػػاؿ مػػنيـ ,و يمك 
ف كمف إبداء الرغبة في معرفة المزيد عػف أنفسػيـ كبيئػتيـ كمػ ,عمى نحك إيجابي ,الجديدة كالغريبة كالغامضة

 .(210 ,1984)نشكاتي,  المثابرة عمى البحث كاالستكشاؼ

 ذاتيعمػػى االلتػػزاـ الػػ مسػػاعدة المتعممػػيف سدر  و إذا أراد المػػبعػػد االطػػبلع عمػػى نػػكعي الدافعيػػة أن ػػ ىكػػذا نػػرػ ك 
إجػراءات كأسػاليب التكازف بػيف النػكعيف مػع التأكيػد عمػى ضػركرة اتبػاع ز عمى بالقكاعد الصفية, يجب أف يرك  

كمػػف , طػػكيبل  كيػػنعكس عمػػى مختمػػف مكاقػػف الحيػػاة ألف أثػػره يػػدـك ,ييـلػػدتسػػاعد فػػي تحفيػػز الػػدافع الػػداخمي 
مػػع مراعػػاة اىتمامػػات المتعممػػيف كالفػػركؽ  ا  كممتعػػ ا  ابىػػذه األسػػاليب العمػػل عمػػى جعػػل الصػػف الدراسػػي جػػذ  

ػػػ ,كاالسػػػتقبللية ,ع التعػػػاكف تشػػػج  كاسػػػتخداـ طػػػرؽ تػػػدريس حديثػػػة  ,الفرديػػػة بيػػػنيـ كالتفكيػػػر  ,ةل المسػػػؤكلي  كتحم 
ينطمػق مػف المػتعمـ نفسػو كمػف رغبتػو  وألن ػ ,المػتعمـ إلػى االنضػباط الػذاتي ع الػداخمييقكد ىػذا الػدافالعممي, ك 
 .كليس طمعا  في مكافأة مادية أك استحساف أحد ,في االلتزاـ
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 فهم آلية الثواب والعقاب :  -7

اكمػػة و " يقػػكؼ حالػػة الشػػؾ كىكيػػة الفشػػل, كمػػا يعػػزز التمػػرد كالمق, ألن ػػالعقػػاب مػػع االنضػػباط الػػذاتي يتعػػارض
 (UNICEF,2001,6كاالستياء كاالنتقاـ لدػ المتعمـ" )

يقـك بتعديل سمككو بناء  عمى معايير داخمية لمسمكؾ يتبناىا, لػذلؾ ينبغػي تجنػب المتعمـ المنضبط ذاتيا  لكف  
المشػػػاغبيف الػػػذيف  المتعممػػػيفكفػػػي حػػػاؿ االضػػػطرار إلػػػى اسػػػتخدامو ينبغػػػي التمييػػػز بػػػيف  ,اسػػػتخداـ العقػػػاب

مشكبلت سمككية حقيقيػة تحتػاج إلػى فيميػا كمعالجتيػا, كمػا الذيف يعانكف  المتعمميفكبيف  ,عقكبةيستحقكف ال
كأف تػػػرتبط  ,المعاقػػب سػػبب العقكبػػة مػػتعمـإذ ينبغػػي أف يفيػػـ ال ,يػػة العقػػابينبغػػي فيػػـ القكاعػػد المتعمقػػة بكيف

 مػتعمـ"ينبغي أف يشػعر كػل  مباشرة كماكأف تتبع السمكؾ  ,متعمـة الكليس بشخصي ,العقكبة بالسمكؾ الخاطئ
نصاؼو ي  أن    .(22 ,1998)فييـ, "عامل معاممة عدؿ كا 

كيسػػػيـ المػػػدر س فػػػي تكػػػكيف االنضػػػباط الػػػذاتي لػػػدػ المتعم مػػػيف مػػػف خػػػبلؿ" غػػػرس حػػػب  النظػػػاـ فػػػي نفكسػػػيـ 
فكف عمػػػػى أساسػػػػيا بػػػػكحي مػػػػف ضػػػػمائرىـ كتأصػػػػيمو فػػػػي سػػػػمككيـ كعػػػػادة تبقػػػػى معيػػػػـ طػػػػكاؿ الحيػػػػاة يتصػػػػر  

 .(33 ,2009)الحيمة,

كتحػدؼ  ,ـ فقػد يمجػأ إلػى العدكانيػةب الكثيػر مػف اآلثػار السػمبية عمػى المػتعم  المجكء إلى العقاب يسػب   أف   كيتبيف
ينشػػػػئو عمػػػػى الخضػػػػكع كالسػػػػمبية كالطاعػػػػة العميػػػػاء كضػػػػياع أك  ,كتثبيػػػػت السػػػػمكؾ الخػػػػاطئ ,سػػػػمطة المػػػػدرس

 ,أال يكػكف اليػدؼ األساسػي لممػتعمـ ,الشخصية, كينبغي أف يضع المدرس فػي اعتبػاره عنػد اسػتخداـ التعزيػز
 السمكؾ المقبكؿ كااللتزاـ بو. عو عمى تكرار بل كسيمة تشج  

ذا فك   يػا فإن   ,ي تنميتيػا لػدػ األطفػاؿكف في الخطكات السابقة كحاكلكا تطبيقيا كالمساعدة فػسمدر  ر اآلباء كالكا 
ضػافة إلػى الخطػكات ال ,ل كبيػر فػي تنميػة االنضػباط الػذاتيتساعد بشك ف أل ػ Tracyتريسػي نجػد أف  سػابقة كا 
 ومبػادغ لبلنضػباط الػذاتي عمينػا االلتػزاـ بيػا لتحقيقػ تسعةفيو  كذكر ,كاف " معجزة االنضباط الذاتي"كتابا  بعن

, كضػع األىػداؼ يكميػا  ك , ـ بعػادة التفكيػر الكاضػحااللتػزا :اح فييا, كىذه المبػادغ التسػعة ىػيفي حياتنا كالنج
دارة الكقت بفعالية يك ك  لتكفير المنػتظـ لممػاؿ االلتػزاـ بػاك , لتػزاـ بالعػادات الصػحية الممتػازةاالك , الشػجاعةك , ميا  ا 

 .( Tracy,2014النجاح ) اإلصرار عمىك , التعمـ المستمرك , كاالستثمار

 : ىي ب االنضباط الذاتيكما يمكف اإلشارة إلى مجمكعة مف الخطكات تساعد في اكتسا
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ىػذه تسػاعد ك  ,( د15ثػر مػف )اليػـك : كيجػب أال تسػتغرؽ الميمػة أك ميمة صغيرة لكقت معػيف مػف ةجدكل -
بػدال  مػف اسػتكماليا  ,مػف خػبلؿ التركيػز عمػى بػدء مرحمػة مػف الميمػة ,كلكيػاتاألعمى التركيػز عمػى  الجدكلة

 مرة كاحدة كىذا سيؤدؼ إلى سيكلة العمل فضبل عف البدء في ميعاد محدد.

ف تكػػريس سػػاعات طكيمػػة مػػف اليػػـك فػػي عمػػل كاحػػد يمكػػف أف تجعػػل االسػػتفادة مػػف قػػكة الػػركتيف : بػػدال  مػػ -
 , أؼ ببساطة اكتسب عادة الركتيف. كقت محددىدفؾ أف تبدأ في 

اسػػتخداـ االنضػػباط الػػذاتي الستكشػػاؼ إدارة الكقػػت : يمكػػف أف تكػػكف إدارة الكقػػت ميمػػة صػػعبة عنػػدما ال  -
تػػػالي سػػػتتمكف مػػػف بنػػػاء االنضػػػباط الػػػذاتي كبالتممػػػؾ السػػػيطرة عمػػػى ذاتػػػؾ , فػػػإذا أمكنػػػؾ الػػػتحكـ فػػػي الميػػػاـ 

 إلى بناء الثقة بالنفس. ىذا سيؤدؼستتمكف مف إدارة الكقت ك 

ذا أخطأت تذكر أف  تخاإلحباط : ال  -  ىذا أمر طبيعي.  ف أك تخشى مف مكاجية التحدؼ كا 

 الحيل : مف خبلؿ ربط عادة جديدة مع قديمة.  -

 .(5تمكقع انترن) ةتقدمؾ باستمرار كابحث عف القدك  راجع -

مػيف, السابقة لتككيف االنضباط الػذاتي لػدػ المتعم  الخطكات  يت بع اآلباء كالمدرسكف و ينبغي أف أن   كىكذا يتبيف
ب مػػػف تنميػػػة الثقػػػة بػػػالنفس كتقػػػدير الػػػذات تتطم ػػػ ألف   ,ىػػػذه الخطػػػكات مترابطػػػة كغيػػػر منفصػػػمة عػػػف بعضػػػياك 

ػػ ,آرائيػػـ كأفكػػارىـ س تشػػجيع المتعممػػيف عمػػى التعبيػػر بحريػػة عػػفالمػػدر   ة أفعػػاليـ كمػػا تتطمػػب ل مسػػؤكلي  كتحم 
ػ ,حػدىما عمػى اآلخػرتنمية قدرتيـ عمػى المكازنػة بػيف العقػل كالعاطفػة فػبل يغمػب أ  ـر المػتعم  بػل ينبغػي أف يفك 

كبنػػاء  عمػػى  ,كأف يػػأتي االلتػػزاـ بػػكحي مػػف ضػػميره الخمقػػي ,مػػو المػػدرس مػػف قكاعػػد كتكجييػػاتفػػي كػػل مػػا يقد  
   إلى فرضيا بقكة العقاب كالتيديد. تناع دكف الحاجةالرغبة كاالق

كتعريضو لخبػرات النجػاح التػي تزيػد مػف تقػديره لذاتػو  ,مف المتعمـ التكقعات اإليجابية التأكيد عمى كما ينبغي
كبالتػالي تػنعكس  ,مع ضركرة االبتعػاد عػف كصػفو بعبػارات سػمبية تقمػل مػف قيمتػو أمػاـ زمبلئػو ,كثقتو بقدراتو
كيتحػاكر  ,ي شػغل المػتعمـرغبتو في االلتزاـ بالقكاعد الصفية, كما ينبغي تكفير المناخ الصفي الػذؼ  سمبا  عمى

ط ذىنو ,معو باستمرار     .    لمتعم ـ كاالنضباط داخل الصف الدراسي كخارجو  كيستثير دافعيتو ,كينش 

 : العوامل المؤثرة في االنضباط الذاتي 

ة المباشػرة و يميػل إلػى تكػرار السػمكؾ الػذؼ يجمػب لػو المػذ  ة, أؼ أن  المذ  منطق حسب في بدء حياتو  فرديسمؾ ال
اىػا مػف الكالػديف المػذيف ف ضمير الفرد عف طريق مجمكعة مف األكامر كالنكاىي التي يتمق  كيتكك   ,بو األلـكيجن  
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ػػػ ال يسػػػرؽ ألف   يػػػكف تػػػو,ايقكمػػػاف بكظيفػػػة الضػػػمير فػػػي بػػػدء حي  يابكألف السػػػرقة تغضػػػ ,ال تسػػػرؽ  :كؿتقػػػ وأم 
ف معػاييره الخاصػة فػي د فإن ػالقػدرة عمػى التفكيػر المجػر   ـمػتعم  كمػع امػتبلؾ ال, (151 ,1984)العيسكؼ, و يكػك 

ذاتي المػرتبط  لذلؾ ينبغي التساؤؿ عف تأثير كل مف الكراثة كالبيئػة فػي تكػكيف االنضػباط الػ ,الخطأ كالصكاب
  , كفيما يمي تكضيحا  لدكر كل منيا: ا  عمى االلتزاـ بيا ذاتي المتعمـكمدػ قدرة  صفيةبالقكاعد ال

 الوراثة : -1

   .(58 ,1984ىي انتقاؿ السمات الجسمية كالعقمية مف الكالديف إلى أكالدىما )ىم اـ,

الخميػة األنثكيػة بالخميػة فييا عممية تمقػيح  كىي جميع العكامل المكجكدة في الكائف الحي مف المحظة التي تتـ  
   .(16-15 ,1952)القكصي, الذكرية

اخػػتبلؿ اتزانيػػا كنقػػص ىرمكناتيػػا  ألف  " ,حيػػة االنفعاليػػة كالسػػمككية لمفػػردإفػػرازات الغػػدد الصػػماء فػػي النا ركتػػؤث  
فينحػػػرؼ بػػػو بعيػػػدا  عػػػف المعػػػايير الطبيعيػػػة لمنمػػػك  ـمػػػتعم  ر فػػػي التكػػػكيف الجسػػػمي لمتيػػػا تػػػؤث  فػػػي الػػػدـ أك زياد

   .(80 ,1956)السيد, "ؼ بذلؾ سمككو كتشذ طباعو كأخبلقوكينحر 

 "ص الفيزيكلكجيػة المػؤثرة فػي الخمػق"مجمػكع الخصػائ دالصماء ما يسػمى المػزاج الػذؼ يعػكمف تأثيرات الغدد 
   .(23 ,1952)القكصي,

دىا الكراثة بطريقة جزئية مثل ضػغط الػدكافع كالقابميػة لبلسػتثارة عمى النزعات العامة التي تحد  المزاج كيرتكز 
 .(52, 1987)عبد الخالق, ات االنفعاليعدـ الثبمقابل اليدكء أك الطمأنينة ككذلؾ 

الكثيػر مػف  أىمية البحث في مكضكع الكراثة مف حيث تأثيرىا عمى االنضباط الذاتي, انطبلقا  مػف أف   فيتبي  ك 
ة, كبالتػالي قػد تسػبب لػو بعػض االنحرافػات السػمككي   ,ر في الحالة النفسية كاالنفعالية لمفردالعكامل الكراثية تؤث  

مػػع  يػػر مػػف المدرسػػيف يمجػػؤكف إلػػى بعػػض أسػػاليب العقػػابأثير ىػػذه المشػػكمة عنػػدما نبلحػػع أف الكثكيظيػػر تػػ
لػػذلؾ ال  ,السػػمكؾ الخػػاطئ أسػػبابدكف محاكلػػة فيػػـ  ,المتعممػػيف الػػذيف لػػدييـ مثػػل ىػػذه االنحرافػػات السػػمككية

ة ثانيػػة ال ينبغػػي أف كمػػف ناحيػػبيكلكجيػػة فػػي االنضػػباط الػػذاتي, يمكػػف أف نغفػػل عػػف تػػأثير الكراثػػة كالعكامػػل ال
قػـك بػل يجػب أف ي ,ةكراثيػ باسػبأ الناشػئة عػففي معالجة المشكبلت السمككية عف مسؤكليتو  مدرسيتخمى ال

ل بػو إلػى حالػة مػف االنضػػباط صػيك  المػتعمـيسػاعد فػي تحسػيف سػمكؾ بشػكل بػدكره التربػكؼ عمػى أكمػل كجػو 
بيئػػة كالتنشػػئة االجتماعيػػة فػػي فيػػـ سػػمككيات , كمػػف ىنػػا يػػأتي دكر الاتي التػػي تسػػاعده فػػي عمميػػة تعممػػوالػػذ

 المتعمميف كتصحيح مسارىا كتحسينيا كتطكيرىا حتى لك كانت متأثرة بعكامل كرائية.
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 البيئة :  -2

االقتصػػػار عمػػػى تػػػأثير العكامػػػل البيكلكجيػػػة كالكراثيػػػة كمػػػا يحػػػدث فػػػي جسػػػـ اإلنسػػػاف مػػػف عمميػػػات  كفػػػيال ي
نفيػـ أثػر البيئػة كدكرىػا فػي بػل ينبغػي أيضػا  أف  ,السمكؾ كمسػبباتو فيزيكلكجية كآليات عصبية لكي نفيـ آلية

ل البيئػػة " كػػل العكامػػل الخارجيػػة التػػي تػػؤثر تػػأثيرا  مباشػػرا  كغيػػر مباشػػر عمػػى تكػػكيف االنضػػباط الػػذاتي, كتمث ػػ
   .(60 ,1984دت العكامل الكراثية" )ىم اـ,الفرد منذ أف تـ اإلخصاب كتحد  

ج األنمػػػػاط السػػػػمككية المرغكبػػػػة عبػػػػر ىػػػػذه البيئػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ عمميػػػػة التنشػػػػئة كيكتسػػػػب الفػػػػرد معػػػػايير كنمػػػػاذ
 "األسػػػػػاليب التػػػػػي عػػػػػف طريقيػػػػػا يػػػػػتـ تحكيػػػػػل الفػػػػػرد إلػػػػػى عضػػػػػك فػػػػػي الجماعػػػػػة"االجتماعيػػػػػة التػػػػػي تعنػػػػػي 

((James,1993, 75. 

ا االنضػػػباط الػػػذاتي مػػػف خػػػبلؿ مؤسسػػػات التنشػػػئة االجتماعيػػػة التػػػي سػػػيتـ تناكليػػػ عمػػػىى تػػػأثير البيئػػػة كيتجم ػػػ
 :كاآلتيبالتفصيل 

 : األسرة  -أ

 مػػػتعمـؤسسػػػة األكلػػػى التػػػي ينشػػػأ فييػػػا الكىػػػي الم ,األسػػػرة مؤسسػػػة مػػػف مؤسسػػػات التنشػػػئة االجتماعيػػػة تعػػػد  
التػي تعينػو عمػى التكافػق مػع المجتمػع  ,كيكتسب عف طريقيا مجمكعة مف القػيـ كالمعػايير كالقكاعػد األخبلقيػة

 مػتعمـال ةؼ يظير أثػره مػف خػبلؿ عبلقػالذتنمية االنضباط الذاتي  رة فيالمحيط بو, كمف ىنا يأتي دكر األس
 .زمبلئو في المدرسةك  يو كرفاقوسمدر  مع 

أنمػػاط السػػمكؾ االجتمػػاعي, كيرجػػع الكثيػػر مػػف مظػػاىر التكافػػق أك  المػػتعمـاألسػػرة مسػػؤكلة عػػف إكسػػاب  كتعػػد  
 .( 31-30 ,1982)الغريب, كع العبلقات اإلنسانية في األسرةسكء التكافق إلى ن

يتميػػز الػػذؼ نمػػط الضػػبط التربػػكؼ كتسػػتطيع األسػػرة أف تسػػاعد المػػتعمـ عمػػى االنضػػباط الػػذاتي عنػػدما تمػػارس 
كا عطػاء تفسػيرات لمقكاعػد التػي ينبغػي  ,ة السػمكؾ الجيػدأكمكافػ ,كالحػب ,كالتكاصػل ,كالحػـز ,تػدؿبالضبط المع

 ,كالرضػػػا ,كالضػػػبط الػػػذاتي ,لػػػى التككيػػػدفػػػي الميػػػل إ لمػػػتعمـل أثػػػر ىػػػذا الػػػنمط عمػػػى سػػػمكؾ اكيتمث ػػػ ,اتباعيػػػا
 ,2010)أبػػك جػػادك, عػػاليكالتحصػػيل الدراسػػي ال ,نفسالػػ كاالعتمػػاد عمػػى ,كالتقػػدير المرتفػػع لمػػذات ,كالتعػػاكف 

220 ). 
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الػذؼ يعػيش فػي  ـالمتعم  في الصف كالمدرسة ىي انعكػاس لمجػك العػائمي, فػ ـالمتعم  السمككيات التي يمارسيا ك 
لصػػخب كالصػػياح ككسػػيمة لمتفػػاىـ لػػيس مػػف السػػيل عميػػو أف يػػتخمص مػػف ممارسػػة ا جػػك أسػػرؼ ال يعػػرؼ إال  

 .( 2002,105) خطابية كآخركف  ىذه السمككيات في الجك المدرسي"

مػػف  ,ـلمػػتعم  تشػػكيل االنضػػباط الػػذاتي لػػدػ ا ؿ الػػذؼ يسػػيـ فػػياألسػػرة ىػػي العامػػل األك   أف   ممػػا سػػبق يتبػػيف
بػػػداء الػػػرأؼ كقمػػػع الشػػػيكات خػػػبلؿ غػػػرس القػػػيـ كالعػػػادات السػػػميمة كاإلصػػػر  ار كالمثػػػابرة كتحمػػػل المسػػػؤكلية كا 

كمناقشػة الكالػديف فػي كػل القكاعػد  ,كالرغبات المؤقتة في سبيل تحقيق أىداؼ تساعده عمػى النجػاح فػي حياتػو
 كي يككف االلتزاـ بيا عف قناعة تامة ,االلتزاـ بيا مف حيث أىميتيا كضركرتيا مبكف التي يط

 المدرسة :  -ب

ل تمث ػعمميػة  لممتعم مػيفل كذلػؾ بػأف تسػي   ,بكظيفػة رئيسػية ىػي اسػتمرار ثقافػة المجتمػع كدكاميػالمدرسة اتقـك 
كالعبلقػػات فػػي المدرسػػة رسػػمية تخضػػع فػػي الغالػػب لقكاعػػد , ةالسػػمككي هو كمعػػايير قػػيـ ذلػػؾ المجتمػػع كاتجاىاتػػ

ػطػالبكف فق عمييا يمتـز بيا الجميع أك ىـ عمى األقػل م  ت  محددة كمعايير م   ا مػف ناحيػة تقػدير بػااللتزاـ بيػا, أم 
النظػر عػػف  ذاتػػو بغػض  ىػك  فػػي األسػرة مصػدر قيمتػوف ,يػا فػػي المدرسػة تختمػف عػػف األسػرةفإن   ,ـمػتعم  قيمػة ال

كمػدػ إسػيامو فػي  ,ىػك تحصػيمو كمسػايرتو لنظػاـ المدرسػة تػوا فػي المدرسػة فأسػاس قيمأم   ,كفاءتو أك قدرتو
 .( 311-310 ,2005ف,)الرشدا ألكاف ىذا النشاط المختمفة

االلتػػػزاـ بمعػػػايير السػػػمكؾ  أتير المدرسػػػة كػػػل اإلجػػػراءات كالممارسػػػات الضػػػركرية كػػػي يػػػلػػػذلؾ ينبغػػػي أف تػػػكف  
 .المقبكؿ عف قناعة كرغبة ذاتية 

اإلدارة المدرسػية الفكضػكية التػي  ,ؿ النظػاـ داخػل الصػفكؼ الدراسػيةكمف أىػـ األسػباب التػي تػؤثر فػي اخػتبل
رسػػاء قكاعػػد النظػػاـ كتحديػػد الميػػاـ كالمسػػؤكلياتتيمػػل التخطػػيط كالم ممػػا يػػؤدؼ إلػػى عػػدـ اسػػتقرار  ,تابعػػة كا 

كلكثػػرة التغييػػر كالتػػأخير فػػي  ,الجػػدكؿىػػذا كخػػركج المتعممػػيف مػػف الصػػفكؼ لعػػدـ اسػػتقرار  ,الجػػدكؿ الدراسػػي
 .(26 ,2008) الحريرؼ كرجب,  ا إلى ذلؾ مف فكضى كسكء التخطيطكم ,تسميـ المقررات الدراسية

ػػػػل لذاتػػػو قػػػادرا  عمػػػػى تحقيػػػق ات  س الكاثػػػق مػػػػف نفسػػػو المتقب ػػػػالمػػػدر  مػػػا يكػػػػكف  غالبػػػا   ك اؿ بينػػػو كبػػػػيف صػػػاؿ فع 
س ال يػتمم  طف كالثقة بالنفس كبػاآلخريف ك زف عاطفيا  بالصبر كالتحمل كالعس المت  المدر  كما يتحمى , المتعمميف

س يسػتطيع أف يػدير عمميػة االتصػاؿ كىك مدر  الذنب عمييـ كال يثكر ألتفو األسباب أخطاء اآلخريف كال يمقي 
 (83 , 2007بفعالية )الخضراء,  المتعمميفبينو كبيف 
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ػػ ,فػػي االنضػػباط الػػذاتي لممتعم مػػيفكمػػا ينبغػػي أف يكػػكف المػػدرس قػػدكة  المدرسػػة تعمػػل عمػػى بنػػاء " ة أف  خاص 
يقمػد النمػكذج كىػك  لمتعمـفػا ,ميػدـ بالتقكىنا يأتي دكر الػتعم   ,سيفمف خبلؿ المدر   المتعمميفالقدكة الحسنة لدػ 

 ,1997) قطػامي كالرفػاعي,  أف سمكؾ النمكذج قد عزز في مكاقف عدة" المتعمـس خصكصا  إذا رأػ المدر  
240). 

كمػػا يسػػتطيع المػػدرس أف يشػػجع االنضػػباط الػػذاتي لػػدػ المتعممػػيف أثنػػاء العمػػل ضػػمف مجمكعػػات مػػف خػػبلؿ 
كتحقيػق التكافػق فييػا فيمػا يتعمػق بإنجػاز الميػاـ كدعػـ أعمػاؿ راء السماح ليـ بالمناقشػة كالتفػاكض كتبػادؿ اآل

 (Knapczyk,2004, 3بعضيـ البعض كرصد مدػ إنجاز المياـ مقارنة  مع تكقعات المدرس )

ة مػيف إذا سػمحكا ليػـ بحري ػسيف يخشكف مف الفكضى التي قد يسػببيا بعػض المتعم  الكثير مف المدر   أف   كالكاقع
ىػػذه الحريػػة سػػكؼ  كػػف إذا اسػػتطاعكا أف يغرسػػكا سػػمة االنضػػباط الػػذاتي لػػدييـ فػػإف  ؼ فػػي الصػػف, لالتصػػر  

كمػا تقمػل إلػى حػد كبيػر  ,كتيسػر العمميػة التعميميػة ,تسػيل عمميػة التفاعػل الصػفي ,تتحكؿ إلػى طاقػة إيجابيػة
   .مف حدكث المشكبلت الصفية

 جماعة األقران :  -ت

, كيبػػدأ تػػأثير ـ, كيفتخػػر بانتمائػػو ككالئػػو ليػػقػػرافأخرة بجماعػػة األفػػي مرحمػػة الطفكلػػة المتػػ ـمػػتعم  ر التػػأث   يشػػتد  
 .(276 ,1999تدريجيا , كما تنمك فرديتو كشعكره باختبلؼ الناس )زىراف,يتناقص الكالديف 

ذا انتقػل إلػى  مػتعمـيػرتبط ال جماعة األقراف بمنزلة الجماعة المرجعية التي كتعد   بقيميػا كأىػدافيا كمعاييرىػا, كا 
 ناسػب قػيـ كمبػادغ الجماعػة الجديػدةيدة فإنو بمركر الكقت يميل إلى تعديل اتجاىاتو القديمة بما يجماعة جد
   .(  2010,58)الحمداني,

عػف دكر األسػرة تأثيرىػا ال يقػل , ك مػتعمـبشكل كبير في تككيف االنضباط الذاتي لػدػ ال جماعة األقرافكتؤثر 
فػي مثػل عمػره يمتقػي بيػـ فػي المدرسػة  رفػاؽ مػعيجد نفسػو ك  ,متعمـإذ يتسع المجاؿ االجتماعي لم ,كالمدرسة

كقػد يكػكف  ,قد تتصػف فػي بعػض األحيػاف بػالعمق ,لذلؾ تتككف بينو كبينيـ عبلقات اجتماعية ,أك في الحي
يقمػػد رفاقػػو أك  مػػتعمـالأف يضػػاىي تػػأثير الكالػػديف أك المػػدرس, ففػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف نبلحػػع  يػػوتأثيرىػػا عم
ذا كاك  يقتػػدؼ بيػػـ,  ,المثػػابرةعػػدة سػػمات تػػدؿ عمػػى أف أفرادىػػا منضػػبطكف ذاتيػػا  كتمتمػػؾ  األقػػرافنػػت جماعػػة ا 

كااللتػػػزاـ بقكاعػػػد السػػػمكؾ المقبػػػكؿ  ,كعػػػدـ االستسػػػبلـ لمعراقيػػػل ,كتحقيػػػق األىػػػداؼ ,كاإلصػػػرار عمػػػى النجػػػاح
جماعػة لذلؾ ينبغػي حسػف اختيػار , إلى كل شخص ينتمي إلى ىذه الجماعة, فإف ىذه السمات تنتقل كغيرىا
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مػػا الصػػفية كحسػػف اإلصػػغاء ل قكاعػػدلمالذاتيػػة  لممارسػػةذاتي كاصػػفكف باليػػدكء كاالنضػػباط الػػبحيػػث يت   ,قػػرافاأل
 .المدرس يقكلو

 وسائل اإلعالم :  -ث

, مجتمعاتيػال أسػمكب حيػاة نقل كزرع مجمكعة مف القيـ كالمفاىيـ التي تمث ػ الكثير مف كسائل اإلعبلـ تحاكؿ
خػػذ العنػػف فػػي كمػػف ىنػػا يت   ,صػػرؼ النػػاس عػػف مشػػكبلتيا الحقيقيػػةاألحيػػاف إلػػى كمػػا أنيػػا تػػؤدؼ فػػي بعػػض 

التػػدميرؼ الػػذؼ تحدثػػو ىػػذه دكف عنايػػة بػػاألثر  ,أفػػبلـ الجريمػػة كالجػػنس فػػي األفػػبلـ العاطفيػػة الطػػابع الغالػػب
كقيمنػا  , لذلؾ ينبغي بالدرجة األكلى التفكيػر بمػا تقدمػو  كسػائل اإلعػبلـ كمػدػ انسػجامو مػع معاييرنػاالبرامج

ل مػػا قػػد نشػػاىده كنسػػمعو عبػػر التمفػػاز أك كأخبلقنػػا, كعػػدـ السػػير كراء األىػػكاء كالرغبػػات التػػي تػػدفعنا إلػػى تمث ػػ
ػػػػ  ,عت مػػػػع التقػػػػدـ العممػػػػي كالتكنكلػػػػكجيشػػػػبكة االنترنػػػػت أك غيرىػػػػا مػػػػف كسػػػػائل اإلعػػػػبلـ التػػػػي ازدادت كتكس 

ممػػا زاد اعتمػػاد األفػػراد عمػػى كسػػػائل كأصػػبحت قػػادرة عمػػى خمػػق كاقػػػع مزيػػف بػػديل عػػف الكاقػػع الحقيقػػػي, "كك
المعمكمػػػات زادت التػػػأثيرات المعرفيػػػة كالكجدانيػػة كالسػػػمككية لتمػػػؾ الكسػػػائل عمػػػى ىػػػؤالء  اكتسػػػاباإلعػػبلـ فػػػي 

ػػ, (33, 2011األفػػراد" )الرفػػاعي, لػػى عصػػر إكلكجيػػة نقمتنػػا مػػف العصػػر الصػػناعي التطػػكرات التكن أف   ة  خاص 
طفاؿ عمى ميارات القػرف الحػادؼ كالعشػريف كمػف ألالضركرؼ تدريب امف بات  إذ ,كبيرة المعمكمات كبسرعة

ػػأيجػػب  ك ,ضػػبط الػػنفسك المبػػادرة الفرديػػة ك ىػػذه الميػػارات : االبتكػػار  اط فػػي القػػرف الحػػادؼ االنضػػبز ف يرك 
نحػػف  ,مػػف التركيػػز عمػػى معاقبػػة سػػكء السػػمكؾ بػػدال   ,كالكقايػػة منيػػا ,عمػػى منػػع نشػػكب الصػػراعاتالعشػػريف 

لػذا ينبغػي أف يكػكف  ,ة كاإلدارة الذاتيػة كحػل المشػكبلت كاتخػاذ القػراراتالمسػؤكلي   لمتعممػيفـ ايبحاجة إلػى تعمػ
 .(McLeod et al,2003, 61)ا  ذاتي يـانضباط

االلتػػػزاـ بالمعػػػايير كالقػػػيـ يسػػػاعدىـ فػػػي االنضػػػباط الػػػذاتي  اكتسػػػاب المتعممػػػيف القػػػدرة عمػػػى أف   كىكػػػذا يتبػػػيف
 مػتعمـال يقدمػو, ألف  فػي كػل مػا  خػرأك التقميػد األعمػى لآل ,لشػيكات كالممػذاتكعدـ االنجراؼ كراء ا ,الفاضمة

النضػػػج الفكػػرؼ الػػػذؼ يسػػػاعده عمػػى التمييػػػز بػػػيف الخطػػأ كالصػػػكاب كتكػػػكيف نضػػبط ذاتيػػػا  لديػػػو درجػػة مػػػف الم
االنضػباط الػذاتي لػدػ المتعممػيف ال يتكػكف  المكازنة بيف العقػل كالعاطفػة, كعادات عمل كتفكير ترتكز عمى 

 ,كتقػػدير الػػذات ,بػػل يحتػػاج إلػػى تػػدريب مسػػتمر عمػػى عػػادات تسػػاعد فػػي تنميػػة الثقػػة بػػالنفس ,بصػػكرة تمقائيػػة
 كال بػػػد مػػػف, اإليجابيػػػة كالصػػػحيةكغيرىػػػا مػػػف العػػػادات  ,كااللتػػػزاـ ,كاالحتػػػراـ ,كالمشػػػاركة ,كتحمػػػل المسػػػؤكلية
بػػػيف مختمػػػف المؤسسػػػات المعني ػػػة بعممي ػػػة التنشػػػئة االجتماعيػػػة  فػػػي بنػػػاء االنضػػػباط الػػػذاتيتضػػػافر الجيػػػكد 
ألنػو ال يمكػف ألؼ مؤسسػة أف  ة, جماعة األقػراف, كسػائل اإلعػبلـ كغيرىػا مػف المؤسسػات(,)األسرة, المدرس

  .تقـك بجميع ىذه األدكار دكف التعاكف مع باقي المؤسسات كصكال  إلى بمكغ االنضباط الذاتي
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 سابقةالدراسات ال

الحمقة  متعمميي ك درساكؿ الدراسة الحالية العبلقة بيف القكاعد الصفية كاالنضباط الذاتي لدػ عينة مف متتن
العديد مف الدراسات المتصمة  تحديدالثانية مف التعميـ األساسي في مدينة طرطكس , كمف خبلؿ البحث تـ 

 , كيمكف تصنيفيا كفق المحاكر اآلتية : دراسةبمكضكع ال

 إدارة الصف محور أوال : 

 ثانيا : محور االنضباط الصفي والقواعد الصفية

 كفيما يمي تكضيح ليذه المحاكر: 

 أوال : محور إدارة الصف: 

ي المرحمة الثانكية بالمدارس الحككمية معم  مة لدػ ( بعنكاف: أنماط القيادة الصفي  2006دراسة القرشي) -
 كديةفي المممكة العربية السع لمبنيف بالعاصمة المقدسة

ىدفت الدراسة إلى معرفة النمط القيادؼ السائد لدػ معممي المرحمة الثانكية بالمدارس الحككمية لمبنيف 
بالعاصمة المقدسة مف كجيتي نظر المعمميف كالطمبة كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي كتككنت عينة 

عمى االستبانة كأداة لجمع البيانات , كما اعتمد الباحث طالبا  كطالبة  ( 403( معمما  ك)250الدراسة مف )
النمط القيادؼ السائد مف كجية نظر المعمميف ىك النمط الديمقراطي يميو النمط  كتكصمت الدراسة إلى أف  

األكتكقراطي كأخيرا النمط التسيبي, كشيكع األنماط القيادية الثبلثة لدػ معممي المرحمة الثانكية بالمدارس 
ة المكرمة دكف قراىا مف كجية نظر الطمبة, ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية الحككمية لمبنيف بمدينة مك

بيف آراء المعمميف كالطمبة حكؿ النمط الديمقراطي لصالح المعمميف, ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 
   . آراء المعمميف كالطمبة حكؿ النمطيف األكتكقراطي كالتسيبي لصالح الطمبة

دارة الصفكؼ مف 2008ركف )دراسة الصمادؼ كآخ - ( بعنكاف: كاقع ممارسة المعمميف لحفع النظاـ كا 
  في األردف كجية نظر المعمميف أنفسيـ

دارة الصفكؼ مف كجية نظر  ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عف كاقع ممارسة المعمميف لحفع النظاـ كا 
قصدية, كتككنت عينة الدراسة مف المعمميف أنفسيـ, كتـ استخداـ منيج" المسح االجتماعي" بالعينة ال

( معمما  كمعممة مف معممي محافظة عجمكف كجرش, كقد أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة 180)
دارة الصف لصالح اإلناث, كفي مجاؿ استخداـ  إحصائية في ممارسة المعمميف لميارات حفع النظاـ كا 

فة الصف حصمت المعالجة الفردية لبعض بعض األساليب المشجعة عمى تكفير النظاـ كحفظو داخل غر 
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في كضع  متعمميف(, في حيف أف إشراؾ ال65.4%حاالت خرؽ النظاـ في غرفة الصف عمى نسبة )
ناطة بعض الميمات 71.03%دستكر مبسط لمسمكؾ الصفي يقترحكنو بأنفسيـ حصل عمى نسبة ) (, كا 

 ك(, كيعز 82.1%عمى أعمى نسبة )بالتناكب حصمت  متعمميفالبسيطة في إدارة الصف إلى عدد مف ال
الباحثاف ىذه النتيجة اإليجابية إلى اىتماـ كزارة التربية كالتعميـ في األردف بمفيـك اإلدارة الديمقراطية لغرفة 
طبلؽ جائزة الممكة رانيا العبدهللا لممعمـ المتميز كالتي مف أىـ بنكدىا إدارة التعمـ الصفي, كما أف    الصف كا 

راتـ األردني يعتمد عمى طرح لممعم   اإلعداد الجامعي خاصة في إدارة الصفكؼ كالبيئة التعميمية التي  مقر 
 ميف في إدارة الصف .مف شأنيا أف ترفع مف قدرات المعم  

مي الصف في المدارس الحككمية بمحافظات غزة كسبل ( بعنكاف: مشكبلت معم  2008دراسة أبي فكدة ) -
 :في فمسطيف الحد منيا

ة إلى الكشف عف أىـ المشكبلت التي تكاجو معممي الصف في المدارس الحككمية بمحافظات ىدفت الدراس
غزة مف كجية نظر معممي الصف أنفسيـ ككذلؾ الكشف عما إذا كانت ىناؾ فركؽ  ذات داللة إحصائية 
قة في استجابات معممي الصف حكؿ المشكبلت التي تكاجييـ تعزػ إلى المتغيرات التالية )الجنس كالمنط

( معمما  كمعممة كتـ إعداد استبانة ليذا الغرض 164نة مف )نت العي  التعميمية كسنكات الخدمة( كتكك  
( ككجكد فركؽ تعزػ 59.38كتكصمت الدراسة إلى أف مجاؿ اإلدارة الصفية احتل المرتبة األخيرة بكزف )

 لمتغير الجنس لصالح اإلناث.
مي المرحمة االبتدائية بمدارس دارة الصفية التي تكاجو معم  ( بعنكاف : مشكبلت اإل2009دراسة المقيد ) -

  في فمسطيف ككالة الغكث الدكلية بغزة كسبل التغمب عمييا
مشكبلت الضبط كأىـ أسباب ىذه المشكبلت كمحاكلة التكصل إلى بعض  ؼىدفت ىذه الدراسة إلى تعر  

ممة مف معممي المرحمة االبتدائية, ( معمما  كمع520المقترحات لمتغمب عمييا, كاشتممت العينة عمى )
ل إلييا , كمف أبرز النتائج التي تكص  لبيانات, كالمنيج الكصفيكاستخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع ا

ـ   : إف  الباحث المرحمة االبتدائية ىي كثرة  أكثر المشكبلت شيكعا  لضبط الصف التي يعاني منيا معم
, كما بصكرة عامة داخل الصف ةذي صف, كزيادة عدد التبلمـ كمرب  عم  األعماؿ اإلدارية المطمكبة مف الم

و إلى االنضباط الذاتي" تذ" قمة تكجيو المعمـ تبلم :بالمعمـو مف المشكبلت المتعمقة مت الدراسة إلى أن  تكص  
%( 54.87( كأعمى نسبة كانت "قمة تشجيع المعمـ لتبلميذه عمى التعبير الحر" بنسبة)47.81%بنسبة )
أثناء في بالحديث الجانبي  ةذ"انشغاؿ التبلم :ةذو مف المشكبلت المتعمقة بالتبلمن  ل الباحث إلى أكص  كما ت

كىي نسبة مرتفعة إلى حد ما, كمف تكصيات الباحث: ضركرة عقد دكرات  59.79%)الحصة " بنسبة )
يرىـ بكيفية تدريبية لممعمميف لمتعرؼ عمى أسباب ما يعانيو المعممكف مف مشكبلت ضبط الصف كتبص
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مكاجية ىذه المشكبلت كعبلجيا في ضكء األسباب كالعكامل المؤدية إلى إحساسيـ بكبر حجميا ككذلؾ 
دارتو بشكل جيد .  تدريب ىؤالء المعمميف عمى ميارات ضبط الصف كا 

ـ ة األساسية لدػ معممي التعمي( بعنكاف : درجة ممارسة الميارات اإلدارية الصفي  2011دراسة الطعاني ) -
 في العراؽ الثانكؼ في مديريات التربية كالتعميـ في محافظة الكرؾ كعبلقتيا ببعض المتغيرات

 ة األساسية لدػ معممي التعميـ الثانكؼ,ىدفت الدراسة إلى تعرؼ درجة ممارسة الميارات اإلدارية الصفي  
المعمميف ليذه كما ىدفت إلى تعرؼ أثر متغيرات الجنس كسنكات الخبرة عمى درجة ممارسة ىؤالء 

ميارة التفاعل  مت الدراسة إلى أف  ( معمما  كمعممة, كتكص  180الميارات, كقد بمغ حجـ عينة الدراسة )
الصفي حصمت عمى المرتبة األكلى, كفي مجاؿ ميارة التعميمات كاألنظمة الصفية حصمت فقرة " مشاركة 

( كيعزك الباحث السبب لما ليا 4.19يمة )في عممية اإلدارة كالتنظيـ الصفي" عمى أعمى متكسط بق ةالطمب
مف أثر كاضح عمى ممارسة ميارة األنظمة كالتعميمات في مفيـك اإلدارة الصفية, كىناؾ اىتماـ كبير جدا  

كأكلياء األمكر في مجالس  طمبةبالتعميمات كاألنظمة المدرسية مف قبل مديرؼ المدارس, كبسبب اشتراؾ ال
إف األنظمة فيمات كاألنظمة الجديدة الصادرة عف كزارة التربية كالتعميـ, حسب التعم ,اإلدارة المدرسية

كالقكانيف كالتعميمات تتيح الفرصة أماـ المتعمميف لمتعبير عف كجيات نظرىـ في اإلدارة الصفية كالممارسات 
يئة التربكية, كمف تكصيات الباحث القياـ بدراسة المشكبلت السمككية في المدارس مف قبل أعضاء الي
 التدريسية إليجاد الحمكؿ المناسبة بطريقة عممية , كتنمية المكاىب القيادية لدػ معممي المرحمة الثانكية .

مييا كمديرؼ ( بعنكاف: كاقع ممارسة إدارة الصفكؼ األكلية مف كجية نظر معم  2012دراسة الزايدؼ ) -
  :السعكديةفي المممكة العربية  كمرشدؼ المرحمة االبتدائية بمدينة الطائف

ىدفت الدراسة إلى تعر ؼ درجة ممارسة إدارة الصفكؼ األكلية كالكشف عف الفركؽ بيف المتكسطات حكؿ 
درجة ممارسة إدارة الصفكؼ األكلية في ميارات االتصاؿ بالتبلميذ كتييئة البيئة الصفية كميارات إدارة 

( معمما  بالطريقة 195( مرشدا  ك)60يرا  ك)( مد62السمكؾ الطبلبي كالميارات اإلدارية كتككنت العينة مف )
العشكائية كاستخدـ الباحث االستبانة أداة لمدراسة كتكصمت إلى أف ميارة تييئة البيئة الصفية جاءت بأقل 

كمف أبرز السمككيات الممارسة في تييئة البيئة الصفية: تييئة قاعة الصف مف حيث  ,(3.93معدؿ )
الجكانب األمنية كتكفير بيئة تعميمية جاذبة لعممية التعميـ كالتعمـ كتييئة  اإلضاءة كالتيكية كالتأكيد عمى

 .لممتعم ميفمصادر التعمـ لتككف أكثر جاذبية 
( بعنكاف : مشكبلت اإلدارة الصفية في المدارس الثانكية في محافظة الخميل مف 2012دراسة مخامرة) -

 في فمسطيف كجية نظر المعمميف
ؼ مشكبلت اإلدارة الصفية في المدارس الثانكية في محافظة الخميل مف كجية نظر ىدفت الدراسة إلى تعر  

كبياف مدػ اختبلؼ ىذه المشكبلت باختبلؼ متغيرات الدراسة: الجنس كالمؤىل العممي كسنكات  ,المعمميف
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ر استبانة لجمع البيانات كتـ اختيار عينة عشكا ,, كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفيالخبرة ئية كطك 
أسباب مشكبلت اإلدارة الصفية في  , كأظيرت نتائج الدراسة أف  (%5( معمما  كمعممة بنسبة )93قكاميا )

, كما أظيرت النتائج ة نظر المعمميف جاء بدرجة متكسطةالمدارس الثانكية في محافظة الخميل مف كجي
اب مشكبلت اإلدارة الصفية عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة ألسب

 تعزػ لمتغير الجنس كالمؤىل العممي كسنكات الخبرة كالمديرية.

 : محور االنضباط الصفي والقواعد الصفية 

في إدارة االنضباط في المدارس  ـمتعم  ـ كالبعنكاف : عبلقة المعم   Mokhele (2006)دراسة مككيمي  -
 الثانكية العامة 

ـ ككيفية الحفاظ عمى االنضباط ـ كالمتعم  أسباب ضعف العبلقة بيف المعم   ؼتعر  ىدفت ىذه الدراسة إلى 
( مدرسة مف 14ما  في )( معم  12-8باستخداـ دراسة حاالت ) ,الصفي في المدارس الثانكية العامة

جراء مقاببلت مع المعم   ميف لتقديـ معمكمات عف مسألة الضبط الصفي في المدارس المدارس المحددة , كا 
أسباب  مت الدراسة إلى أف  الدراسية, كتكص   صفكؼالعامة ككيفية الحفاظ عمى االنضباط في ال الثانكية

ـ تشمل نقص المعرفة فيما يتعمق باستخداـ بدائل فعالة لمعقاب البدني  ـ كالمتعم  ضعف العبلقة بيف المعم  
الناجحيف في إدارة سكء المعمميف  ـ, كما أظيرت نتائج الدراسة أف  كاستخداـ القكة إلرساء سمطة المعم  

 ,كيشجعكف االنضباط الذاتي ,يحافظكف عمى عبلقات جيدة مع المتعمميف الدراسية صفكؼالسمكؾ في ال
شراؾ أكلياء األمكر كأقراف المتعم   ,كالكرامة كىذا أساسي في  ,ميف اآلخريف في عممية التعميــ كالمعم  كا 

 الدراسية . صفكؼة المطمكبة في الشخصيـ العبلقات التشجيع المتعمـ عمى قبكؿ سمطة المعم  
ف كتحريكو ككضع بعنكاف: السمطة كاالنضباط : كيفية تكجيو الصVergne (2007 ) دراسة فيريف -

 في فرنسا الطمبة في العمل
مل عمى إعطاء كالع ,مف خبلؿ تغيير سمكؾ الطمبة ,ىدفت الدراسة إلى حل مشكمة االنضباط الصفي

يقـك فيو الطمبة بالثرثرة كعدـ االنضباط  ,مد الباحث عمى دراسة حالة صف دراسياعتك , أنشطة مثيرة لمتعمـ
ـ   الباحث بتدريب الطمبة عمى  ,كتجريب إدخاؿ أنشطة مثيرة عمى مادة الرياضيات لمصف السادس, كقد اىت

: الثكابت ـ كتشمل نكعيف مفالتجربة األكلى سمكؾ المعم   تضـ   إذ, الرياضيات بطريقة أكثر إثارة ليـأنشطة 
كأظيرت  ,جداكؿ تشير إلى كيفية سمكؾ المعمـ مع الطمبة تتضمنإذ  ,إدارة المجاؿ الصفيباألكلى اىتمت 

كعدـ  ,كأف تككف لدػ المعمـ لمحة عامة عف جميع الطمبة ,النتائج عدـ التحرؾ بسرعة كبيرة مع الطمبة
جراء مقاببلت مع الطمبة ,كاحد ـمتعم  االقتصار عمى    .تتحدػ تفكير الطمبة كتثير اىتماميـكألعاب  ,كا 
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ف العمل في ثبلث تضم  إذ  ,,إدخاؿ مفيـك مف خبلؿ تحفيز النشاطفقد اىتمت بأما التجربة الثانية 
ما مف حيث كقت  ة نكعا  , ككانت النتائج إيجابي  ة عمل معيفمجمكعة مسؤكلي   كل  تتحمل  ,مجمكعات

لفرض القكاعد مع استثمار الكثير مف الكقت  ,مع الطمبةالصراعات  ةكقم   ,كاالنضباط ,كالحماس ,النشاط
 كانعداـ اليدكء . ,كحاالت خرؽ القكاعد ,مف إضاعتيا في العقاب بدال   ,كالطاقة

( بعنكاف : أنماط الضبط الصفي التي يمارسيا المعممكف لحفع النظاـ 2009دراسة الحراحشة كالخكالدة ) -
 في األردفيـ لمكاء قصبة محافظة المفرؽ الصفي في مدارس مديرية التربية كالتعم

ـ اختيارىـ ميف ت( مف المعم  210, كتككنت العينة مف )أنماط الضبط الصفي ؼتعر  ىدفت ىذه الدراسة إلى 
لقياس درجة ممارسة أنماط الضبط الصفي, كأشارت  استبانة اف, كاستخدـ الباحثبطريقة عشكائية بسيطة

أنماط الضبط الصفي جاءت كما يأتي: الكقائي, التكبيخي, التسمطي, نتائج الدراسة إلى أف درجة ممارسة 
ح لمتبلميذ في بداية العاـ الدراسي قكانيف الضبط كمف فقرات النمط اإلرشادؼ التي أشار إلييا الباحث "أكض  

الصف" كمف فقرات النمط  ةذالشغب الصفي بشكل جماعي مع تبلم الصفي كحفع النظاـ" "أناقش مكضكع
مسؤكلية سمككو غير السكؼ كأكقع العقكبة عميو"  تمميذل الالتي حصمت عمى نسبة منخفضة " أحم  التسمطي 

المشاغب" فقد حصمت عمى نسبة متكسطة, كأكصى الباحثاف بضركرة االىتماـ بتنمية  تمميذبينما " أىمل ال
جراء دراسة القتراح الحمكؿ التبلمذةمفيـك أنماط الضبط الصفي اإليجابية لدػ  التي مف شأنيا حل , كا 

 المشكبلت التي تكاجو المعمميف في قضايا الضبط الصفي. 
المرحمة األساسية مف كجية نظر  ذة: مظاىر السمكؾ السمبي لدػ تبلم ( بعنكاف2009) دراسة بركات -

 في فمسطيف المعمميف كأساليب مكاجيتيـ ليا
المرحمة األساسية مف كجية نظر  ةذصفي السمبي لدػ تبلمىدفت الدراسة إلى تعرؼ مظاىر السمكؾ ال

المعمميف, كتحديد األساليب التي يستخدميا ىؤالء المعممكف لمكاجية ىذه المظاىر السمككية, ليذا الغرض 
( معممة كقد 419( معمما  ك)413( معمما  كمعممة, منيـ)832بقت استبانتاف عمى عينة مككنة مف )ط  

قييـ المعمميف لمظاىر السمكؾ الصفي السمبي لدػ تبلمذة أظيرت الدراسة النتائج اآلتية: إف مستكػ ت
بشكل عاـ, أما المظاىر الخمسة  كأف مستكػ مكاجيتيـ ليا كاف مرتفعا   مة األساسية كاف متكسطا  حالمر 

ي: الخربشة عمى تالمعمميف كانت عمى الترتيب اآل األكثر تكرارا لمسمكؾ السمبي لدػ التبلمذة كفقا لتقييـ
يث دكف استئذاف, الشتـ كالسب, كركل اآلخريف, كالفكضى أما ترتيب مجاالت مظاىر الجدراف, الحد
ي: مجاؿ السمكؾ العدكاني, ككجاؿ تمى الترتيب اآللمستكػ ظيكرىا لدػ التبلمذة فكاف ع السمكؾ تبعا  

يف السمكؾ المفظي كمجاؿ السمكؾ الحركي, كبالنسبة إلى األساليب الخمسة األكثر استخداما لدػ المعمم
ي: التجاىل كالعزؿ كاإلشغاؿ, كاستخداـ األساليب الجذابة, ػتكؾ السمبي كانت عمى الترتيب اآللمكاجية السم
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ي: تاستخداما فكانت عمى الترتيب اآلكبناء عبلقات إنسانية مع الطمبة, أما األساليب الخمسة األقل 
 .اد, كالتعمـ الجمعي التعاكنيالككميديا كاليزؿ, معرفة أسباب السمكؾ, كالعقاب, كالتكجيو كاإلرش

مك الصفيف الثامف كالتاسع األساسييف في بعيا معم  ( بعنكاف : الممارسات التي يت  2010دراسة زامل ) -
دارتو في المدارس الحككمية في محافظة نابمس مف كجية نظر ال   في فمسطيف طمبةضبط الصف كا 

دارتو, كتأل  ميف في ضبىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد ممارسات المعم   فت عينة الدراسة مف ط الصف كا 
( عبارة تمثل الممارسات التي 36, كلتحقيق ىدؼ الدراسة تـ بناء استبانة مككنة مف )طالبةك  طالبا  ( 463)

دارتو, كقد أظيرت نتائج الدراسة أف المعمـ يكضح األنظمة كالقكانيف في  يتبعيا المعمـ في ضبط الصف كا 
كانت درجة التقدير عمى ىذا البند مرتفعة , في حيف أف درجة التقدير كانت  بداية العاـ الدراسي, حيث

منخفضة عمى فقرة "يشركني في كضع األنظمة كالقكانيف الصفية" كما أف مف بيف الممارسات التي يتبعيا 
ككانت درجتيا مرتفعة " الشتـ, خصـ العبلمات, التيديد بالعقاب" كيعزك الباحث النتيجة إلى األنظمة 

غير أف  طالبكالقكانيف التي تشرعيا كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية بعدـ استخداـ الضرب كالعنف بحق ال
حيث يستطيع أف يفرؽ بينيـ دكف أف  طمبةىذه األنظمة ال تستطيع أف تراقبو في كيفية التعامل مع ال

عرض ليا المعمـ الذؼ يقـك بذلؾ, يبلحظو أحد كأف ييدد بالعقاب دكف أف يقـك بو نتيجة العقكبات التي يت
كأكصت الدراسة بإجراء بحكث كدراسات حكؿ الممارسات التي يتبعيا المعمـ في معالجة السمككيات غير 

 رس األكنركا كالمدارس الحككمية .المرغكب بيا في مدا
رس ( بعنكاف : التكاصل الصفي كعبلقتو بمشكبلت االنضباط في المدا2011دراسة المزيف كسكيؾ ) -

  في فمسطيف الثانكية في محافظة غزة في ضكء بعض المتغيرات
العبلقة بيف التكاصل الصفي كمشكبلت االنضباط, استخدـ الباحثاف المنيج  ؼىدفت الدراسة إلى تعر  

 استخداـ ( معمما  كمعممة مف المدارس الثانكية, كما تـ  301الكصفي التحميمي, كبمغت عينة الدراسة )
ـ  لمدراسة االستبانة كأداة بيف  ة إحصائيا  ة نتائج منيا: تكجد عبلقة ارتباط عكسية دال  التكصل إلى عد   , كت

مف تمؾ المشكبلت, كمف أكثر  ميف لتحقيق التكاصل لمحد  مشكبلت االنضباط الصفي كممارسات المعم  
إلى اإلجابة  شرح, يبادر" يتحدث مع زمبلئو أثناء ال :مشكبلت االنضباط الصفي التي تكصل إلييا الباحث

حصمت الفقرة " أفسح  ؛لمعمميف لمحد مف المشكبلت الصفيةأما بالنسبة إلى ممارسات ا ,"دكف استئذاف
( "أساعد التبلمذة 77.1%المجاؿ أماـ التبلمذة لتقكيـ سمككياتيـ كتصرفاتيـ عمى نحك ذاتي" عمى نسبة)

%( 86.1مكؾ المرغكب فيو" نسبة )%( "أكضح القكاعد األخبلقية لمس83.5عمى الضبط الذاتي" نسبة )
كيعزك الباحث نتائج دراستو إلى ارتفاع المستكػ العمرؼ كاكتظاظ المناىج كصعكبتيا مما يدفع التبلمذة 
لنكع مف االلتزاـ باالنضباط, كأكصت الدراسة بضركرة إشراؾ التبلمذة في كضع قكاعد السمكؾ الصفي , 

 ميا التبلمذة . كأىمية كضع قكاعد ضبط عادلة كمقبكلة يتقب
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في  بعنكاف "االنضباط : تنفيذ كتطبيق القكاعدRudaz& Denereaz (2011 ) دراسة ركداز كدينيرياز -
  فرنسا

استخداـ منيج  المستخدمة لحميا, كقد تـ   الطرائقصعكبات تنفيذ االنضباط ك ؼ تعر  ىدفت الدراسة إلى 
النتائج المتعمقة بالسؤاؿ  ااستبانة كمبلحظة, أم  ا أدكات البحث فيي عبارة عف مقابمة ك دراسة الحالة أم  

قد افترض الباحثاف أنو يعتمد عمى كجكد القكاعد فيعتمد عميو المعمـ إلدارة الصف؟ : ما اإلطار الذؼ األكؿ
في الصف الثاني مف خبلؿ مشاىدة الفيديك حيث  متعمـفيـ أىمية القكاعد بالنسبة لم عمىا اعتمد إذالصفية, 

كالحع  ,حكؿ كضع ىذه القكاعد كااللتزاـ بيا متعمميفبع حاالت فممية لتفاعل المعمـ مع التصكير أر  تـ  
قاعدة أساسية يتفرع عنيا قكاعد صريحة أك ضمنية كال يقـك عمى قكاعد محددة  و ىناؾ دائما  الباحثاف أن  

صف كمستكػ كعمى أساس احتياجات ال مكف متعم  عمى السمككيات التي يقـك بيا ال سمفا  كلكف بناء  
 .المتعمميف

ف االنضباط ؟ الحع الباحثاف أف القكاعد الصفية عززت جكانب : ىل إنشاء القكاعد يحس  أما السؤاؿ الثاني
 ف التعمـ الكفاءة كالسبلمة كالراحة في الصف بحيث تحس  

؟ أكجدت النتائج أف المعمـ استخدـ الع قكبة السؤاؿ الثالث: ىل ينبغي أف تطبق القكاعد الصفية بحـز
, لممتعم ميفيراعي االحتياجات المختمفة و كاف حازما  لكف ينبغي أف كأن   متعمميفكاإلشارة كالتفاكض مع ال
 ميفمتعم  ـ كالالقكاعد الصفية كحدىا ال تفيد إذا لـ يكف ىناؾ تكاصل بيف المعم   بالتالي أظيرت الدراسة أف  

 ادرة عمى ضماف االلتزاـ بيا.كليست مفيدة إذا لـ تكف ذات معنى كىدؼ كدكف أف تككف ق
( بعنكاف : أساليب الضبط االجتماعي في المدارس الثانكية كعبلقتيا بالتفاعل 2012دراسة األخرس ) -

 في سكرية بيف الطمبة كالمدرسيف
ؼ أساليب الضبط االجتماعي الشائعة في المدارس الثانكية /العامة كالمينية/ مف ىدفت الدراسة إلى تعر  

نت عينة طمبة كالمدرسيف كعبلقتيا بالتفاعل بيف الطمبة كالمدرسيف في مدينة البلذقية, كتكك  كجية نظر ال
سا  كمدر سة مف مدرسي الصف الثاني الثانكؼ الرسمي العاـ كالميني, كأداة الدراسة ( مدر  180الدراسة مف )

الضبط االجتماعي أساليب  قائمة مف البنكد ضمف مجمكعة مف المحاكر تخص   عبارة عف استبانة تضـ  
)محكر ألساليب الضبط الكقائية كاإلرشادية, محكر ألساليب الضبط المادية كالمعنكية اإليجابية, محكر 
ألساليب الضبط المادية كالمعنكية السمبية( كقائمة أخرػ مف البنكد ضمف مجمكعة مف المحاكر تخص 

فاعل الديمقراطي, محكر نمط التفاعل كالمدرس )محكر نمط الت متعمـأنماط التفاعل االجتماعي بيف ال
ت أساليب ة : احتم  تيمت الدراسة إلى النتائج اآلالتسمطي, محكر نمط التفاعل السائب/اإلىماؿ( كقد تكص  

يا األساليب الكقائية كاإلرشادية ثـ تكية اإليجابية المرتبة األكلى تمالضبط االجتماعي المادية كالمعن
 كالمدرس فقد احتل   متعمـسمبية, كفيما يخص أنماط التفاعل االجتماعي بيف الاألساليب المادية كالمعنكية ال
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كجكد فركؽ ذات داللة النتائج النمط الديمقراطي المرتبة األكلى ثـ التسمطي ثـ السائب, كما أظيرت 
 إحصائية بيف متكسطات درجات إجابات أفراد العينة مف الطمبة عف أساليب الضبط االجتماعي تبعا  

ككانت ىذه الفركؽ في محكرؼ األساليب المادية كالمعنكية اإليجابية كاألساليب الكقائية  ,ر الجنسلمتغي
 كالمعنكية السمبية لصالح الذككر.كفي محكر األساليب المادية  ,اإلرشادية لصالح اإلناث

  : تعقيب عمى الدراسات السابقة 
ة كاالنضباط الصفي ت اإلدارة الصفي  الدراسات السابقة التي تناكلت مجاالبعض مف خبلؿ استعراض 

ق أغمبيا يطب  تتفق مع ىذه الدراسات في المنيج, ف الدراسة الحالية ف أف  كما يرتبط بيا, تبي   ةكالقكاعد الصفي  
( أك 2009المنيج الكصفي باستثناء بعض الدراسات التي تستخدـ المنيج التجريبي مثل دراسة بركات)

 &Rudazكدينيرياز كدراسة ركدازMokhele (2006 )مككيمي دراسة: منيج دراسة الحالة مثل
Denereaz (2011) ,ف في حيف استخدمت دراسة فيريVergne (2007 ) منيج دراسة الحالة كالمنيج
 التجريبي معا .

ستخدـ االستبانة كأداة لمبحث باستثناء اأغمبيا تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أف  كما 
 Vergneف فيريالتي استخدمت دراسة الحالة كالمقابمة, كدراسة Mokhele (2006 )ككيميمدراسة 

التي  Rudaz& Denereaz (2011)كدينيرياز اسة الحالة, كدراسة ركدازالتي استخدمت در ( 2007)
يا ي أن  استخدمت المقابمة كالمبلحظة إلى جانب االستبانة كبذلؾ تتشابو الدراسة األخيرة مع دراستنا الحالية ف

 المبلحظة تدعـ البحث العممي الكحيدة التي استخدمت المبلحظة كأداة لمدراسة إلى جانب االستبانة ألف  
( 2011, كدراسة الطعاني)دراسة الفركؽ بيف متغيرات البحث ز عمى متغير النكع فيكمعظميا رك  , كتقكيو

 (.2008كدراسة الصمادؼ كآخريف )
مرحمة التعميـ األساسي /الحمقة زت عمى يا رك  في أن  الدراسات السابقة  عف معظـ الدراسة الحاليةكتختمف 

( كدراسة 2006المرحمة الثانكية  كدارسة القرشي)الثانية في حيف معظـ الدراسات السابقة ركز عمى 
( كدراسة األخرس   2011( كدراسة المزيف كسكيؾ)2012مخامرة )( كدراسة 2006) Mokheleمككيمي

في  متعمـ( التي تناكلت المرحمة األساسية, نظرا  ألف ال2009دراسة بركات) ابيت معلكنيا تش( 2012)
دكر  ىذه المرحمة يمتمؾ مف الكعي كالنضج العقمي ما يؤىمو الكتساب سمة االنضباط الذاتي, كما أف  

ينبغي أف ممارسة المدرسيف لمقكاعد الصفية يظير تأثيره في ىذه المرحمة أكثر مف المرحمة الثانكية التي 
إلى الدكر قد كصل إلى الكعي الكامل بضركرة االلتزاـ بيذه القكاعد ذاتيا  دكف الحاجة  متعمـيككف فييا ال

ىذه الدراسات قد أجريت في  كتختمف الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في أف  , الكبير مف قبل المدرس
اتي أك القكاعد الصفية بشكل صريح أك العبلقة أغمبيا لـ يتناكؿ االنضباط الذ بيئات مختمفة, كما أف  

بل أشار إلى االنضباط الصفي بشكل عاـ كعبلقتو ببعض المتغيرات أك كيفية ممارسة القكاعد  ,بينيما
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الصفية كجزء مف ميارة إدارة الصف كحفع النظاـ, باستثناء دراسة ركداز كدينيرياز 
Rudaz&Denereaz (2011 ,)العبلقة بدراسة  -في حدكد عمـ الباحثة-حاليةفي حيف تتفرد الدراسة ال

كما ال بد مف , كاالنضباط الذاتي لدػ المتعمميف يفدرساعد الصفية المتبعة مف قبل المبيف ممارسة القك 
الدراسة الحالية تنطمق مف تكصيات عدد كبير مف ىذه الدراسات حكؿ ضركرة دراسة  اإلشارة إلى أف  

لكقاية منيا انطبلقا  مف تكضيح القكاعد الصفية كالتكجيو نحك االنضباط مشكبلت االنضباط الصفي ككيفية ا
( كدراسة 2009( كدراسة الحراحشة كالخكالدة)2009كدراسة المقيد) (2011الذاتي كما في دراسة الطعاني)

االطبلع عمى عدد مف  دو بعكما تجدر اإلشارة إلى أن  , (2011( كدراسة المزيف كسكيؾ)2010زامل)
مبلحظة عدد مف الدراسات الميمة بالنسبة إلى متغيرات الدراسة  في المجاؿ التربكؼ كالتعميمي تـ  األدبيات 

 في تالتي ذكر  (Moskowitz and Hayman,1976)ىايمافمكسككيتز ك الحالية كنتائجيا كمنيا دراسة 
, ( عندما الحع سمكؾ مجمكعة مف معممي المرحمة اإلعدادية الجدد337 ,2001)قطامي كقطامي,

كمجمكعة أخرػ مف المعمميف ذكؼ الخبرة الممتازة ممف يدرسكف الصفكؼ نفسيا, كلقد خمصت تمؾ الدراسة 
إلى أف المعمميف ذكؼ الخبرة يشعركف بنجاح أكبر في اليـك األكؿ لمدراسة كيستخدمكف اليـك األكؿ كتكقيت 

 مق مناخ جيد بالصف.ك االىتماـ بخمناسب إلرساء كتثبيت ضبط الصف, كيميمكف إلى االتجاه نح
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  :فرضيات الدراسة 
عمى استبانة  جابات عينة المدرسيفالمحسكب إل متكسطالال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  -

  .رضتفمالمتكسط الك  القكاعد الصفية
انة عمى استب جابات عينة المتعمميفإل المحسكب متكسطالال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  -

  .رضتفمالمتكسط الك  االنضباط الذاتي
درجة لقكاعد الصفية مف قبل المدرسيف ك ممارسة ادرجة بيف  ذات داللة إحصائيةال تكجد عبلقة  -
 .النضباط الذاتي لدػ المتعمميفا
تبعا  القكاعد الصفية  عمى استبانةال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط إجابات المدرسيف  -

 االختصاص. لمتغير
تبعا  القكاعد الصفية  عمى استبانةال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط إجابات المدرسيف  -

 المستكػ التعميمي. لمتغير
تبعا  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط إجابات المدرسيف حكؿ ممارسة القكاعد الصفية  -

 عدد سنكات الخبرة. لمتغير
تبعا   االنضباط الذاتي عمى استبانةداللة إحصائية بيف متكسط إجابات المتعمميف  كذ كجد فرؽ يال  -

 .لمتغير الجنس
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 الفصل الثالث

  هاإجراءات الدراسة ومنهج 

الدراسة يتناكؿ ىذا الفصل كصفا  مفصبل  لئلجراءات التي اتبعتيا الباحثة في تنفيذ الدراسة, كمنيا 
مشكبلت الاالستطبلعية التي قامت بيا الباحثة لتحديد مشكمة الدراسة الفعمية مف خبلؿ التعرؼ عمى أبرز 

أثناء إدارة كضبط الصف الدراسي, ثـ تحديد المنيج المستخدـ كخصائصو, المدر سيف في  التي تعترض
يا كثباتيا, كبياف خطكات تطبيق كالتأكد مف صدق ياككصف مجتمع الدراسة كعينة الدراسة, كا عداد أدكات

أثناء إنجاز الدراسة كتطبيق األدكات, كاألساليب في دكات كالصعكبات التي كاجيت الباحثة ىذه األ
 خدمت في تحميل البيانات اإلحصائية, كفيما يمي كصف ليذه اإلجراءات : اإلحصائية التي است  

  :الدراسة االستطالعية 
بإجراء دراسة استطبلعية عمى عدد مف مدارس التعميـ  2013/2014لمعاـ قامت الباحثة في الشير الرابع 

ذات ك رياض حجار, ك تشريف,  6األساسي /الحمقة الثانية في مدينة طرطكس, كىذه المدارس ىي: )
دارة سمكؾ ال ,دارة الصفيةمشكبلت اإل ؼتعر   بيدؼ ,النطاقيف( كدرجة كجكد ىذه المشكبلت,  ,متعمميفكا 

يف في إدارة الصف سدر  كأبرز مشكبلت الم ,ميفمتعم  ق بالت السمككية التي تتعم  المشكبل كذلؾ لمكقكؼ عمى
أبرز القكاعد  ىكالكقكؼ عم ,الصف يف حكؿ كيفية ضبطدرس, ككذلؾ بيدؼ استطبلع آراء المكضبطو

 .  ة ممارستياككيفي  الصفية التي يمارسكنيا 
سي التعميـ األساسي في مدينة ة( مف مدر  ضي  عينة غير احتمالية )عر  تر كلتحقيق ىذه الدراسة اختي

استبانة مقننة حكؿ  تع( مدر س كمدر سة, ككز 30فت مف )مف خارج عينة الدراسة األصمية تأل   ,طرطكس
التي ىدفت  ,(2009د)ىذه االستبانة مف دراسة سابقة ىي دراسة المقي   كقد أ خذتمشكبلت اإلدارة الصفية, 

ت ىذه الدراسة في البيئة رس ككالة الغكث الدكلية في غزة, كتم  مشكبلت الضبط في مداؼ تعر  إلى 
منزلة الفمسطينية كىي مشابية لبيئتنا السكرية, كبعد االطبلع عمى بنكد االستبانة تـ استخداميا لتككف ب

( يظير استبانة الدراسة 1)رقـ  كد مف مشكمة الدراسة, كالممحقنقطة االنطبلؽ لدراستنا الحالية لمتأ
عية, كخاصة بعد عمل الباحثة معممة في إحدػ مدارس التعميـ األساسي في محافظة طرطكس االستطبل

كعجز الكثير مف المدرسيف عف ممارسة القكاعد الصفية متعمميف الكمبلحظة كثرة المشكبلت السمككية لدػ 
بانة ( است25كاستعادت الباحثة ) ,االستبانة ككزعت, كتحقيق االنضباط الصفي ,ة الصحيحةبالصكر 

سات سي كمدر  مقاببلت مع عدد مف مدر   أجريت, كما (SPSS)إحصائيا  باستخداـ برنامج  كحم متصالحة, 
لمكقكؼ عمى القكاعد الصفية  نفسيا االستطبلعيةالدراسة عينة أفراد  مف ,التعميـ األساسي الحمقة الثانية في



77  
 

االلتزاـ  مدػك  ,السمككيات الخاطئة ة معالجةككيفي   ,ككيفية ممارستيا ,التي يمارسكنيا في ضبط الصف
  .بالقكاعد الصفية

التي يكاجييا  أكثر المشكبلت إف   : ةاآلتيل إلى النتائج تـ التكص  االستطبلعية كبعد تحميل االستبانة 
( 4.20بمغ متكسط اإلجابة ) إذ ,الكاجبات المنزلية عمى غيرىـ في حل   ميفمتعم  اعتماد ال :كف ىيسدر  الم

أثناء الحصة حيث بمغ المتكسط في لمخركج  ميفمتعم  ا , كيمييا كثرة استئذاف الدرجة كبيرة جدكىي مكجكدة ب
كأكثر المشكبلت  ( حيث تقع حسب مقياس ليكرت الخماسي ضمف فئة البديل )درجة كبيرة(,3.72)

ة اىتماـ قمة بأنفسيـ" ك"عمى تنمية الثقالمتعمميف بمساعدة  درس"ضعف خبرة الم :يف ىيمدرسالمتعمقة بال
كىذا يدؿ عمى  ,( كىي مكجكدة بدرجة كبيرة3.68بتعديل السمكؾ الخاطئ في الصف" بمعدؿ ) درسالم

سيف, كىذه المشكبلت تحتاج إلى البحث عف أساليب كالمدر   ميفمتعم  لدػ ال ةة مشكبلت صفي  عد  كجكد 
 .بمكغ االنضباط الذاتي عمىميف كتساعد المتعم   ,كقائية تمنع ظيكرىا

في الحمقة الثانية من التعميم األساسي في  مدرسين ةمقابالت مع عشر  أجريت :بة لممقابالتوبالنس
رض ع  و  ,التي تم ذكرها سابقا  نفسها مدينة طرطوس من خارج عينة الدراسة األصمية من المدارس 

 ( 2)رقم  في الممحقنموذج عن أحدها 
 منيـأربعة  في صفكفيـ, لكف   ةقكاعد صفي   قكف سيف يطب  جميع المدر   أف   فتبي   تعند تحميل المقاببلو

بإعبلنيا في  يكتفي الباقكف يتناقشكف مع المتعمميف حكؿ القكاعد الصفية الضركرية لحسف سير الدرس بينما 
بداية العاـ الدراسي كالتذكير بيا مف كقت آلخر, كبالنسبة إلى التعامل مع مخالفة القكاعد الصفية فقد 

فضبل   اإليجابي كالسمبيمف استخداـ العقاب بنكعيو  ىذه األساليب لـ تخل   لكف   سيفت أساليب المدر  تنكع  
, عف التركيز عمى دكر المرشد التربكؼ كاإلدارة المدرسية في التعامل مع الكثير مف المشكبلت السمككية

ت المتعمميف قة بفيـ مشكبلة المتعم  مف المسؤكلي   ا  كبير  ا  المدرس يبعد عف نفسو جانب كمف ىنا نبلحع أف  
   اؿ.كمحاكلة الكقاية منيا مسبقا  أك معالجتيا بشكل فع  

 ياعجز المدرسيف عف التعامل معإضافة إلى  ,صفيةمشكبلت  ةالدراسة االستطبلعية كجكد عد   مفف تبي  ك 
, فالكثير مف الممارسة الصحيحة لمقكاعد الصفي ة ةخاص   ,بأساليب تربكية كقائية بعيدة عف أشكاؿ العقاب

ستيا بشكل كممار  ,مدرسيف يكتفكف بتكضيح ىذه القكاعد في بداية العاـ الدراسي دكف التركيز عمى بنائياال
كصكال  إلى  ,ة مخالفتول مسؤكلي  كتحم   ,كاالقتناع بو ,ينبغي فيمو ,كمنيج ضمني لممتعم ميفكتعميميا  ,جي د

 .االنضباط الذاتي 
  : منهج الدراسة 
اىنة لمظكاىر, مف حيث خصائصيا كأشكاليا كعبلقاتيا دراسة األكضاع الر  المنيج الكصفي, كىك  خدـاست  

كالعكامل المؤثرة في ذلؾ, مف خبلؿ جمع البيانات كتبكيبيا كعرضيا مع تحميل كتفسير عميق ليذه البيانات 
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(. كقد تـ استخداـ المنيج الكصفي 2000بيدؼ استخبلص حقائق كتعميمات جديدة )عمياف كغنيـ, 
مف قبل مدرسي كمدرسات الحمقة الثانية مف مرحمة التعميـ  -عبلقة بيف ممارسة القكاعد الصفيةلتحديد ال

صفية, مف خبلؿ استبانتي )القكاعد ال ,كاالنضباط الذاتي لدػ المتعمميف -األساسي في مدينة طرطكس
ة لمدراسة بعد مبلحظة مف إعداد الباحثة, كمف ثـ التكصل لمنتائج النيائيالاالنضباط الذاتي( كبطاقة 

 تفسيرىا كتحميميا, كتقديـ المقترحات المناسبة في ضكئيا.

  : يتألف مجتمع الدراسة األصمي مف :مجتمع الدراسة 

(, 2013/2014جميع مدر سي كمدر سات مرحمة التعميـ األساسي في مدينة طرطكس لمعاـ الدراسي ) -1
 طرطكس. حسب إحصائية مديرية التربية في مدينة  (432مغ عددىـ )ب

( في مدارس 541ميف)( بينما بمغ عدد المعم  561سيف المساعديف بمغ )عدد المدر   أف   إلى مف اإلشارة كالبد  
سات فقط سيف كالمدر  ة مف المدر  تحديد مجتمع الدراسة بدق   التعميـ األساسي في مدينة طرطكس, لذلؾ تـ  

 كليذا كاف عدد أفراد مجتمع الدراسة قميبل .
غ عددىـ م, ب(2013/2014مرحمة التعميـ األساسي في مدينة طرطكس لمعاـ الدراسي ) يمتعممجميع  -2
 .حسب إحصائية مديرية التربية في مدينة طرطكس (13655)

 كال بد  مف اإلشارة أف المدارس التي تـ تطبيق الدراسة فييا ىي مدارس مختمطة مف الجنسيف .

   نة الدراسة :عي 

سي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في مدينة كمدر سة مف مدر   ا  س( مدر  40) نة الدراسة مفنت عي  تكك  
( مف مجتمع الدراسة بعد استثناء العينة %9.25كىي تمثل ) 2013/2014طرطكس لمعاـ الدراسي 

( استبانة صالحة لمتحميل اإلحصائي 34الباحثة استردت ) أف   االستطبلعية مف أفراد المجتمع األصمي, إال  
 بسبب تطبيق عينة المدرسيف قميمة أف  إلى مف اإلشارة  كالبد   ( مف مجتمع الدراسة.%7.87مثل )كىي ت
 إلى جانب استبانة القكاعد الصفية. تياالتي أعد  مبلحظة البطاقة ل الباحثة

الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في مدينة  مف ة  كمتعمم ا  متعمم( 165كما اشتممت عينة الدراسة عمى )
( مف مجتمع الدراسة بعد استثناء العينة %1.20ل ), كىي تمث  2013/2014طكس لمعاـ الدراسي طر 
( استبانة صالحة لمدراسة كىي 137)ت , إال أف الباحثة استرد  تطبلعية مف أفراد المجتمع األصمياالس

المجتمع  أفراد عينة الدراسة بالطريقة العشكائية الطبقية مف اختيرتكقد , ( مف مجتمع الدراسة%1تمثل )
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( 1,2)رقـ  سي في مدينة طرطكس, كالجدكالفالحمقة الثانية مف التعميـ األسا ميمتعم  سي ك األصمي مف مدر  
 : ميفمتعم  سيف كالالمدر   لكل مف عينتية يكضحاف المتغيرات الديمغرافي

  (1رقم ) الجدول
 لعينة المدرسين الديموغرافية المتغيرات

 لنسبة المئكيةا التكرار المستكػ  المتغير

 الجنس
 11.8 4 ذكر

 88.2 30 أنثى

 عدد سنكات الخبرة

 17.6 6 كأقل 5

6-10 9 26.5 

 55.9 19 أكثر مف ذلؾ

 المستكػ التعميمي
 47.1 16 يفإعداد المدرسمعيد 

 52.9 18 إجازة جامعية

 االختصاص

 20.6 7 لغة عربية

 23.5 8 اجتماعيات

 20.6 7 رياضيات

 20.6 7 عمـك

 14.7 5 انكميزية لغة

 
 (2)رقم  الجدول

 متعممينلعينة ال الديموغرافية المتغيرات

 النسبة المئكية التكرار المستكػ  المتغير

 الجنس
 58.4 80 ذكر

 41.6 57 أنثى

 العمر
10 4 2.9 

11 22 16.1 
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12 100 73 

13 10 7.3 

14 1 0.7 
ألف  ,سنة 12ميف مف أفراد عينة الدراسة كانت أعمارىـ ة المتعم  غالبي   أف   (:2)رقـ  يتبيف مف الجدكؿ

ف في ىذا العمر لدييـ خصائص مك المتعم  , ك الباحثة اختارت الصف السادس األساسي مف الحمقة الثانية
دكر المدرس في  ميـ الكتساب القدرة عمى االنضباط الذاتي فضبل  عف أف  نمك عقمي كجسدؼ كاجتماعي تؤى  

يؤثر بشكل كبير عمى المتعمميف في ىذه المرحمة الدراسية أكثر مف المراحل  الصفية كتطبيقياعد قكا إعداد ال
السمكؾ الذؼ يراه  الدراسية األعمى التي يستطيع المتعمـ خبلليا أف يبني قيمو كقكاعده الخاصة كيسمؾ كفقيا

نة مع كجكد عدد مف س (12), كمتكسط أعمار غالبية المتعمميف في الصف السادس األساسي مناسبا  
 المتعمميف الراسبيف أك المتقدميف في صفكفيـ. 

  : أدوات الدراسة 

استبانة القكاعد الصفية كاستبانة  :ة بمكضكع الدراسة الحالية ىيأدكات لجمع البيانات الخاص   تـ بناء ثبلث
بقة المتعمقة بمكضكع كبطاقة المبلحظة, كذلؾ بعد الرجكع إلى األدبيات كالدراسات السا ,االنضباط الذاتي

 الدراسة سكاء  مف االنترنت أك المراجع المتكفرة.

ىذه  طبقت ,كمف أجل التحقق مف الخصائص السيكك مترية ألدكات الدراسة التي قامت الباحثة بإعدادىا
نت مف )األدكات عمى عينة أك   ية مف الحمقة الثانفي  ة  ممتعم  ك  ما  متعم  ( 20ك ) ,كمدر سة   ا  س( مدر  15لية تكك 

كفيما بالطريقة العشكائية,  اختيرتمف خارج عينة الدراسة األصمية,  ,التعميـ األساسي في مدينة طرطكس
 يمي تكضيح ليذه األدكات :

 استبانة القواعد الصفية : -1
مة الدراسة, كدراسة الصمادؼ قة بمشكبعد االطبلع عمى األدب التربكؼ كالدراسات السابقة المتعم  

(, كبعد استطبلع رأؼ عينة مف 2009( كدراسة بركات)2011كدراسة المزيف كسكيؾ)( 2008ف)يكآخر 
 بناء االستبانة كفق الخطكات اآلتية :  تـ ,ةكيالتربالعمـك صيف في المتخص  

  .ة في االستبانةتحديد المجاالت الرئيس -
  .صياغة الفقرات ضمف كل مجاؿ -
 .إعداد االستبانة في صكرتيا األكلية  -



81  
 

مف أعضاء الييئة التدريسية في كل مف  ةالتربكيفي العمـك االستبانة عمى عدد مف المحكميف عرض  -
 .كميتي التربية كالتربية الثانية في جامعة تشريف

ضافة بعض الفقرات كا عادة صياغة بعضيا اآلخر. كبعد إجراء التعديبلت, تـ   -  حذؼ كا 
سمبية أما باقي فقرات االستبانة فيي إيجابية, كالفقرات ( فقرة 12( فقرة منيا )53اشتممت االستبانة عمى ) -

 (53-51-34-32-24-12-11-10-9-7-2-1): السمبية ىي 
 (1,2,3,4)دائما , أحيانا , نادرا , أبدا ( كأعطيت األكزاف التالية ) رباعيـ ا بدائل العبارات كانت كفق سم  أم   -

ـ  أما مع الفقرات السمبية   . (4,3,2,1لتصبح ) عكس األكزاف ت
 ا معيار الحكـ عمى متكسط االستجابات كفقا  لمقياس ليكرت الرباعي:أم   -

 عدد فئات االستجابة÷درجة االستجابة الدنيا( –المعيار = )درجة االستجابة العميا 
  0.75=  4(÷1-4المعيار = )

 ي:تميو تككف الدرجات عمى النحك اآلكبناء  ع -
 درجة المكافقة المجاؿ

 ا  أبد 1-1.75
 نادرا   1.76-2.5
 أحيانا   2.51-3.25

 دائما   3.26-4
 

 يف:مف قسميف أساسي   تنكك  سيف كتاالستبانة عمى المدر  كزعت كقد  -

عدد سنكات الخبرة, ك : الجنس, ىيك  دراسةف بيانات عامة كأساسية حكؿ عينة التضم   القسم األول:
 االختصاص. ك  المستكػ التعميمي,ك 

 مدػ ممارسة القكاعد الصفية داخل الصف. بارات خاصة بقياسف عتضم   القسم الثاني

  استبانة االنضباط الذاتي: -2

دراسة ركداز ك السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسةبعد االطبلع عمى األدب التربكؼ كالدراسات 
ية ك التربالعمـك كاستطبلع رأؼ عينة مف المتخصصيف في Rudaz and Denereaz (2011 )كدينيراز

 ناء االستبانة كفق الخطكات اآلتية : ب تـ

 ة في االستبانة. تحديد المجاالت الرئيس -
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 صياغة الفقرات ضمف كل مجاؿ.  -

 إعداد االستبانة في صكرتيا األكلية.  -

مف أعضاء الييئة التدريسية في كل مف  ةالتربكيفي العمـك عرض االستبانة عمى عدد مف المحكميف  -
 الثانية في جامعة تشريف. كميتي التربية كالتربية

ضافة بعض الفقرات ,كبعد إجراء التعديبلت التي أكصى بيا المحكمكف  - كا عادة صياغة  ,تـ حذؼ كا 
 بعضيا اآلخر.

رات ( فقرة سمبية أما باقي فقرات االستبانة فيي إيجابية, كالفق21( فقرة منيا )46اشتممت االستبانة عمى ) -
 ىي:  السمبية

(2-4-5-6-8-9-10-11-16-17-19-20-21-27-30-31-34-37-38-40-41) 

ا ( أم  1,2,3,4ية )تادرا, أبدا( كأعطيت األكزاف اآل)دائما, أحيانا, ن رباعيـ كانت بدائل العبارات كفق سم   -
 عكس األكزاف . تـ  مع الفقرات السمبية 

 ا معيار الحكـ عمى متكسط االستجابات كفقا  لمقياس ليكرت الرباعي:أم   -

 عدد فئات االستجابة÷درجة االستجابة الدنيا( –ر = )درجة االستجابة العميا المعيا

  0.75=  4(÷1-4المعيار = )

 ي:تميو تككف الدرجات عمى النحك اآلكبناء  ع -

 درجة المكافقة المجاؿ

 أبدا   1-1.75

 نادرا   1.76-2.5

 أحيانا   2.51-3.25

 دائما   3.26-4

 تككف مف قسميف أساسييف:تيف ك متعم  االستبانة عمى الم كزعتقد ك  -

 العمر ك نت: الجنس, كتضم   دراسةانات عامة كأساسية حكؿ عينة الف بيتضم   القسم األول:

 ف عبارات خاصة بقياس مدػ االلتزاـ باالنضباط الذاتي داخل الصف.: تضم  القسم الثاني
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لمقكاعد الصفية  جي دةممارسة د مف كجكد بناء بطاقة المبلحظة بيدؼ التأك   تـ  بطاقة المالحظة:  -3
ميف في مدارس الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في مدينة كمدػ كجكد انضباط ذاتي لدػ المتعم  

و في بعض االحياف يتـ ملء االستمارات مف قبل أفراد عينة الدراسة بشكل غير ة  أن  طرطكس, خاص  
 أجل تحر ؼ الدقة العممية في البيانات المعطاة . بناؤىا مف صحيح كقد ال تعكس الكاقع الحقيقي, لذلؾ تـ  

)القكاعد  :ق بمتغيرات الدراسة كىيتصميـ بطاقة المبلحظة بعد االطبلع عمى األدب التربكؼ المتعم   كقد تـ  
( فقرة مكزعة عمى مجاليف ىما: )ممارسة القكاعد 18نت البطاقة مف )الصفية كاالنضباط الذاتي(, كقد تكك  

 ( متعمميفارسة القكاعد الصفية عمى السات ممانعكاك الصفية, 

ا بالنسبة إلى المجاؿ ( فقرة, أم  13ف مف )كبالنسبة إلى المجاؿ األكؿ )ممارسة القكاعد الصفية( فقد تكك  
ت بدائل الفقرات عمى ( فقرات, ككان5( فقد شمل )متعمميفالثاني )انعكاسات ممارسة القكاعد الصفية عمى ال

 (3-2-1ألحياف, أحيانا , نادرا ( كحصمت عمى الدرجات كالتالي: )معظـ ا: النحك اآلتي

  : صدق أدوات الدراسة 

ـ  التحقق مف أف   صدق استبانة القواعد الصفية : -1 ـ   ت بناؤىا تقيس فعبل  ما كضعت  االستبانة التي ت
 كذلؾ بطريقتيف : لقياسو 

 ةالتربكيفي العمـك ميف كعة مف المحك  عرض االستبانة بصكرتيا األكلية عمى مجم صدؽ المحتكػ: تـ   -
تي التربية كالتربية الثانية في جامعة تشريف, كقامكا بإبداء مف أعضاء الييئة التدريسية في كل مف كمي  

ضكح صياغتيا ككذلؾ ك  ,مبلحظاتيـ حكؿ مناسبة فقرات االستبانة كمدػ انتماء الفقرات إلى مجاالتيا
 ماء األساتذة المحكميف. ف أس( يبي  3)رقـ  المغكية, كالممحق

صياغة القكاعد ك : )التخطيط لمقكاعد الصفية, ( مجاالت ىي6نت االستبانة في صكرتيا األكلية مف )إذ تكك  
أىمية القكاعد ك معالجة المشكبلت السمككية, ك يـ, يالمتابعة كالتقك الصفية كتقديميا, تعميـ القكاعد ك الصفية, 

 .ف االستبانة في صكرتيا األكلية ( يبي  4)رقـ  ( فقرة, كالممحق76مت)الصفية كالعكامل المؤثرة فييا(, كشم

حذؼ  مكف, إذ تـ  إجراء بعض التعديبلت التي أكصى بيا المحك   كبعد عرض االستبانة عمى المحكميف, تـ  
ضافة بعض الفقرا بمغ عدد فقرات االستبانة بعد صياغتيا النيائية ت كا عادة صياغة بعضيا اآلخر, ك كا 

الصفية تعميـ القكاعد ك , التخطيط لمقكاعد الصفية كصياغتيا: )( مجاالت ىي5عة عمى )رة مكز  ( فق53)
كامل المؤثرة أىمية القكاعد الصفية كالعك المشكبلت السمككية,  التعامل معك يـ, ك المتابعة كالتقك كتقديميا, 

 ( يبيف االستبانة في صكرتيا النيائية. 5)رقـ  فييا(, كالممحق
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كبعد حساب  ,(0.74كيساكؼ) ,تي : كيككف بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات االختبارالصدؽ الذا -
 ا يشير إلى صدؽ االستبانة.( كىك داؿ إحصائيا  مم  0.86الصدؽ الذاتي, كانت النتيجة)

ـ  التحقق مف أف   صدق استبانة االنضباط الذاتي : -2 ـ   ت بناؤىا تقيس فعبل  ما كضعت  االستبانة التي ت
 كذلؾ بطريقتيف: اسو لقي

مف أعضاء الييئة  في العمـك التربكيةعرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف  صدؽ المحتكػ: تـ   -
مف كميتي التربية كالتربية الثانية في جامعة تشريف, كقامكا بإبداء مبلحظاتيـ حكؿ مناسبة  التدريسية في كل  

. كىـ التيا ككذلؾ مدػ الكضكح في صياغتيا المغكيةفقرات االستبانة كمدػ انتماء الفقرات إلى مجا
 (3)رقـ  في الممحق أنفسيـ المحكميف

ل تحم  ك ـ, ضبط التعم  ك ( مجاالت ىي : )ضبط السمكؾ, 6نت االستبانة في صكرتيا األكلية مف )تكك  
عمى  د الصفيةااللتزاـ بالقكاعمخالفة القكاعد الصفية, انعكاسات أسباب ة, العادات اإليجابي  ك ة, المسؤكلي  

 ح االستبانة في صكرتيا األكلية ( يكض  6)رقـ  كالممحق ,( فقرة69تعمـ(, ك)مال

حذؼ  إجراء بعض التعديبلت التي أكصى بيا المحكمكف, إذ تـ   كبعد عرض االستبانة عمى المحكميف, تـ  
ضافة بعض الفقرات كا عادة صياغة بعضيا اآلخر, كقد بمغ عدد فقرات االستبانة بعد ص ياغتيا النيائية كا 

( يبيف االستبانة في صكرتيا 7عة عمى المجاالت نفسيا المذككرة سابقا , كالممحق رقـ )( فقرة مكز  46)
 النيائية. 

كبعد حساب  ,(0.73الصدؽ الذاتي: كيككف بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات االختبار كيساكؼ) -
 ا يشير إلى صدؽ االستبانة.مم   ,يا  كىك داؿ إحصائ ,(0.85الصدؽ الذاتي, كانت النتيجة)

في  أنفسيـ ميفالمحك   صكرتيا األكلية عمىفي بطاقة المبلحظة عرض  تـ  صدق بطاقة المالحظة :  -3
إلبداء آرائيـ حكؿ فقراتيا, مف حيث مناسبة الفقرات لممجاؿ الذؼ تندرج تحتو, كمدػ  (3)رقـ  الممحق

إجراء التعديبلت التي  بلع عمى اقتراحات المحكميف تـ  د االط  كضكح الفقرات كسبلمة الصياغة المغكية, كبع
 يا األكلية كالنيائية.يناف بطاقة المبلحظة بصكرت( يتضم  9-8أشاركا ليا, كالممحقاف رقـ )

  :ثبات أدوات الدراسة 
ـ   تـ  ثبات استبانة القواعد الصفية:  -1  تطبيق حساب ثبات االستبانة عف طريق الثبات باإلعادة, إذ ت

تيف بفاصل زمني قدره أسبكعاف, كبمغ معامل االرتباط بيف التطبيقيف بطريقة معامل االستبانة عمى العينة مر  
عمى ىذا  يدؿ  (, ك 0.743حساب الثبات باستخداـ معامل ألفا كركنباخ الذؼ بمغ ) تـ   ا(, كم0.72بيرسكف )

 . عينة الدراسةع بدرجة ثبات عالية تطمئف إلى تطبيقيا عمى االستبانة تتمت   أف  
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تطبيق االستبانة عمى العينة  عف طريقالثبات باإلعادة,  بحسا تـ  ثبات استبانة االنضباط الذاتي :  -2
(, 0.77تيف بفاصل زمني قدره أسبكعاف, كبمغ معامل االرتباط بيف التطبيقيف بطريقة معامل بيرسكف )مر  
 عمى أف   ىذا يدؿ( ك 0.731باخ الذؼ بمغ )حساب ثبات االستبانة باستخداـ معامل ألفا كركن تـ   كما

 .ع بدرجة ثبات عالية تطمئف إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسةاالستبانة تتمت  

مف خبلؿ  عف طريق الثبات باإلعادة ق مف ثبات بطاقة المبلحظةالتحق   تـ  ثبات بطاقة المالحظة :  -3
تيف اسة كخارج عينتيا( مف المجتمع األصمي لمدر 10عمى عينة عدد أفرادىا ) تطبيقيا ( 17بفارؽ زمني ) مر 

 (.0.77) الرتباط بيف التطبيق األكؿ كالثانيكقد بمغ معامل ا ا ,يكم

  : تطبيق أدوات الدراسة 

 ت عممية التطبيق كفق الخطكات اآلتية : تم  

ق الحصكؿ عمى المكافقة مف مديرية التربية في مدينة طرطكس كتسييل ميمة إلجراء الدراسة كتطبي -1
مف  كتاب تكصية( يبيف 10)رقـ  اسي/ الحمقة الثانية, كالممحقاألدكات في مدارس مرحمة التعميـ األس

 .لتطبيق أدكات الدراسة )تسييل ميم ة( مديرية التربية
استخراج قائمة بأسماء مدارس الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في مدينة طرطكس لتحديد مجتمع  -2

د بمغ عدد مدارس الحمقة الثانية مف مرحمة التعميـ األساسي في مدينة طرطكس الدراسة كخصائصو, كق
نبيل ك المنطقة الحرة, ك ( ىي )أبك فراس الحمداني, 6-1( مدارس تعميـ أساسي )8( مدرسة, تتضمف )21)

 ,( مدارس تعميـ أساسي9رجب صالح(, ك )ك ميسمكف, ك الطميعة, ك ذات النطاقيف, ك المتنبي, ك حمادؼ, 
ياد ك ىاشـ يكسف, ك عقبة بف نافع, ك الصالة, ك خميل خميفة, ك العجمي, ك انية ىي )مراد عيزكقي, حمقة ث ا 
تشريف,  6ك)حطيف,  :( ىي9-1( مدارس تعميـ أساسي )4تشريف(, ك ) 16كرياض حجار, ك عطية, 

 ابراىيـ ىنانك(  ك دمحم كناج, ك
تي القكاعد الصفية كاالنضباط الذاتي بتطبيق استبان 2014لعاـ مف اقامت الباحثة في الشير الرابع  -3

مرحمة التعميـ األساسي/الحمقة الثانية, كذلؾ بعد التحقق مف  متعمميمدر سي ك عينة الدراسة مف عمى 
عقبة بف نافع, ك أبك فراس الحمداني, ك نبيل حمادؼ, ك صدقيا كثباتيا, كذلؾ في مدارس )مراد عيزكقي, 

 ىاشـ يكسف( ك تشريف,  16ك
رجة االنضباط الذاتي كد ,ة بالزيارات الصفية لمبلحظة ممارسة المدرسيف لمقكاعد الصفيةقامت الباحث -4

ف صدقيا كثباتيا, إذ كالتحقق م ,مف خبلؿ بطاقة المبلحظة التي قامت الباحثة بإعدادىا ,متعمميفلدػ ال
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كرار الزيارة عينة الدراسة منيا, كتـ ت اختيرتالتي  نفسيا بتطبيق بطاقة المبلحظة عمى الصفكؼ قامت
 لمحصكؿ عمى بيانات أدؽ. مرتيف

بعد ذلؾ تـ تفريغ استجابات إفراد عينة الدراسة عمى استبانتي القكاعد الصفية كاالنضباط الذاتي, ثـ  -5
 Statistical Packageتمت معالجة البيانات باستخداـ الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية كالتربكية 

Social Science (SPSS) 
 كلقد كاجيت الباحثة مجمكعة مف الصعكبات أثناء إنجاز الدراسة أىميا:  -6
 متعمميفة تغي ب بعض المدرسيف كالمشكمف ثبات أدكات الدراسة باإلعادة ق مأثناء التحق  في كاجيت  -

بلؿ زيادة عدد المدرسيف الذيف كانكا في التطبيق األكؿ, كىذا ما حاكلت الباحثة التغمب عميو مف خ
 التطبيق الثاني. فيمكجكديف الغير  ي التطبيق األكؿ ثـ استثناءف عمميفمتكال
, كاعتذارىـ متعمميفـ تعاكف بعض المدر سيف كالأثناء تطبيق االستبانات صعكبة متعمقة بعدفي  كاجيت -

ـ بعضيـ لطبيعة البحث العممي  .عف استبلـ أدكات البحث كاإلجابة عنيا, كعدـ تفي 
 سات. مف أفراد عينة الدراسة مقارنة  بالمدر   سيفة عدد المدر  قم   -
مف أفراد عينة الدراسة كعدـ فيميـ لبعض  متعمميفبعض الالضعيف لمستكػ القة بصعكبة متعم  كاجيت  -

ا بتكزيع فقرات استبانة االنضباط الذاتي, كقد حاكلت الباحثة التغمب عمى ىذه الصعكبة مف خبلؿ قيامي
 فسيا كاإلجابة عف تساؤالتيـ حكليا. بن متعمميفاالستبانات عمى ال

 .أنفسيـ صعكبة تطبيق بطاقة المبلحظة كتكرار المبلحظة أكثر مف مرة عمى أفراد عينة الدراسة -

  : المعالجة اإلحصائية  

 :يةتاستخداـ األساليب اإلحصائية اآل تـ  

 اختبار الثبات )ألفا كركنباخ(. -

 كاالنحرافات المعيارية كالتكرارات كالنسب المئكية  اإلحصاءات الكصفية: المتكسطات الحسابية -

 .لعينة كاحدة tاختبار -

 .لعينتيف مستقمتيف tاختبار -

 .ANOVAتحميل التبايف باتجاه كاحد  -

 تحميل االرتباط الخطي. -

 تحميل االنحدار البسيط. -
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اـ بعممية التحميل كاختبار لمقي( SPSSكذلؾ اعتمادا  عمى برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية )
%(, كي عد 5الفرضيات كتحقيق األىداؼ المكضكعة في إطار ىذا البحث, كما تـ استخداـ مستكػ داللة )

لتفسير نتائج  ,%(95مستكػ مقبكؿ في العمـك االجتماعية بصفة عامة, كيقابمو مستكػ ثقة يساكؼ )
  الدراسة.
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 الفصل الرابع

 ة الفرضياتنتائج الدراسة ومناقش                     
  : مقدمة 

يتناكؿ الفصل الحالي عرض النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة بعد تحميل البيانات المعطاة إحصائيا  مف 
كعرض ممخص ليا, خبلؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة كالتحقق مف فرضياتيا, كما تمت مناقشة النتائج 

 . حكؿ إجراء دراسات متعمقة بمكضكع الدراسة المقترحاتعدد مف  كعرض

 : ما درجة ممارسة القواعد الصفية المتبعة في مدارس التعميم األساسي السؤال األول
 سين؟/الحمقة الثانية من قبل المدر  

لبديل( الذؼ تقع ضمنو كل عبارة كسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كتحديد المجاؿ )امتبداية  حساب ال تـ  
ية   (:3)رقـ  سيف كما في الجدكؿلعينة المدر  مف عبارات استبانة القكاعد الصفية المكج 

 ( 3رقم ) الجدول
 لعينة المدرسين اإلحصاءات الوصفية

كسط متال العبارة الرقـ المحور
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارؼ 

 المجاؿ

 

 

 

التخطيط 
لمقواعد 
الصفية 
اوصياغته  

 دائما   0.327 3.88 المتعمميفأخط ط بنفسي لمقكاعد الصفية الخاصة ب 1

 نادرا   0.861 2.5 أصيغ قكاعد صفية تبدأ بكممات مثل : ممنكع أك ال تفعل 2

3 
أتعاكف مع باقي المدرسيف في تحديد قكاعد صفية عامة 

 كمشتركة
3.35 0.734 

 دائما  

 دائما   0.557 3.59 لف لمقكاعد الصفيةأضع في االعتبار عكاقب السمكؾ المخا 4

 أحيانا   1.05 2.56 أشرؾ أكلياء األمكر في كضع القكاعد الصفية 5

 نادرا   0.86 2.44 أشرؾ المتعمميف في كضع القكاعد الصفية 6
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7 
أجد صعكبة في كضع معايير السمكؾ المطمكب داخل غرفة 

 الصف
2.88 0.913 

 أحيانا  

 أحيانا   1 3.03 ة في صكرة ميارة يمكف التدرب عميياأصيغ القكاعد الصفي 8

9 
أضع قكاعد صفية متكافقة مع قكاعد المدرسة حتى كلك كانت 

 صارمة عمى المتعمميف
1.94 0.951 

 نادرا  

10 
أضع القكاعد الصفية بيدؼ تحقيق الصمت كاليدكء في غرفة 

 الصف
1.85 1.076 

 نادرا  

11 
ظر عف التزاـ المتعمميف أضع قكاعد خاصة بصفي بغض الن
 بيا في حصص المدرسيف اآلخريف

2 1.230 
 نادرا  

 نادرا   1.048 2.14 أكتفي بالقكاعد المدرسية العامة لتطبيقيا داخل غرفة الصف 12

 أحيانا   0.27 2.68  

 

 

تعميم 
القواعد 
الصفية 
اوتقديمه  

ائما  د 0.535 3.68 أدر ب المتعمميف عمى ممارسة القكاعد الصفية 13  

 دائما   0.613 3.56 أناقش المتعمميف في معاني القكاعد الصفية 14

 دائما   0.912 3.32 أستخدـ نبرة حازمة عند ممارسة القكاعد الصفية 15

 دائما   0.657 3.59 مبررات ممارسة القكاعد الصفية لممتعم ميفأبي ف  16

ح  17  دائما   0.892 3.41 إجراءات ممارسة كل قاعدة صفية لممتعم ميفأكض 

ح  18  دائما   0.739 3.62 المكقف المناسب لممارسة كل قاعدة صفية لممتعم ميفأكض 

19 
ـ  يمثل السمكؾ المطمكب داخل غرفة  ا  نمكذج لممتعم ميفأقد 

 الصف
3.68 0.684 

 دائما  

20 
فق مع المتعمميف في بداية العاـ الدراسي عمى السمككيات أت  

 فة الصفالمسمكح بيا في غر 
3.65 0.849 

 دائما  

 أحيانا   0.996 2.91أشرؾ أكلياء األمكر في تدريب أبنائيـ عمى ممارسة القكاعد  21
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 الصفية

 دائما   0.697 3.38 أختبر مدػ فيـ المتعمميف لكيفية ممارسة القكاعد الصفية 22

23 
أراعي أف تككف القكاعد الصفية مكتكبة بحيث يراىا جميع 

 المتعمميف
2.62 1.101 

 أحيانا  

 نادرا   1.131 2.14 أكتفي بعرض القكاعد الصفية شفييا   24

 نادرا   1.083 2.09 أرسل إلى األىل نسخة مف القكاعد الصفية 25

26 
أراعي معمكمات المتعمميف السابقة أثناء التدريب عمى ممارسة 

 القكاعد الصفية
3.47 0.748 

 دائما  

 أحيانا   0.30 3.22  

 

متابعة ال
 والتقويم

ر المتعمميف بالقكاعد الصفية مف حيف آلخر 27  دائما   0.462 3.71 أذك 

28 
ح األخطاء الناجمة عف عدـ فيـ القكاعد الصفية عند  أصح 

 ممارستيا
3.71 0.524 

 دائما  

 دائما   0.496 3.76 أراقب بانتظاـ الممارسة الصحيحة لمقكاعد الصفية 29

 دائما   0.597 3.65 فية لمتحقق مف مبلءمتياأراجع القكاعد الص 30

31 
ر المتعمميف بالعقكبة المترتبة عف عدـ ممارسة القكاعد  أذك 

 الصفية المتفق عمييا
3.38 0.739 

 دائما  

 نادرا   0.871 2.29 أتغاضى عف مخالفة المتعمميف بعض القكاعد الصفية 32

 دائما   0.638 3.32 اعد الصفيةأستدعي كلي أمر المتعمـ في حاؿ مخالفتو القك  33

 نادرا   0.738 2 بالتفاكض حكؿ االلتزاـ بالقكاعد الصفية لممتعم ميفأسمح  34

 أحيانا   0.22 3.23  
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التعامل مع 
المشكالت 

 السموكية

وفق 
المدخل 
 السموكي

 أحيانا   0.919 3.06 أعاقب المتعمـ الذؼ يخالف القكاعد الصفية 35

 أحيانا   1.231 2.62 الذؼ يمتـز  بالقكاعد الصفية متعمـادية لمأمنح مكافأة م 36

 أحيانا   1.008 3.21 عند التزامو بالقكاعد متعمـأضع إشارة عند اسـ كل  37

38 
أستخدـ إيماءات غير لفظية عند مخالفة المتعمميف لمقكاعد 

 الصفية
3.26 0.864 

 دائما  

39 
مسيئة لمنظاـ أتجاىل بعض السمككيات الخاطئة غير ال

 الصفي
3.24 0.741 

 أحيانا  

 أحيانا   0.44 3.07  

التعامل مع 
المشكالت 
السموكية 

وفق 
المدخل 
 المعرفي

 دائما   0.701 3.59 أبحث عف سبب مخالفة القكاعد الصفية 40

 دائما   0.788 3.5 أحم ل المتعمـ مسؤكلية سمككو في غرفة الصف 41

42 
ـ عمى االنتباه لممشكبلت التي يحدثيا أدر ب المتعمـ غير الممتز 

 في الصف
3.68 0.638 

 دائما  

ع المتعمـ أف يتحدث عف أفكاره حكؿ القكاعد الصفية 43  دائما   0.544 3.65 أشج 

ع المتعمـ عمى إدراؾ نتائج مخالفة القكاعد الصفية 44  دائما   0.705 3.56 أشج 

 دائما   0.36 3.59  

 

التعامل مع 
المشكالت 

لسموكية ا
وفق مدخل 

التعمم 
 االجتماعي

 دائما   0.459 3.82 أدفع المتعمميف غير الممتزميف لبلقتداء بزمبلئيـ الممتزميف 45

46 
ع المتعمـ عمى ترجمة سمككياتو اإليجابية في المكاقف أشج  

 الخارجية الحية
3.59 0.701 

 دائما  

47 
كيات أكم ف المتعمميف ممارسة لعب األدكار لتصحيح السمك 

 الخاطئة
3.41 0.701 

 دائما  

 دائما   0.705 3.56أعالج مخاكؼ المتعمميف االجتماعية الكامنة كراء بعض  48
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 مشكبلتيـ السمككية

 دائما   0.46 3.59  

أهمية 
القواعد 
الصفية 
والعوامل 
المؤثرة 

افيه  

 دائما   0.691 3.65 التربية األسرية مسؤكلة عف التزاـ المتعمميف بالقكاعد الصفية 49

 دائما   0.448 3.74 جماعة األقراف في التزاـ المتعمميف بالقكاعد الصفيةر تؤث   50

 نادرا   0.957 1.85 الخكؼ مف العقاب التزاـ المتعمميف بالقكاعد الصفيةب يسب   51

 أحيانا   0.977 2.88 مقتنعيف بأىميتياالغير ف القكاعد الصفية ك ميتجاىل المتعم   52

53 
ميف بالقكاعد كجكد مدرسيف آخريف في التزاـ المتعم  ر يؤث  

 الصفية
2.29 0.970 

 نادرا  

 أحيانا   0.35 2.88  

تقع ضمف المجاؿ ممارسة القكاعد الصفية  قيـ المتكسطات الحسابية لعبارات ف مف الجدكؿ السابق أف  يتبي  
" بالقكاعد الصفية متعمميفلتزاـ الالخكؼ مف العقاب يسبب ا[ ككانت أصغر قيمة لمعبارة "3.88 , 1.85]

إال   تزاـ بالقكاعد الصفيةلبلل يعد مصدرا  خارجيا  الخكؼ مف العقاب كبما أف  , كىي تقع ضمف المجاؿ )نادرا (
. ككانت أن و كفق نتائج الدراسة ليس سببا  في التزاـ المتعمميف بالقكاعد الصفية مف كجية نظر المدر سيف

كىي تقع ضمف البديل  (3.88)" كىي المتعمميفي لمقكاعد الصفية الخاصة بط بنفسأخط  أكبر قيمة لمعبارة "
ال  يعني أف  المتعم ـكىذا  ,المتعمميفلمقكاعد الصفية الخاصة ب يخط طكف بأنفسيـ المدرسيف أؼ أف   ,)دائما (

لصفية" ضمف إذ جاءت ىذه العبارة" أشرؾ المتعمميف في كضع القكاعد ا ,في كضع القكاعد الصفية ترؾيش
كما كرد سابقا   ,معظـ النظريات كالدراسات التربكية ألف   ,كىذا مؤشر حقيقي لمشكمة الدراسة ,البديل ]نادرا [ 

الدكر  سكف ي المدر  , بينما يعطفي التخطيط لمقكاعد الصفية مع المدرسد عمى أىمية إشراؾ المتعمميف تؤك  
ر في كضع القكاعد الصفية كأف تككف ىذه القكاعد متكافقة األكبر لمتعاكف مع باقي المدرسيف كأكلياء األمك 

 مع قكاعد المدرسة. 

ىناؾ  ف  إلذلؾ يمكف أف نقكؿ , ضمف البديميف }دائما , أحيانا { تقعبشكل عاـ كمحاكرىا فقرات االستبانة لكف 
 .مف قبل المدرسيف ممارسة جيدة لمقكاعد الصفية
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ل مع محكر التعامككي, المعرفي, التعمـ االجتماعي( في بيف المداخل الثبلثة )السم كعند المقارنة
ا يشير إلى تركيز مم   ,(3.07أقل متكسط حسابي كاف لممدخل السمككي ) المشكبلت السمككية نبلحع أف  

لكف ليس بالدرجة الكبيرة  ,سيف عمى استخداـ المدخل السمككي في التعامل مع مشكبلت المتعمميفالمدر  
دراؾ  ,مى فيـ أسباب سمككوع المتعمـ عاألساليب المعرفية كاالجتماعية التي تشج  ا نفسيا التي يستخدـ فيي كا 

ـ عمى االنضباط كاالقتداء بالنماذج السمككية المرغكبة, كىذا يساعد المتعم   ,ل مسؤكليتياكتحم   ,نتائج أفعالو
 الذاتي في حاؿ تـ االىتماـ بو مف قبل المدرسيف.

 ,[1.231, 0.327ضمف المجاؿ ] ممارسة القكاعد الصفيةعبارات قياس قيـ االنحراؼ المعيارؼ لكتقع 
كانت قيمة االنحراؼ  إذ" ميفالمتعم  ي لمقكاعد الصفية الخاصة بأخط ط بنفسلمعبارة " تكاف أقل تشت  ك 

مف باقي بأنفسيـ  التخطيط لمقكاعد الصفيةيف بشكل أقل حكؿ مدرسأؼ تتبايف آراء ال ,(0.327المعيارؼ )
كانت قيمة  , إذ"الذؼ يمتـز بالقكاعد الصفية متعمـأمنح مكافأة مادية لملمعبارة "ككاف أكبر تشتت  ,العبارات

 متعمـمنح مكافأة مادية لميف بشكل أكبر حكؿ مدرسكبالتالي تتبايف آراء ال ,(1.231االنحراؼ المعيارؼ)
 .الذؼ يمتـز بالقكاعد الصفية مف باقي العبارات

 متوسطالداللة إحصائية بين  ووجد فرق ذيال كؿ تـ كضع الفرضية اآلتية : كلئلجابة عف السؤاؿ األ
 .رضتفمالمتوسط الو  عمى استبانة القواعد الصفية جابات عينة المدرسينإل المحسوب

لعينة كاحدة لتبياف فيما إذا كاف ىناؾ داللة إحصائية لمفرؽ بيف متكسط إجابات كل  tتـ إجراء اختبار
 ( كما يمي:2.5يمثل قيمة محايدة )متغير كمتكسط مفترض 

   (4رقم ) الجدول

 )عينة المدرسين( tاختبار 

 االنحراف المعياري  الوسط الحسابي المتغير
مؤشر 
 (tاالختبار)

 مستوى 
 الداللة

 0.000 20.709 0.179 3.11 ممارسة القكاعد الصفية

ة كبالتالي نرفض الفرضي 0.05لة أقل مف مستكػ الدال 0.000الداللة  مستكػ  أف   السابقجدكؿ النجد مف 
جابات عينة إل المحسكب متكسطال: يكجد فرؽ جكىرؼ كداؿ إحصائيا  بيف الصفرية كنقبل الفرضية البديمة

 كبالتالي فإف   ,(2.5ل قيمة محايدة )يمث   الذؼ رضتفمالمتكسط الك  عمى استبانة القكاعد الصفية المدرسيف
كىذه  ,(3.11تختمف عف الحياد, كما تشير إليو قيمة المتكسط ) سيف لمقكاعد الصفيةدرجة ممارسة المدر  

المدرسيف يقكمكف بممارسة القكاعد الصفية  ل محايد, كبالتالي فإف  ( التي تمث  2.5القيمة أعمى مف القيمة )
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 ( تقع ضمف المجاؿ3.11قيمة المتكسط الحسابي) في مدارس التعميـ األساسي /الحمقة الثانية, كبما أف  
في لصفية بممارسة القكاعد ا سيف يقكمكف أحيانا  المدر   الذؼ يقابل "أحيانا", كبالتالي فإف   [3.25,  2.51]

 مدارس التعميـ األساسي /الحمقة الثانية. 
ت ضعيف صغيرة كبالتالي ىناؾ تشت   (, كىي قيمة0.179قيمة االنحراؼ المعيارؼ ) كنجد مف الجدكؿ أف  

 لمتبعة في مدارس التعميـ األساسي /الحمقة الثانية.ا ممارسة القكاعد الصفيةدرجة في 
قة بمنع الضرب كالعنف في المدارس كالتأكيد عمى كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى قرارات كزارة التربية المتعم  

محكر العممية التعميمية كالتحكؿ مف مفيـك الضبط إلى  المتعمـأىمية اإلدارة الصفية الديمقراطية كجعل 
ة سمككو داخل الصف كالتأكيد عمى ل مسؤكلي  نضباط الذؼ ينطمق مف دكر المتعمـ ذاتو في تحم  مفيـك اال

ـ الفعاؿ, كىذا ما يـ التعاكني كالجمعي كاالكتشافي كالتعمياستخداـ الطرائق الحديثة في التدريس مثل التعم
ق كقائية ائذلؾ البحث عف طر دفع المدرسيف إلى البحث عف بدائل تربكية لمعقاب البدني الذؼ كاف شائعا  كك

قدرة المدرس عمى إعداد نظاـ فعاؿ مف  تحكؿ دكف كقكع المشكبلت السمككية داخل الصف, لذلؾ فإف  
القكاعد الصفية تخطيطا  كممارسة  كتقكيما  يساعده كثيرا  في مينتو التدريسية خاصة  بالنسبة لممدرسيف الذيف 

بالقكاعد الصفية خبلؿ النشاطات  متعمميفالتي تتطمب التزاـ اليت بعكف طرائق التدريس الجمعي كالتعاكني 
التعاكنية لذلؾ ازداد اىتماـ المدرسيف بيذه القكاعد كالتأكيد عمييا بشكل مستمر كمدػ فيميا مف قبل 

 بيا باستمرار. يـلتزاممتابعة االتحاكر معيـ حكليا ك ك  متعمميفال

دت أىمية ممارسة حالية مع نتائج الكثير مف الدراسات التي أك  يا الدراسة الإليمت فق النتيجة التي تكص  كتت  
دراسة  , كمنيامتابعة االلتزاـ بيايف لضركرتيا كضركرة سمدر  األنظمة كالقكاعد الصفية كمدػ إدراؾ ال

 لممتعم ميفح " أكض   يتضمف عبارة( إذ جاء النمط الكقائي بأعمى نسبة كالذؼ 2009الحراحشة كالخكالدة )
"أكضح  عبارة ( إذ بمغت2011العاـ الدراسي قكانيف الضبط الصفي" كدراسة المزيف كسكيؾ)في بداية 

 .(%86.1القكاعد األخبلقية لمسمكؾ المرغكب" نسبة )

فضبل  عف  إجراؤىا في بيئات عربية مشابية لبيئتنا السكرية ىذه الدراسات تـ   كربما يعكد ىذا التشابو إلى أف  
, كنبلحع االىتماـ الكبير مف قبل كزارات التربية كالتعميـ نيف السائدة كبيئة التعمـاألنظمة كالقكاالتشابو في 
, كاالىتماـ بمفيـك اإلدارة الصفية الديمقراطية كاىتماـ مدراء تطكير العممية التربكيةالعربية ب دكؿفي معظـ ال

 شكل كبير في اإلدارة الصفية.بالتعميمات كالقكاعد الصفية التي تؤثر بالمدارس كأكلياء األمكر كالمدرسيف 

ىذه  لكف  مارسة القكاعد الصفية كفعاليتيا دت عمى أىمية م( أك  2011في حيف أف دراسة ركداز كدينيرياز)
عدـ كفاية القكاعد الصفية  , كلعل  س كالمتعمميفاؿ بيف المدر  غير كافية كحدىا دكف كجكد تكاصل فع   القكاعد

لى كجكد صعكبات تتعمق بكيفية تحقيق االنضباط الصفي حاكلت دة يعكد إة جي  في تحقيق إدارة صفي  
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تنكع أدكات الدراسة بيف مقابمة كمبلحظة كاستبانة  ق المستخدمة لحميا, كما أف  ائالدراسة بحثيا كتعر ؼ الطر 
كأصدؽ مف  ـ مع المتعمميف يعطي معمكمات أدؽ  فضبل  عف استخداـ الفيديك لتصكير مكاقف تفاعل المعم  

 اعتمدت االستبانة كبطاقة المبلحظة .  التي  الحاليةدراسة ال

لمقكاعد الصفية إذ  جي دةممارسة كجكد ( التي أظيرت عدـ 2010دراسة زامل)عف  الدراسة الحالية تختمفك 
تقيس كانت  (2010زامل) دراسةه االختبلؼ يعكد إلى أف كلعل ىذكانت أعمى ممارسة لمعقاب كالشتـ. 

تكجيو  إذ تـ   الحالية,الدراسة  بعكس متعمميفمف كجية نظر الالصف  في ضبط ممارسات المدرسيف
 فقرات االستبانة.  عمى االستجابةر بشكل كبير في كيفية سيف, كىذا يؤث  استبانة القكاعد الصفية إلى المدر  

ية ( التي بمغت فييا فقرة "مشاركة المتعمميف في عمم2011عف دراسة الطعاني) الدراسة الحالية تختمفكما 
( التي بمغت فييا فقرة " 2008(, كدراسة الصمادؼ كآخركف)4.19اإلدارة كالتنظيـ الصفي" أعمى متكسط )

عبارة" أشرؾ المتعمميف في كضع جاءت , بينما أشرؾ المتعمميف في كضع دستكر لمصف" أعمى نسبة
تركيز المدر سيف في  ى, كربما يعكد السبب إلالحاليةفي الدراسة  القكاعد الصفية" ضمف البديل ]نادرا [

الدراسة الحالية عمى كضع قكاعد عامة كمشتركة بالتعاكف مع المدرسيف اآلخريف مع االىتماـ بتعميـ ىذه 
 القكاعد لممتعمميف كمتابعة التزاميـ بيا كالتأكد مف كضكحيا كمنطقيتيا بالنسبة ليـ.

  :س التعميم األساسي ما درجة االنضباط الذاتي لدى المتعممين في مدار السؤال الثاني
 /الحمقة الثانية ؟

كسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارؼ كتحديد المجاؿ )البديل( الذؼ تقع ضمنو كل عبارة مف متحساب ال تـ  
ية لعينة ال  (:5)رقم  كما في الجدكؿ متعمميفعبارات استبانة االنضباط الذاتي المكج 

 (5رقم ) الجدول
 متعممينلعينة ال اإلحصاءات الوصفية

كسط متال العبارة الرقـ المحور
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارؼ 

 المجاؿ

 

 

 

 دائما   0.454 3.77 س عف رضا كقناعةأنف ذ ما يطمبو المدر   1

2 
أنف ذ السمكؾ المطمكب في الصف كي أناؿ رضا 

 0.615 1.24 المدرس
 أبدا  

 دائما   0.676 3.67 ذ السمكؾ المطمكبأشعر بالرضا عندما أنف   3
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ضبط 
 السموك

4 
مف عقاب  ألتـز الصمت خبلؿ الدرس خكفا  

 1.109 2.27 المدرس
 نادرا  

5 
أتحد ث كزميمي خبلؿ الحصة الدراسية دكف أف 

 0.949 3.10 يرانا المدرس
 أحيانا  

6 
س عندما أخرج مف الصف دكف استئذاف المدر  

 0.932 3.52 و لف يعاقبنيأعمـ أن  
 دائما  

 دائما   0.824 3.5 اـ اليدكء في غرفة الصفلدؼ  رغبة في التز  7

8 
س إذا كعدني بالحصكؿ عمى ذ قكاعد المدر  أنف  

ف لـ أكف مقتنع  1.139 2.18 بيا ا  مكافأة , حتى كا 
 نادرا  

 أحيانا   1.119 2.86 عني أقـك ببعض التصرفات في الصف رغما   9

 أبدا   0.809 1.30 كي أناؿ رضا أسرتيلأمارس السمكؾ المطمكب  10

11 
ف تعارض ذلؾ أطيع كل ما يطمبو المدر   س حتى كا 

 0.980 1.96 مع رغباتي كميكلي
 نادرا  

12 
تزداد رغبتي بممارسة القكاعد الصفية إذا كانت 

 1.039 3.12 معركضة في غرفة الصف
 أحيانا  

 أحيانا   0.28 2.71  

 

 

ضبط 
 التعمم

13 
ني ال عندما يعاقبني المدرس عمى خطأ فعمتو , فإن  

 1.027 3.36 رهأكر  
 دائما  

14 
رغبتي في النجاح تدفعني إلى االلتزاـ بأداء المياـ 

 0.643 3.8 ف بياالمكم  
 دائما  

15 
أبحث عف معمكمات قد تساعدني في ممارسة 

 0.849 3.53 القكاعد الصفية بالشكل الصحيح
 دائما  

16 
قاـ تعميمات أخجل مف سؤاؿ المدرس حكؿ 

 1.146 2.87 أفيميابشرحيا كلـ 
 أحيانا  
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17 
فشمي في بعض المياـ المكم ف بيا يدفعني إلى 

 1.159 2.99 عدـ المحاكلة مرة ثانية
 أحيانا  

 دائما   0.81 3.58 أحتـر التكجييات التي يصدرىا المدرس 18

 نادرا   1.032 2.01 ذ قكاعد العمل التي يضعيا المدرس دكف مناقشةأنف   19

20 
المعب مع رفاقي تمنعني مف االنتباه لما رغبتي في 

 1.036 3.16 يقكلو المدرس
 أحيانا  

 أحيانا   0.43 3.17  

 

 

 

تحمل 
 المسؤولية

21 
ات أعتمد عمى رفاقي في أثناء تنفيذ بعض الميم  

 1.143 2.77 ةالصفي  
 أحيانا  

 دائما   0.85 3.52 فاتي في غرفة الصفة تصر  ل مسؤكلي  أتحم   22

23 
في أداء عمل مقتنع بأىميتو ميما كاجيت  أستمر  

 0.831 3.45 مف صعكبات
 دائما  

 أحيانا   0.938 3.25 أنيي الميمة المكم ف بيا خبلؿ الكقت المحدد 24

 أحيانا   0.994 3.2 أحكـ عمى أفعالي إذا كانت صحيحة أـ خاطئة 25

 دائما   0.932 3.52 أحافع عمى أغراضي المدرسية 26

27 
ى ممارسة بعض السمككيات التي ال يقبميا أميل إل
 1.221 2.99 المدرس

 أحيانا  

 أحيانا   0.46 3.24  

 

 

 

 دائما   0.751 3.7 أحتـر المدرس كأقدر جيده في تعميمي 28

 دائما   0.949 3.39 أتقب ل نقد المدرس لي عندما يككف لمصمحتي 29

 أحيانا   1.146 2.60نة فإنني أرفض عندما أككف مقتنع بفكرة معي 30
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العادات 
 اإليجابية

 النقاش حكليا

31 
عندما يخاطبني أحد بألفاظ سيئة فإنني أرد  بنفس 

 1.235 2.95 الطريقة
 أحيانا  

 دائما   0.842 3.61 أحافع عمى عبلقة جيدة مع زمبلئي داخل الصف 32

33 
أبحث عف طرؽ مناسبة لمساعدة زمبلئي في 

 0.982 3.41 عدةمياميـ عندما يحتاجكف لممسا
 دائما  

34 
أرمي األكساخ في غرفة الصف دكف أف يراني 

 0.991 3.36 المدرس
 دائما  

 دائما   0.54 3.29  

 

 

 

 أسباب

مخالفة 
القواعد 
 الصفية

 نادرا   1.103 1.89 عدـ فيـ معنى القكاعد الصفية قد يجعمني أخالفيا 35

36 
لى عدـ كضكح إجراءات القكاعد الصفية يدفعني إ

 1.189 2.08 عدـ االلتزاـ بيا
 نادرا  

37 
أبتعد عف ممارسة السمكؾ المطمكب عندما 

 1.269 2.83 يسامحني المدرس
 أحيانا  

38 
كجكد أكثر مف مدرس لمصف قد يدفعني إلى 

 1.182 3.08 مخالفة القكاعد الصفية
 أحيانا  

39 
يساعدني كالدؼ  عمى اكتساب السمككيات 

 1.071 3.37 بممارستياالصحيحة كااللتزاـ 
 دائما  

 دائما   1.114 3.27 أقم د رفاقي الذيف يخالفكف القكاعد الصفية 40

41 
أميل إلى التحدث مع زميمي خبلؿ الحصة 

 1.177 3.06 الدراسية حتى لك أثر ذلؾ عمى فيمي لمدرس
 أحيانا  

 أحيانا   0.48 2.79  

 
42 

ما التزمت بالقكاعد الصفية حصمت عمى درجات كم  
 0.83 3.57 أعمى في مكادؼ الدراسية

 دائما  
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انعكاسات 
االلتزام 
بالقواعد 
الصفية 

عمى 
تعممالم  

43 
ما كنت يزداد انتباىي خبلؿ الحصة الدراسية كم  

 0.633 3.74 أكثر انضباطا  
 دائما  

44 
ف التزامي بالسمكؾ المطمكب في غرفة الصف يحس  

 0.692 3.69 عبلقتي مع المدرس
 دائما  

45 
ز بشكل أكبر عمى الدرس عندما ألتـز بالقكاعد  أرك 

 0.687 3.67 الصفية
 دائما  

46 
أشعر بالسعادة عندما أنفذ السمكؾ الذؼ يتكقع مني 

 0.656 3.77 المدرس القياـ بو
 دائما  

 دائما   0.45 3.68  

 االنضباط الذاتيمى استبانة جابات المتعمميف عإلقيـ المتكسطات الحسابية  ف مف الجدكؿ السابق أف  يتبي  
أنف ذ السمكؾ المطمكب في الصف كي أناؿ ككانت أصغر قيمة لمعبارة " ,[3.8,  1.24تقع ضمف المجاؿ ]

كيعد رضا المدرس , [أبدا  ]( كىذه القيمة تقع ضمف البديل 1.24) " كتبمغ قيمة متكسط العبارةمدرسرضا ال
بمغ باط المتعمميف جاء ضعيفا  تبعا  لنتيجة الدراسة, في حيف مصدرا  خارجيا  لبلنضباط كلكف تأثيره في انض

( كىذا يدؿ عمى كعي المتعمميف 3.77)عف رضا كقناعة" المدرس عبارة "أنفذ ما يطمبو ل المتكسط الحسابي
بمضمكف العممية االنضباطية كتنفيذ التكجييات كالقكاعد الصفية عف رضا كاقتناع كىذا يساعد في تحقيق 

 لذاتي لدييـ.  االنضباط ا

" كتبمغ قيمة ف بيارغبتي في النجاح تدفعني إلى االلتزاـ بأداء المياـ المكم  أكبر قيمة كانت لمعبارة " غير أف  
 (4( كقريبة مف القيمة العظمى لممقياس )2.5القيمة الحيادية ) كىذه القيمة أعمى مف ,(3.8متكسط العبارة)
فيف بيا في النجاح تدفعيـ إلى االلتزاـ بأداء المياـ المكم   متعمميفال رغبة مرتفعة نسبيا  أؼ أف   كبالتالي فيي

أغمب الفقرات  كما أف   .دراسةعينة الااللتزاـ باالنضباط الذاتي في  ىك أكبر عامل يساىـ فيدائما , ك 
ا  كفق ميفمتعم  لدػ ال عمى كجكد انضباط ذاتي ا يدؿ  أحيانا ( مم  -تقع ضمف البديميف )دائما   اإليجابية

 .ستبانةاالاتيـ عمى إلجاب

كاف ك  ,[1.269,  0.454ضمف المجاؿ ]الذاتي كتقع قيـ االنحراؼ المعيارؼ لعبارات استبانة االنضباط 
( 0.454كانت قيمة االنحراؼ المعيارؼ ) إذ ,عف رضا كقناعة" مدرسلمعبارة "أنف ذ ما يطمبو الت تشت   أقل  

, مف باقي العبارات عف رضا كقناعة مدرستنفيذ ما يطمبو ال حكؿ بشكل أقل   ميفمتعم  أؼ تتبايف آراء ال
" حيث كانت قيمة مدرسأبتعد عف ممارسة السمكؾ المطمكب عندما يسامحني اللمعبارة "كاف أكبر تشتت ك 
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مف باقي  ىذه العبارةبشكل أكبر حكؿ  متعمميفبالتالي تتبايف آراء ال (1.269)االنحراؼ المعيارؼ 
 .العبارات

, ككانت أعمى قيمة لمحكر دائما {ك ضمف البديميف }أحيانا ,  يا تقعف أن  ة محاكر االستبانة يتبي  كعند مبلحظ
عمى دكر ممارسة  (, كىذا يدؿ  3.68)انعكاسات االلتزاـ بالقكاعد الصفية عمى المتعمـ بمتكسط حسابي

ميف ألىمية االلتزاـ بالقكاعد يا تعكس إدراؾ المتعمألن   لممتعم ميفالقكاعد الصفية في تحقيق االنضباط الذاتي 
الصفية كتأثيره اإليجابي عمى التحصيل الدراسي كالتعمـ كالعبلقات الصفية كالصحة النفسية, كىذا بدكره 

ة  مع ما أشارت إليو نتائج تحميل استبانة القكاعد يساعد بشكل كبير في تحقيق االنضباط الذاتي خاص  
لمعرفية كاالجتماعية في إدارة الصف كالكقاية مف المشكبلت سيف بالمداخل االصفية حكؿ اىتماـ المدر  

ميف عمى إدراؾ أىمية القكاعد الصفية كاالقتناع بيا كصكال  إلى االلتزاـ السمككية مف خبلؿ تشجيع المتعم  
  الذاتي بيا. 

{, ( كيقع ضمف البديل }دائما  3.29بمتكسط حسابي) قيمة مرتفعةكما حصل محكر العادات اإليجابية عمى 
كمف المؤكد أف امتبلؾ المتعمـ عادات إيجابية كاحتراـ المدرس كالزمبلء كتقبل النقد كالمركنة العقمية 

ميف درجة عالية مف النضج العقمي كالمحافظة عمى النظافة كغيرىا مف العادات يشير إلى امتبلؾ المتعم  
ه العادات الصحية كاإليجابية لدػ س بتنمية ىذخاصة  مع اىتماـ المدر   ,قدرة عمى االنضباط الذاتيالك 

   ميف مف خبلؿ التأكيد عمييا في المكاقف الصفية المختمفة.  المتعم  

داللة إحصائية بين  ووجد فرق ذي: ال كضع الفرضية الصفرية اآلتية كلئلجابة عف السؤاؿ الثاني تـ  
 رض.تفمالمتوسط الو  عمى استبانة االنضباط الذاتي متعممينجابات عينة الإل المحسوب متوسطال

لعينة كاحدة لتبياف فيما إذا كاف ىناؾ داللة إحصائية  tإجراء اختبار حقق مف الفرضية الصفرية تـ  كلمت  
 كما يمي: ( 2.5) رضتفمكسط إجابات كل متغير كالمتكسط اللمفرؽ بيف مت

  (6رقم ) الجدول

 (متعممين)عينة ال tاختبار

 المتغير
وسط متال

 الحسابي
 عياري االنحراف الم

مؤشر 
 (tاالختبار)

 مستوى 
 الداللة

 0.000 24.761 0.273 3.07 درجة االنضباط الذاتي
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كبالتالي نرفض  ,0.05أقل مف مستكػ الداللة  0.000الداللة  مستكػ  أف   (6)رقـ جدكؿ النجد مف 
 كسطمتال: يكجد فرؽ جكىرؼ داؿ إحصائيا  بيف كنقبل الفرضية البديمة التي تقكؿالفرضية الصفرية 

(, كبالتالي فإف 2.5كالمتكسط المفترض ) المتعمميف عمى استبانة االنضباط الذاتيجابات إل المحسكب
( 3.07درجة االنضباط الذاتي لدػ المتعمميف تختمف عف الحياد, كما تشير إليو قيمة المتكسط الحسابي)

ميف يميمكف إلى االنضباط تعم  الم , كبالتالي فإف  ةمحايدمتكسطات ( التي تمثل 2.5كىي أكبر مف القيمة )
ف    2.51] ( تقع ضمف المجاؿ3.07قيمة المتكسط ) الذاتي في مدارس التعميـ األساسي /الحمقة الثانية. كا 

ميف يمتزمكف أحيانا  باالنضباط الذاتي في مدارس التعميـ المتعم   الذؼ يقابل "أحيانا", كبالتالي فإف   [3.25, 
 األساسي /الحمقة الثانية.

درجة بالتالي ىناؾ تشتت ضعيف في قيمة االنحراؼ المعيارؼ صغيرة  ف  أ (6)رقـ  مف الجدكؿ كنجد
 االنضباط الذاتي لدػ المتعمميف في مدارس التعميـ األساسي /الحمقة الثانية.
نحك االنضباط الذاتي  ميفمتعم  كتعزك الباحثة النتيجة السابقة إلى الدكر الذؼ يقـك بو المدرس في تكجيو ال

فضبل  عف  قبكؿالذيف يقكمكف بسمكؾ غير م متعمميفف خبلؿ االبتعاد عف الضرب كالعقاب البدني بحق الم
دتو الكثير مف الدراسات أيضا  مثل و نحك النمط الديمقراطي كالكقائي في إدارة الصف كىذا ما أك  التكج  

(, ككذلؾ التأكيد عمى 2012)( كدراسة األخرس2009)( كدراسة الحراحشة كالخكالدة2006دراسة القرشي)
كىذا ما , اجات المتعمميف كرغباتيـ كميكليـأىمية معرفة خصائص النمك لكل مرحمة عمرية كفيـ احتي

س في اؿ الذؼ يقـك بو المدر  ة التي أظيرت الدكر الفع  دت عميو نتائج اإلجابة عمى استبانة القكاعد الصفي  أك  
إيجابا  عمى انضباطيـ الذاتي, كما تعزك  ىذا ينعكسك فية عد الصنحك االلتزاـ الذاتي بالقكا  متعمميفتكجيو ال

 ,دكالتفكير المجر   ,نيـ مف الفيـيمك   مف النضج العقميفي مستكػ  ميفالمتعم   الباحثة ىذه النتيجة إلى أف  
 كىذا يؤثر ,كالتقيد بالقكاعد كالمعايير العامة لممجتمع ,كضبط النفس ,كتقدير الذات ,ةل المسؤكلي  كتحم  

 إيجابا  في انضباطيـ الذاتي. 

  السؤال الثالث : هل توجد عالقة دالة إحصائيا  بين ممارسة القواعد الصفية المتبعة
 من قبل المدرسين واالنضباط الذاتي لدى المتعممين؟

درجة ال توجد عالقة دالة إحصائيا  بين لئلجابة عف السؤاؿ الثالث تـ كضع الفرضية الصفرية اآلتية : 
  .االنضباط الذاتي لدى المتعمميندرجة من قبل المدرسين و القواعد الصفية  ممارسة

( سيفمف قبل المدر   ممارسة القكاعد الصفيةالمستقل )كبإجراء تحميل االرتباط كتحميل االنحدار بيف المتغير 
 :(7رقـ ) كما يظيرىا الجدكؿ كانت نتيجة االختبار (ميفاالنضباط الذاتي لدػ المتعم  التابع )المتغير ك 
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 (7رقم ) الجدول

 لممتعم مينبين ممارسة القواعد الصفية واالنضباط الذاتي  واالنحدار تحميل االرتباط

 المتغير التابع المتغير المستقل
 معامل االرتباط

 بيرسون 
 معامل التحديد

 مستوى 
 الداللة

Sig. 

ممارسة القكاعد الصفية 
 المتبعة مف قبل المدرسيف

 االنضباط الذاتي لدػ
 المتعمميف

.7870 .5430 0.036 

.( تساكؼ Sigالقيمة االحتمالي ة لمستكػ الداللة ) ضح مف نتائج تطبيق تحميل االنحدار بيف المتغيريف أف  يت  
 أف   (7)رقـ  ضح مف الجدكؿالعبلقة بينيما معنكية, كما يت   (؛ أؼ أف  0.05( كىي أصغر مف )0.036)

بيف ممارسة  ارتباط قكؼ   كجكدعمى  كىذا يدؿ   ,(0.787)ساكؼ ي بيرسكف تقيمة معامل االرتباط الخط  
ة العبلقة بينيما طردي   كأف   ,ميفسيف كاالنضباط الذاتي لدػ المتعم  بعة مف قبل المدر  ة المت  القكاعد الصفي  

ما ك ,ميفسيف عمى االنضباط الذاتي لدػ المتعم  مف قبل المدر   ممارسة القكاعد الصفيةر تؤث  بالتالي  ,كمكجبة
ر يف تفس  سمدر  مف قبل ال ممارسة القكاعد الصفية , كبالتالي فإف  (0.543)قيمة معامل التحديد تساكؼ  أف  
كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى الدكر الذؼ تقكـ بو كزارة , ف االنضباط الذاتي لدػ المتعمميفم %(54.3)

كالتعامل معيـ  ,إلى تفعيل دكر المتعمميف التربية في التأكيد عمى االتجاىات التربكية الحديثة التي تيدؼ
كالتأكيد عمى ضركرة تكفير المناخ  ,بأساليب تربكية تحف ز تفكيرىـ كميكليـ كرغبتيـ في التعم ـ كاالنضباط

كمنع الضرب كالبحث عف األساليب الكقائية لمنع المشكبلت الصفية كفي  ,الديمقراطي داخل الصف
قتناع االرغبة ك الحة لمقكاعد الصفية كتحقيق االنضباط الذاتي النابع مف مقدمتيا الممارسة الفعالة كالصحي
لذلؾ جاءت العبلقة قكية كطردية بيف ممارسة القكاعد الصفية كتحقيق  ,بأىمية االلتزاـ بالقكاعد الصفية
ات و مف ممارس( التي أظيرت أن  2011د عميو نتائج دراسة المزيف كسكيؾ )االنضباط الذاتي, كىذا ما تؤك  

لتقكيـ سمككياتيـ كتصرفاتيـ عمى  ميفمتعم  يف لمحد مف مشكبلت االنضباط إفساح المجاؿ أماـ المدرسال
 Rudaz andككذلؾ دراسة ركداز كدينيرياز عمى الضبط الذاتي, ميفمتعم  نحك ذاتي كمساعدة ال

Denereaz  (2011 )كلعل  ىذا  .التي ربطت بيف أىمية فيـ القكاعد الصفية ك اإلدارة الجيدة لمصف
أىمية البحث  عمى دحداثة ىذه الدراسات كتطبيقيا في الكقت الراىف الذؼ يؤك  التشابو في النتيجة يعكد إلى 

عف أساليب تربكية تساعد في الكقاية مف المشكبلت الصفية قبل كقكعيا, كفي مقدمة ىذه األساليب كجكد 
 المتعمميف.  اؿ كتككيف سمة االنضباط الذاتي لدػنظاـ قكاعد صفية فع  
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 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات المدرسين رابعالسؤال ال :
 االختصاص ؟ تبعا  لمتغيرالقواعد الصفية  عمى استبانة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط كضع الفرضية الصفرية:  لئلجابة عف السؤاؿ السابع تـ  
 االختصاص.تبعا  لمتغير لقواعد الصفية ا عمى استبانةإجابات المدرسين 

داللة إحصائية لمفرؽ بيف  كاف ىناؾ التبياف فيما إذ ANOVAتحميل التبايف باتجاه كاحد إجراء اختبار  تـ  
] لغة  :كفق االختصاصات اآلتية حسب االختصاص متكسط إجابات المدرسيف في ممارسة القكاعد الصفية

, اجتماعيات,  [ انكميزيةلغة  عربية, رياضيات, عمـك

  (8رقم ) الجدول

 االختصاص )عينة المدرسين( تبعا  لمتغير ANOVAتحميل التباين 

 مجموع المرب عات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

ط  متوس 
 المربعات

إحصائي ة 
 فيشر

مستوى 
 الداللة

 0.249 1.430 134.807 4 539.22 بين المجموعات

 94.251 29 2733.27 داخل المجموعات
  

 33 3272.5 اإلجمالي
   

كبالتالي نقبل  ,(0.05( أكبر مف مستكػ الداللة )0.249الداللة ) مستكػ  أف   (8)رقـ  جدكؿالنجد مف 
تبعا   القكاعد الصفية عمى استبانةالمدرسيف إجابات  متكسط بيف ةؽ جكىريك الفرضية الصفرية بعدـ كجكد فر 

  . ا  لة إحصائياغير دالتالي فإف الفركؽ صغيرة ك االختصاص كب لمتغير

بالنسبة لجميع المدرسيف دكف  صحيحأىمية ممارسة القكاعد الصفية بشكل  احثة ىذه النتيجة إلىكتعزك الب
عمى االلتزاـ  كعميو مساعدتيـ لمتعمميفا مسؤكؿ عف مجمكعة مفس المدر   تحديد اختصاص معيف, ألف  

مع التركيز عمى  مع إنتاجية زمبلئو, دكف أف تتعارض تزيد مف إنتاجية المتعمـقبكلة التي بقكاعد السمكؾ الم
القيـ  تبن يك  ىدؼ أساسي ىك انتقاؿ أثر ىذا االلتزاـ إلى مكاقف حياتو اليكمية خارج الصف الدراسي

إلى  معمكماتال نقلمجرد  ة المدر سليست ميملذلؾ  كدمجيا في تفكيره كسمككو, كالمبادغ األخبلقية
ق التي تجعل الصف الدراسي بيئة آمنة كمريحة كنشطة الكتساب ائفضل الطر التفكير في أبل  المتعمميف
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, لذلؾ لـ تكف الفركؽ ذات داللة كافة   المعارؼ كالميارات كاالتجاىات البلزمة لنمك المتعمميف مف النكاحي
 إحصائية بيف المدرسيف مف مختمف االختصاصات في ممارسة القكاعد لصفية.

  وق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات المدرسين هل توجد فر : الخامسالسؤال
 حول ممارسة القواعد الصفية حسب المستوى التعميمي؟

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط كضع الفرضية الصفرية:  لئلجابة عف السؤاؿ السادس تـ  
 .ميالمستوى التعمي تبعا  لمتغيرالقواعد الصفية  عمى استبانةإجابات المدرسين 

لعينتيف مستقمتيف لتبياف فيما إذا كاف ىناؾ داللة إحصائية لمفرؽ بيف متكسط إجابات  tإجراء اختبار تـ  
اشتممت العينة عمى مستكييف  إذ, المستكػ التعميمي تبعا  لمتغيرالقكاعد الصفية  عمى استبانةالمدرسيف 

 : كاإلجازة الجامعية( إعداد المدرسيفمعيد )ىما: 

 (9رقم ) الجدول

 )عينة المدرسين( المستوى التعميمي تبعا  لمتغير لعينتين مستقمتين tاختبار

 
المستوى 

 التعميمي
حجم 
 العينة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الفروق بين 
 المتوسطات

مؤشر 
 (tاالختبار)

 مستوى 
 الداللة

ممارسة 
القكاعد 
 الصفية

إعداد معيد 
 المدرسيف

16 3.12 0.138 
0.08 0.138 0.891 

 0.204 3.11 18 إجازة جامعية
كبالتالي نقبل الفرضية  ,0.05أكبر مف مستكػ الداللة  0.891الداللة  مستكػ  أف   السابقجدكؿ النجد مف 

تبعا  القكاعد الصفية  عمى استبانةالمدرسيف متكسط إجابات الصفرية, كنرفض كجكد فرؽ جكىرؼ بيف 
صغيرة جدا , كبالتالي فإف الفركؽ  (0.08)قيمة الفرؽ بيف المتكسطيف كانت  إذ , المستكػ التعميمي لمتغير

 .ا  لة إحصائياد يرالمستكػ التعميمي صغيرة كغ تبعا  لمتغيرفي ممارسة القكاعد الصفية 

لدييـ الخبرة الكافية لمتعامل  إعداد المدرسيفمعيد خريجي المدرسيف مف  كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف  
ف كانت دراستيـ النظرية أقل مف الجامعييف الذيف حصمكا عمى معمكمات كميارات  ميفمتعم  مع ال حتى كا 

كافية متعمقة بإدارة الصف كالتدريس كعمـ النفس كغيرىا مف المجاالت التي تساعدىـ في مينتيـ لذلؾ لـ 
 بينيما.  دالة إحصائيا   نجد فركقا  
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( التي قارنت بيف المدرسيف مف حممة 2008ف )ير يجة عف نتيجة دراسة الصمادؼ كآخكتختمف ىذه النت
, الماجستير مقارنة  بالبكالكريكس سيف مف درجةالبكالكريكس كالماجستير كأظيرت كجكد فركؽ لصالح المدر  

المدرسيف مف درجة الماجستير لدييـ  ىذا االختبلؼ يعكد إلى االختبلؼ في عينة الدراسة, ألف   كلعل  
  بإدارة الصف الدراسي. يتعمق خبرات كمعمكمات أكبر فيما 

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات المدرسين :  ادسالسؤال الس
 عدد سنوات الخبرة ؟ تبعا  لمتغيرالقواعد الصفية  عمى استبانة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط كضع الفرضية الصفرية:  لئلجابة عف السؤاؿ السابع تـ  
 عدد سنوات الخبرة. تبعا  لمتغيرالقواعد الصفية  عمى استبانةات المدرسين إجاب
ؽ بيف ك داللة إحصائية لمفر  كاف ىناؾ التبياف فيما إذ ANOVAتحميل التبايف باتجاه كاحد إجراء اختبار  تـ  

 عدد سنكات الخبرة: تبعا  لمتغير متكسط إجابات المدرسيف في ممارسة القكاعد الصفية

  (10م )رق لالجدو

 عدد سنوات الخبرة )عينة المدرسين( تبعا  لمتغير ANOVAتحميل التباين 

 مجموع المرب عات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

ط  متوس 
 المربعات

إحصائي ة 
 فيشر

 مستوى 
 الداللة

 0.814 0.208 0.007 2 0.013 بين المجموعات

 0.032 31 0.987 داخل المجموعات
  

 33 1.000 اإلجمالي
   

كبالتالي نقبل  ,(0.05( أكبر مف مستكػ الداللة )0.814الداللة ) مستكػ  أف   (10رقـ ) جدكؿالنجد مف 
تبعا   القكاعد الصفية عمى استبانةالمدرسيف متكسط إجابات بيف  ةؽ جكىريك الفرضية الصفرية بعدـ كجكد فر 

  إحصائية . الفركؽ صغيرة كغير ذات داللة عدد سنكات الخبرة كبالتالي فإف   لمتغير

سيف عمى ضركرة تدريب المدر   ةالجيات التربكية المختصة في سكريكتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى تأكيد 
مف خبلؿ , كذلؾ ا  تدريبيـ في أثناء الخدمةعمى ميارات إدارة الصف ليس فقط قبل الخدمة بل أيض

ة الصف كالحفاظ دد الميارات البلزمة إلدار سيف الجكسب المدر  البرامج كالدكرات التدريبية المستمرة, كىذا ي  
, كما أف المدرسيف ذكؼ الخبرة ىـ مف خريجي معيد إعداد المدرسيف أما قميمك الخبرة عمى النظاـ الصفي

فيـ خريجك معمـ صف ممف حصل عمى إعداد أكاديمي أكبر, كبالتالي عكضكا بذلؾ معرفيا  عف عامل 
 تعد أداة بحث غير كافية كحدىا لمحصكؿ عمى بيانات دقيقة.الخبرة, كما أف االستبانة في مجتمعنا 
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دت عمى أىمية عامل الخبرة في إدارة ىذه النتيجة تختمف عف نتائج الكثير مف الدراسات التي أك   كلعل  
ذكرىا  تـالتي  (Moskowitz and Hayman,1976ىايماف )مكسككيتز ك كضبط الصف, كمنيا دراسة 

يف ذكؼ الخبرة يشعركف بنجاح أكبر مدرسال إلى أف  خمصت كالتي  ( 2001,337في : )قطامي كقطامي,
كيستخدمكف اليكـ األكؿ كتكقيت مناسب إلرساء كتثبيت ضبط الصف, كيميمكف  ,في اليـك األكؿ لمدراسة

( التي 2012دراسة الزايدؼ)نتيجة عف  النتيجة الحالية كتختمف ,االىتماـ بخمق مناخ جيد بالصف إلى
سنة فاكثر, ككذلؾ  (15)لصالح ذكؼ الخبرة مف  متعمميفسمكؾ الت إدارة كؽ في مياراأظيرت كجكد فر 

( التي أظيرت كجكد فركؽ في ممارسة المدرسيف لميارات حفع النظاـ 2008دراسة الصمادؼ كآخركف)
ىذا االختبلؼ في النتيجة يعكد إلى اختبلؼ  كلعل   ,( سنكات10-3سيف الذيف خبرتيـ بيف )لصالح المدر  

االىتماـ بمقررات اإلدارة الصفية كطرائق التدريس ينة الدراسة كالبيئة التي تـ تطبيق الدراسة فييا كمدػ ع
لتي تزيد مف خبرة المدرسيف في فضبل  عف دكرات كبرامج التدريب المستمر أثناء الخدمة ا في كميات التربية

  .االىتماـ بيا بشكل جي د

 عمى ة إحصائية بين متوسط إجابات المتعممين دالل ووجد فرق ذي: هل سابعالسؤال ال
 ؟ تبعا  لمتغير الجنس االنضباط الذاتي استبانة

داللة إحصائية بين  ووجد فرق ذيال  اآلتية: الصفرية كضع الفرضية لئلجابة عف السؤاؿ التاسع تـ  
 .تبعا  لمتغير الجنس االنضباط الذاتي عمى استبانة متوسط إجابات المتعممين

نتيف مستقمتيف لتبياف فيما إذا كاف ىناؾ داللة إحصائية لمفرؽ بيف متكسط إجابات لعي   tاختبار إجراء تـ  
 االنضباط الذاتي: عمى استبانةالجنسيف مف المتعمميف 

 (11رقم ) الجدول

 )عينة المتعممين( تبعا  لمتغير الجنس لعينتين مستقمتين tاختبار

 الجنس 
حجم 
 العينة

وسط متال
 الحسابي

اف االنحر 
 المعياري 

الفروق بين 
 المتوسطات

مؤشر 
 (tاالختبار)

 مستوى 
 الداللة

درجة 
االنضباط 
 الذاتي

 0.256 3.06 80 ذكر
0.02 -0.474 0.637 

 0.298 3.09 57 أنثى

كبالتالي نقبل الفرضية  ,0.05أكبر مف مستكػ الداللة  0.637الداللة  مستكػ  أف  السابق جدكؿ النجد مف 
االنضباط عمى استبانة  مف المتعمميفالجنسيف متكسط إجابات جكد فرؽ جكىرؼ بيف الصفرية بعدـ ك 
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ؽ بيف ك صغيرة جدا , كبالتالي فإف الفر , كىي قيمة (0.02قيمة الفرؽ بيف المتكسطيف )كانت  إذ ,الذاتي
  .ا  لة إحصائياد اتي صغيرة كغيرالجنسيف مف المتعمميف في االنضباط الذ

 : نتائج بطاقة المالحظة  
ـ   تـ   سيف تطبيق االستبانات عمى أفرادىا مف مدر   تطبيق بطاقة المبلحظة عمى نفس الصفكؼ التي ت
ساسي في مدينة األتعميـ لممدارس  في ست   /ساسية صفكؼ /سادس أ, كىي ست  ثبلث مرات ميفمتعم  ك 

فقرة ثبلثة بدائل فقرة, كأماـ كل  (13)ف مف بطاقة المبلحظة المؤل   فيتحميل القسـ األكؿ  , كتـ  طرطكس
(, 39-13لذلؾ كانت الدرجات بيف )  )1-2-3األكزاف ) , أحيانا , نادرا { كتأخذىي }معظـ األحياف

كر فيو الذؼ ذ   (12)رقـ  حظة في كل صف كفق الجدكؿالمبلبطاقة استخراج المتكسط الحسابي لنتائج تـ   
س ق بطاقة المبلحظة عمى أفراده مف مدر  اسـ المدرسة كناية عف الصف الدراسي الذؼ قامت الباحثة بتطبي

 : ميفكمتعم  
  (12رقم ) الجدول

 المتوسط الحسابي لنتائج المالحظة في مجال )ممارسة القواعد الصفية(
أبك فراس  نبيل حمادؼ مراد عيزكقي

 الحمداني
 ىاشـ يكسف تشريف 16 عقبة بف نافع

 
25.66 22.33 32 26.33 27.66 26.33 

 
 ( كىي قيـ متكسطة بما أف  32-22.33قيـ المتكسطات الحسابية تقع بيف) السابق أف   ف مف الجدكؿيتبي  

دة لمقكاعد الصفية في يدؿ عمى كجكد ممارسة جي   فيذا(, 39( كأعمى درجة ىي)13أقل درجة ىي )
 يمدرسة أب ت مبلحظتو فيالصف الدراسي الذؼ تم   حبت منيا عينة الدراسة, كقد حصلس  المدارس التي 

يا يمتعمم  ة عدد المدرسة كقم   عمى أعمى قيمة, كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى صغر حجـالحمداني فراس 
الصف  اؿ, بينما حصلدارة المدرسية الفع  ( شعبة, فضبل  عف دكر اإل12كشعبيا إذ يبمغ عدد الشعب )

احثة ىذه ( كتعزك الب22.33مدرسة نبيل حمادؼ عمى أقل متكسط) ت مبلحظتو فيالدراسي الذؼ تم  
ا قد ( شعبة مم  38في المدينة كيبمغ عدد شعبيا ) لممتعم ميفع أكبر تجم   ىذه المدرسة تعد   النتيجة إلى أف  

ة مع اختبلؼ بيئات  متعمميفيسبب مشاكل لكثير مف المدرسيف فيما يتعمق بإدارة سمككيات ال خاص 
عاـ كتدؿ عمى كجكد ممارسة جيدة لمقكاعد دة كمتكسطة بشكل ىذه القيـ جي   , لكف  المتعمميف الجدد الكافديف

في مدارس مدينة طرطكس, كلعل  ىذا يعكد إلى طبيعة البيئة الثقافية كالتربكية في المدينة كاىتماـ  الصفية
ييف  مديرية التربية بمتابعة تطبيق التعميمات كالقرارات التي يتـ تكجيييا لممدارس, فضبل  عف متابعة المكج 

در سيف في صفكفيـ كالتأكيد عمى أىمية التحضير المسبق كالجيد لمدرس, إضافة إلى التربكييف لعمل الم
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ـ أبنائيـ سمككيا  كدراسيا   تكاصل أكلياء األمكر المستمر مع المدر سيف كاإلدارة المدرسية لمتابعة تقد 
 كشخصيا .

جابات أفراد عينة الدراسة مف د نتيجة السؤاؿ األكؿ لمدراسة التي أظيرت كفقا  إلتؤك   الحالية النتيجة كلعل  
 اإلشارة إلى أىميةيـ يمارسكف ىذه القكاعد أحيانا , لكف ينبغي المدرسيف عمى استبانة القكاعد الصفية أن  

التي  تمنع ظيكر أشكاؿ السمكؾ غير المقبكؿ عادلة كحازمةكبصكرة  بشكل دائـممارسة القكاعد الصفية 
االنضباط الذاتي كىك اليدؼ األسمى الذؼ تسعى إليو االتجاىات تعيق العممية التعميمية فضبل  عف بمكغ 

 د عمى أىميتو.التربكية الحديثة كتؤك  
أحيانا , ك )معظـ األحياف, نفسيا( فقرات كأماـ كل فقرة البدائل 5يشمل القسـ الثاني في بطاقة المبلحظة ) -
استخراج المتكسط  تـ  ك , )15-5كتككف نتائج المبلحظة بيف ) )1-2-3نادرا ( لذلؾ تأخذ األكزاف )ك 

 كفق الجدكؿ اآلتي : دراسي الحسابي لعدد مرات المبلحظة الثبلثة في كل صف 
 

  (13رقم ) الجدول
 (متعممين)انعكاسات ممارسة القواعد الصفية عمى ال المالحظة في مجالالمتوسط الحسابي لنتائج 

أبك فراس  نبيل حمادؼ مراد عيزكقي
 الحمداني

 ىاشـ يكسف تشريف 16 عقبة بف نافع

10 10.66 13.33 10.33 11.66 11.66 
 

 ( كىي قيـ متكسطة بما أف  13.33-10قيـ المتكسطات الحسابية تقع بيف) ف مف الجدكؿ السابق أف  يتبي  
حبت س  يدؿ عمى كجكد انضباط ذاتي في المدارس التي  فيذا(, 15( كأعمى درجة ىي)5رجة ىي )أقل د

فراس  يمدرسة أب ت مبلحظتو فيالصف السادس األساسي الذؼ تم   حصل منيا عينة الدراسة, كقد
الحمداني عمى أعمى قيمة بينما حصمت مدرسة مراد عيزكقي عمى أقل قيمة, كيمكف أف نبلحع أف مدرسة 

عمى أعمى قيمة في المجاليف المتعمقيف ببطاقة المبلحظة, كىذا يدؿ عمى  حصمت أبك فراس الحمداني
 ف  إقكؿ ال, لذلؾ يمكف المتعمميفالمدرس ككجكد انضباط ذاتي لدػ مف قبل صفية الكاعد قلم ممارسة جي دة

االنضباط تككيف يؤثر إلى حد كبير في يمكف أف س مف قبل المدر   صحيحممارسة القكاعد الصفية بشكل 
يا كتعميميا التخطيط ليا كصياغتمف لمقكاعد الصفية بدءا   جي دةالممارسة ال , ألف  لمتعم ميفدػ الالذاتي 

كصكليا إلى أذىانيـ عبر اقتناعيـ التأكد مف كصكال  إلى تطبيقيا كمتابعتيا بشكل مستمر مع  لممتعم ميف
بيا كرغبتيـ في االلتزاـ الذاتي يساعد بشكل كبير في كصكليـ إلى درجة عالية مف االنضباط الذاتي, كىذا 
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د عميو في الكثير مف قراراتيا لعربية السكرية كتؤك  ما تسعى إليو الجيات التربكية المعنية في الجميكرية ا
 كفعالياتيا, بيدؼ نمك السمكؾ االجتماعي المقبكؿ الذؼ يتفق مع أىداؼ التربية كالتعميـ.

  : ممخص النتائج 
 مت الدراسة إلى عدد مف النتائج بعد التحميل اإلحصائي لمبيانات, كىذه النتائج ىي : تكص  

القكاعد الصفية في مدارس التعميـ األساسي /الحمقة ت مف أفراد عينة الدراسة االمدرسكف كالمدرس مارسي -
 [3.25,  2.51] ( كىي تقع ضمف المجاؿ3.11. كبمغت قيمة المتكسط الحسابي )بدرجة متكسطة الثانية

 الذؼ يقابل "أحيانا"
 ـ األساسي /الحمقة الثانيةيميل المتعممكف مف أفراد عينة الدراسة إلى االنضباط الذاتي في مدارس التعمي -

الذؼ  [3.25,  2.51] ( كىي تقع ضمف المجاؿ3.07. كبمغت قيمة المتكسط الحسابي)بدرجة متكسطة
 يقابل "أحيانا"

ىناؾ ارتباط قكؼ بيف ممارسة القكاعد الصفية المتبعة مف قبل المدرسيف كبيف االنضباط الذاتي لدػ  -
( كما أف ممارسة 0.787ة, إذ تبمغ قيمة معامل االرتباط بيرسكف)المتعمميف كالعبلقة بينيما طردية كمكجب

 بالمائة مف االنضباط الذاتي لدػ المتعمميف. 54.3القكاعد الصفية المتبعة مف قبل المدرسيف تفسر 

 . دكر في ممارسة المدرسيف لمقكاعد الصفية المستكػ التعميمي كعدد سنكات الخبرةبلختصاص ك ل لـ يكف -

 النضباط الذاتي لممتعمميف بالجنس.لـ يتأثر ا -

كحصمت عينة الدراسة في دراسي, تـ استخراج المتكسط الحسابي لعدد مرات المبلحظة في كل صف  -
( حكؿ مبلحظة ممارسة القكاعد الصفية, 32فراس الحمداني عمى أعمى متكسط حسابي ) يمدرسة أب

)سمككيا  كأكاديميا ( إذ بمغ المتكسط الحسابي  يفممتعم  ككذلؾ حكؿ انعكاسات ممارسة القكاعد الصفية عمى ال
(13.33 ) 
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 توصيات والمقترحاتال : 

مت إلييافي ضكء النتائج التي   اآلتية:  تتكصياالدراسة تتقدـ الباحثة بال تكص 
د كمستكاىـ العمرؼ كالعقمي, مع التأكي متعمميفاؿ لمقكاعد الصفية بناء  عمى احتياجات الفع   برنامجإعداد  -1

 ألىمية ىذه القكاعد الصفية كضركرة كجكدىا كااللتزاـ بيا. المتعمـعمى ضركرة فيـ 
كأكلياء األمكر في إعداد القكاعد الصفية, كالسماح ليـ بإبداء آرائيـ حكليا كي تككف  متعمميفال مشاركة -2

 ممارستيا عف رغبة كاقتناع دكف المجكء إلى التيديد كالعقاب لفرضيا.
 ب المدر سيف قبل الخدمة كفي أثنائيا عمى كيفية كضع القكاعد الصفية كتطبيقيا.ضركرة تدري -3
 .متعمميفبناء برامج تربكية تسيـ في تغيير مكقع الضبط الخارجي إلى داخمي لدػ ال -4
 كطرائق التدريس في المكتبات المدرسية. إدارة الصف  مراجع حديثة فيضركرة تكفير  -5
 داء ميارات إدارة الصف بصكرة فعالة.أالمتعمقة بكيفية التقنيات ك إعداد النماذج  ضركرة -6
 عد الصفية.عمى االلتزاـ الذاتي بالقكا  متعمميفضركرة اتباع استراتيجيات إيجابية تحفز ال -7

 تقترح الباحثة إجراء دراسات مماثمة لتغطية جوانب مهمة في الموضوع مثل :كما 
 لصفية في تحقيق االنضباط الذاتي لدػ المتعمميف.أثر التدريب عمى ممارسة القكاعد ا -1
 .كلىألرحمة التعميـ األساسي/ الحمقة امفي مدارس الصفية مشكبلت تطبيق القكاعد  -2
 ميارات حل المشكبلت " في تحقيق االنضباط الذاتي. متعمميفأثر استراتيجية " تعميـ ال -3
 انكية في اإلدارة الصفية.االحتياجات التدريبية لمدرسي كمدرسات المرحمة الث-4
 متعمميدكر المناخ النفسي كالعبلقات االجتماعية داخل غرفة الصف في تحقيق االنضباط الذاتي لدػ  -5

 مرحمة التعميـ األساسي .
 .لممتعم ميفدكر ممارسة القكاعد الصفية في ارتفاع التحصيل الدراسي  -6
 .ف في المرحمة الثانكيةميمتعم  اللدػ  حصيل الدراسيالعبلقة بيف االنضباط الذاتي كالت -7
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 ص الدراسةممخ  

مف قبل مدر سي كمدر سات مرحمة التعميـ األساسي/  ةدكر ممارسة القكاعد الصفي  ىدفت الدراسة إلى تعر ؼ 
, كمدر سة ا  ( مدر س34)نت عينة الدراسة مف تكك  ك ق االنضباط الذاتي لدػ المتعم ميف, في تحقي الحمقة الثانية

 الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في مدينة طرطكس لمعاـ الدراسيمة في ما  كمتعم  متعم   (137ك)
, استخدمت الباحثة المنيج الكصفي كقامت ببناء ثبلث كمف أجل تحقيق أىداؼ الدراسة, 2013/2014

جمع البيانات كبعد , مبلحظةالأدكات ىي: استبانة القكاعد الصفية كاستبانة االنضباط الذاتي كبطاقة 
 النتائج اآلتية: التكصل إلى  كتحميميا إحصائيا  تـ  

كبمغت قيمة } ,ات القكاعد الصفية في مدارس التعميـ األساسي /الحمقة الثانيةمدر سسكف كاليمارس المدر   -
 .{الذؼ يقابل "أحيانا" [3.25,  2.51] ( كىي تقع ضمف المجاؿ3.11المتكسط الحسابي )

كبمغت قيمة المتكسط } ,إلى االنضباط الذاتي في مدارس التعميـ األساسي /الحمقة الثانيةيميل المتعممكف  -
 . {الذؼ يقابل "أحيانا" [3.25,  2.51] كىي تقع ضمف المجاؿ ,(3.07الحسابي)

ميف االنضباط الذاتي لدػ المتعم  مدر سيف ك مف قبل ال ؼ بيف ممارسة القكاعد الصفيةارتباط قك يكجد  -
 %(54.3)يف تفسر مدر سبعة مف قبل الممارسة القكاعد الصفية المت   ينيما طردية كمكجبة. كما أف  كالعبلقة ب

  مف االنضباط الذاتي لدػ المتعمميف.

 .كالمستكػ التعميمي كعدد سنكات الخبرة بتغي ر االختصاصمقكاعد الصفية ل مدر سيفالتتأثر ممارسة ال  -

  .بتغير الجنسط الذاتي بلنضبالميف المتعم  تتأثر ممارسة ال  -

, كحصمت لعدد مرات المبلحظة التي بمغت ثبلث مرات في كل صفتـ استخراج المتكسط الحسابي  -
ممارسة القكاعد  ( حكؿ32أعمى متكسط حسابي )فراس الحمداني عمى  يمدرسة أبعينة الدراسة في 

إذ بمغ المتكسط الحسابي  ,الصفية, ككذلؾ حكؿ انعكاسات ممارسة القكاعد الصفية عمى المتعمميف
(13.33).  

 مكضكع الدراسة. التي تتناكؿ إجراء المزيد مف الدراسات المقترحات حكؿ مت الباحثة إلى عدد مفتكص  ك 

 .ة, االنضباط الذاتيإدارة الصف, القكاعد الصفي   الكممات المفتاحية:
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  :قائمة المراجع 

. التفاعل الصفي: مفيكمو تحميمو مياراتو(. 2005ابراىيـ, مجدؼ عزيز؛ حسب هللا, دمحم عبد الحميـ) -
 , عالـ الكتب, القاىرة. 2ط

 , دار المسيرة لمنشر كالتكزيع, عماف.عمـ النفس التربكؼ (. 2010أبك جادك, صالح دمحم عمي) -

الخارجي(  -( التكافق النفسي كاالجتماعي كعبلقتو بمركز الضبط )الداخمي2009أبك سكراف, عبد هللا ) -
 قيف حركيا  في قطاع غزة , رسالة ماجستير, كمية التربية, الجامعة اإلسبلمية, غزة.لممعا

, مكتبة المتعمميفإدارة الصف الفاعمة كضبط مشكبلت (. 2009أبك شعيرة, خالد؛ غبارؼ, ثائر أحمد) -
 المجتمع العربي, عماف.

افظات غزة كسبل الحد ي الصف في المدارس الحككمية بمحمدرسمشكبلت (. 2008أبك فكدة, أحمد) -
 , رسالة ماجستير, قسـ أصكؿ التربية, كمية التربية, الجامعة اإلسبلمية, غزة.منيا

 ., دار القمـ لمنشر كالتكزيع, دبيالمرشد في التدريس(. 1996أبك لبدة, عبد هللا عمي) -

 , عالـ الكتب, القاىرة.إدارة المؤسسات التربكية(. 2003أحمد, حافع؛ حافع, دمحم) -

 الطمبةأساليب الضبط االجتماعي في المدارس الثانكية كعبلقتيا بالتفاعل بيف (. 2012األخرس, سمية) -
 , رسالة دكتكراه مقدمة إلى قسـ أصكؿ التربية, كمية التربية, جامعة دمشق.كالمدرسيف

العامة لمتربية  (. إثارة الدافعية في ضكء التربية النبكية, اإلدارة2006بامكسى, كسيمة؛ صابر, نبيمة) -
 كالتعميـ بمنطقة مكة المكرمة, جدة.

  , دار الثقافة, عمافإدارة التعمـ الصفي: األسس كاإلجراءات(. 2005البدرؼ, طارؽ عبد الحميد) -

الخارجي( كعبلقتو باتجاىات المعمميف نحك مينة -( مركز الضبط )الداخمي2000بركات, زياد أميف)  -
 135-98سبلمية, الرياض, العدد األكؿ, التعميـ , مجمة الجامعة اإل

يف مدرسمظاىر السمكؾ السمبي لدػ تبلميذ المرحمة األساسية مف كجية نظر ال(.2009بركات, زياد) -
 , دراسة ميدانية, جامعة القدس المفتكحة, منطقة طكلكـر التعميمية.كأساليب مكاجيتيـ ليا
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, دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة, االمشكبلت النفسية كعبلجي(. 2008بطرس, بطرس حافع) -
 عماف.

 , منشكرات جامعة دمشق, دمشق.اإلدارة الصفية كالمدرسية كتشريعاتيا(. 2005بكز, كييبل) -

 , دار الكتب الكطنية, بنغازؼ.األسس النظرية لمسمكؾ األخبلقي(. 1995التمكع, أبك بكر ابراىيـ) -

, الميارات كالتنمية المينية -القرف الحادؼ كالعشريف الفعاؿمدرس (. 2000جابر, جابر عبد الحميد) -
 دار الفكر العربي, القاىرة.

, بيركت.عمـ التربية كسيككلكجية الطفل(.1994الجسماني, عبد العمي ) -  , الدار العربية لمعمـك

, جامعة , مركز التنمية األسريةعمـ النفس التربكؼ (. 2008الجغيماف, دمحم؛ محمكد, عبد الحي عمي) -
 الممؾ فيصل, السعكدية.

, ترجمة: رفعت محمكد, عالـ التعمـ الجماعي كالفردؼ(. 1998جكنسكف ديفيد؛ جكنسكف, ركجر ) -
 الكتب, القاىرة.

, دار إدارة بيئة التعمـ كالتعميـ النظرية كالممارسة في الفصل كالمدرسة(. 2000حجي, أحمد اسماعيل) -
 الفكر العربي, القاىرة.

كف لحفع النظاـ عممم(. أنماط الضبط الصفي التي يمارسيا ال2009حشة, دمحم؛ الخكالدة, سالـ )الحرا -
, ع 25, ـمجمة جامعة دمشقالصفي في مدارس مديرية التربية كالتعميـ لمكاء قصبة محافظة المفرؽ, 

(1+2 ,)443-465 ,2009. 

 , دار المناىج, عماف.قرارات اإلداريةميارات القيادة التربكية في اتخاذ ال(. 2008الحريرؼ, رافدة) -

, (. المشكبلت السمككية النفسية كالتربكية لتبلميذ المرحمة االبتدائية2008الحريرؼ, رافدة؛ رجب, زىرة) -
 دار المناىج, عماف.

 , دار الكتاب, العيف, اإلمارات العربية المتحدة. تنمية الذكاء(. 2006حسيف, دمحم عبد اليادؼ) -

ي المدارس الحككمية األساسية كالثانكية كطمبتيا نحك مدرس(. تصكرات 2001اف حسيف)الحمك, غس -
 .275-284 ,1, عدد10, مجمد مجمة جامعة النجاح لؤلبحاثأنماط الضبط الصفي في شماؿ فمسطيف . 

دارتو كقياسو التربكؼ (. 1998حمداف, دمحم زياد) -  عماف, دار التربية الحديثة, التعمـ المدرسي: تحفيزه كا 
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 , دار صفاء لمنشر كالتكزيع, عماف.اتجاىات الطبلب نحك المدرسة(. 2010الحمداني, إقباؿ) -

 , مكتبة النيضة المصرية, القاىرة.مداخل كاستراتيجيات في إدارة الصف(. 1998حميدة, فاطمة ابراىيـ) -

 , دار المسيرة, عماف.3. طميارات التدريس الصفي(. 2009الحيمة, دمحم) -

, كزارة 1, العددالعربي مدرسالثقة تبلمذتو ؟,  مدرس(. كيف يكتسب ال2007ضراء, عبد العزيز)الخ -
 95-84. يكرية العربية السكرية, دمشق,التربية في الجم

, دار الشركؽ, التفاعل الصفي(. 2002الخطابية, ماجد؛ الطكيسي, أحمد؛ السمطاني, عبد الحسيف) -
 عماف.

 , دار اآلفاؽ الجديدة, بيركت.األسس البيكلكجية لسمكؾ اإلنساف(. 1983الدر, ابراىيـ) -

ػ طمبة الدراسات (. العبلقة بيف مركز الضبط كمتغيرات أخرػ ذات عبلقة لد2007دركزة, أفناف ) -
, سمسمة الدراسات االنسانية ,  مجمة الجامعة اإلسبلميةالعميا في كمية التربية في جامعة النجاح الكطنية ,

 2007يناير  ,464-443 , العدد األكؿ,15المجمد

 , دار صفاء, عماف.يف الجددمدرسدليل ال(. 2009دنديس, عبلء الديف) -

سدؼ كالمعنكؼ لممدرسيف كتأثيرىما عمى ظيكر السمكؾ العدكاني العقاب الج(. 2011ذىبية, العربي) -
, دراسة ميدانية بكالية تيزؼ كزك  المتمدرس في مستكػ التعميـ المتكسط كمستكػ التعميـ الثانكؼ  لتمميذالدػ 

 , الجزائر.

كتبة , مدراسات تربكية في القرف الحادؼ كالعشريف(. 2008ربيع, ىادؼ مشعاف؛ بشير, اسماعيل دمحم) -
 المجتمع العربي, عماف.

, مكتبة القرف الحادؼ كالعشريف : أسس إعداده كتأىيمو مدرس(. 2009ربيع, ىادؼ؛ الدليمي, طارؽ ) -
 المجتمع العربي, عماف.

 , دار كائل لمنشر, عماف.التربية كالتنشئة االجتماعية(. 2005الرشداف, عبد هللا زاىي) -

إلعبلـ في العصر الرقمي في تشكيل قيـ األسرة العربية, دراسة (. دكر ا2011الرفاعي, دمحم خميل) -
 .743-687 ,2+1, عدد27, مجمدمجمة جامعة دمشقتحميمية, 
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ك الصفيف الثامف كالتاسع األساسييف في ضبط معمم(. الممارسات التي يتبعيا 2010زامل, مجدؼ ) -
تمر التربكؼ األكؿ " التعميـ , بحث مقدـ في المؤ ر التبلمذةالصف في محافظة نابمس مف كجية نظ

 2010أيار  27-26المدرسي في فمسطيف" مديرية التربية كالتعميـ, الخميل 

ييا كمديرؼ كمرشدؼ مدرسكاقع ممارسة إدارة الصفكؼ األكلية مف كجية نظر (. 2012الزايدؼ, مسفر) -
القرػ, المممكة العربية  , رسالة ماجستير, كمية التربية, جامعة أـالمرحمة االبتدائية بمدينة الطائف

 السعكدية. 

, دار المسيرة, سيككلكجية التدريس الصفي(. 2007الزغكؿ, عماد عبد الرحيـ؛ المحاميد, شاكر عقمو) -
 عماف.

 . , عالـ الكتب , القاىرة2, ط التكجيو كاإلرشاد النفسي(. 1977زىراف, حامد عبد السبلـ ) -

 , عالـ الكتب, القاىرة.5. طفس النمك الطفكلة كالمراىقةعمـ ن(. 1999زىراف, حامد عبد السبلـ) -

االحتراؽ النفسي كعبلقتو ببعض سمات الشخصية لدػ العامبلت مع ذكؼ (. 2007الزىراني, نكاؿ) -
 , رسالة ماجستير غير منشكرة, كمية التربية, جامعة أـ القرػ, السعكدية.االحتياجات الخاصة

, مكتبة القطب,  النفسي لمطفل كالمراىق كأسس الصحة النفسية النمك(. 1972زيداف, دمحم مصطفى) -
 المعادؼ.

, دار زىراف لمنشر طرؽ التدريس كاستراتيجياتو(. 1997السبحي, عبد الحي؛ بنجر, فكزؼ صالح) -
 كالتكزيع, جدة.

 االردف, دار الفكر لمطباعة كالنشر, التربية العممية بيف النظرية كالتطبيق(. 2000سعد, محمكد حساف) -

(. فعالية برامج مراكز التربية الخاصة في تعديل سمكؾ األطفاؿ المعاقيف عقميا؛ 2004سعدؼ, فتحية) -
 , رسالة ماجستير غير منشكرة, كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية, جامعة الجزائر, الجزائر.درجة بسيطة

 مصر. , دار الفكر العربي,األسس النفسية لمنمك(. 1956السيد, فؤاد) -

(. تصميـ أنشطة الكتركنية كفقا لنظرية 2013الشامي, جماؿ الديف؛ نكبي, أحمد؛ الحمد, مريـ) -
الذكاءات المتعددة في مقرر تربية المكىكبيف كأثرىا عمى التحصيل كالدافعية نحك التعمـ لدػ طمبة جامعة 

 بعد, الرياض. , المؤتمر الدكلي الثالث لمتعمـ اإللكتركني كالتعميـ عفالخميج العربي
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, حامد؛ فريحات, عمار) - دارة عممم(. كاقع ممارسة ال2008الصمادؼ, محارب؛ دعـك يف لحفع النظاـ كا 
 .61-33(,23, العدد)مجمة البحكث التربكية كالنفسيةيف أنفسيـ, عمممالصفكؼ مف كجية نظر ال

ي التعميـ الثانكؼ عممملدػ ( درجة ممارسة الميارات اإلدارية الصفية األساسية 2011الطعاني, حسف ) -
, مجمة جامعة دمشقفي مديريات التربية كالتعميـ في محافظة الكرؾ كعبلقتيا ببعض المتغيرات, 

 .729-691 ,2+1, العدد27المجمد

, دار المسيرة لمنشر تقكيمو -استراتيجياتو -مياراتو–التدريس الفعاؿ؛ تخطيطو (. 2009الطناكؼ, عفت) -
 كالتكزيع, عماف.

 , مطبعة منصكر, غزة.اإلدارة الصفية بيف النظرية كالتطبيق(. 2009عاجز, فؤاد عمي؛ البنا, دمحم )ال -

 , اليازكرؼ, عماف.الصف المتمايز(. 2008عامر, طارؽ عبد الرؤكؼ؛ دمحم, ربيع) -

 , دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.نظريات التعمـ كتطبيقاتيا التربكية(. 2007عبد اليادؼ, جكدت) -

 رية.ر المعرفة الجامعية, االسكند, دااألبعاد األساسية لمشخصية(. 1987عبد الخالق, أحمد) -

 , دار مجدالكؼ لمنشر, عماف.2. طاإلدارة الصفية كالمدرسية المنفردة(. 1999عدس, دمحم) -

 , دار الفكر, عماف.الفاعل كالتدريس الفعاؿ مدرسال(. 2000عدس, دمحم) -

 الطبعة العربية, دار اليازكرؼ, عماف. دارة التعمـ الصفي,إ(. 2008العشي, نكاؿ) -

 , دار صفاء لمنشر كالتكزيع, عماف.تنظيـ بيئة التعمـ(. 2009عطية, محسف عمي) -

, الخريجي لمنشر كالتكزيع , دار5, طالنمك اإلنساني الطفكلة كالمراىقة (.1998عقل, محمكد عقل) -
 .الرياض

 , دار الشركؽ, عماف.اإلدارة الصفية(. 2006مد دمحم مخمف)عمي, كريـ ناصر؛ الدليمي, أح -

, دار صفاء, مناىج كأساليب البحث العممي: النظرية كالتطبيق(. 2000عمياف, ربحي؛ غنيـ, عثماف) -
 عماف.

, دار المسيرة لمنشر التعميمية/ األكاديمية -المشكبلت الصفية/ السمككية(. 2010العمايرة, دمحم حسف) -
 عماف.كالتكزيع. 
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 , دار الكتاب الجامعي, العيف.المرحمة األساسية مدرسإعداد (. 2006عكدة, دمحم) -

االتصاؿ القيادؼ في المؤسسات (. 2006عياصرة, عمي أحمد عبد الرحمف؛ الفاضل, دمحم محمكد) -
 , دار الحامد لمنشر كالتكزيع ,عماف.التربكية

 , دار الفكر الجامعي, االسكندرية.االجتماعية سيككلكجية التنشئة(. 1984العيسكؼ, عبد الرحمف) -

 , مكتبة األنجمك المصرية, القاىرة.العبلقات اإلنسانية في حياة الصغير(. 1982الغريب, رمزية) -

 , المكتب الجامعي الحديث, طرابمس.بناء المناىج التربكية(. 1997فالكقي, دمحم ىاشـ ) -

 , دار الشركؽ, راـ هللا.التدريس تعديل السمكؾ في(. 2005الفتبلكؼ, سييمة) -

, دار جياد لمنشر كالتكزيع, أكالدنا كالمدرسة : المدرس كالصحة النفسية لمتبلميذ( 1998فييـ, كمير) -
 مصر.

ي المرحمة الثانكية بالمدارس الحككمية لمبنيف عمممأنماط القيادة الصفية لدػ ( 2006القرشي, دمحم) -
 , كمية التربية, جامعة أـ القرػ, المممكة العربية السعكدية.ر, رسالة ماجستيبالعاصمة المقدسة

 , دار الشركؽ, راـ هللا.نمك الطفل كرعايتو(. 1997قطامي, نايفة؛ الرفاعي, عالية) -

 , دار الشركؽ, راـ هللا.سيككلكجية التدريس(. 2001قطامي, يكسف؛ قطامي, نايفة) -

,دار الفكر لمطباعة 2. طلصفكؼ: األسس السيككلكجية(. إدارة ا2005قطامي, يكسف؛ قطامي, نايفة) -
 كالنشر, عماف.

 , مكتبة النيضة المصرية, القاىرة.4. طأسس الصحة النفسية(. 1952القكصي, عبد العزيز) -

, دار أسامة لمنشر كالتكزيع كدار الشرؽ الثقافي, المعجـ التربكؼ كعمـ النفس(. 2006القيسي, نايف) -
 عماف.

, دار المسيرة, 2. طعمـ النفس التربكؼ كتطبيقاتو في مجاؿ التربية الخاصة(. 2007ير)ككافحة, تيس -
 عماف.

 , ترجمة: زينة إدريس, الدار العربية لمعمكـ , بيركت.تأديب األكالد المشاغبيف(. 2008ككلي, سك) -
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ل مف كجية (. مشكبلت اإلدارة الصفية في المدارس الثانكية في محافظة الخمي2012مخامرة, كماؿ) -
 163-132 (,8, العدد)مخبر تطكير الممارسات النفسية كالتربكيةيف, مدرسنظر ال

 , طبعة معدلة كمنقحة, عالـ الكتب , القاىرة.اإلدارة المدرسية الحديثة(. 1998مرسي, دمحم منير) -

دارس التكاصل الصفي كعبلقتو بمشكبلت االنضباط في الم(. 2011المزيف, سميماف؛ سكيؾ, سامية) -
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  :قائمة المالحق 

 (1الممحق )

 استبانة الدراسة االستطالعية 

أخًالمدرس/أختًالمدرسة

لتعلٌمتهدؾاالستبانةإلىالكشؾعنوالعمشكالتإدارةالصؾالتًتواجهمدرسًالحلمةالثانٌةمنا

األساسً,ومدىشٌوعهافًمدارسمدٌنةطرطوس.

إشارة) ووضع وعناٌة بدلة االستبانة بمراءة التكرم منن التXًأرجو للفمرات المناسبة الخانة أمام )

تعتبرهاتشكلمشكلةوذلنحسبدرجتها.

األسماء لكتابة داع ال لذلن فمط العلمً للبحث هً االستبانة هذه فً المعلومات علىإن الشخصٌة

االستبانة.

ولكمجزٌلالشكروالتمدٌر

درجةالتؤثٌرالمجال

كبٌرة مشكالت تتعلق بالمتعلمين
جدا 

منعدمةضعٌفةمتوسطةكبٌرة

تؤخرالمتعلمٌنعنبداٌةالحصةاألولى.1

كثرةاستئذانالمتعلمٌنللخروجأثناءالحصة.2

انشؽالالمتعلمٌنبؤدواتهمالمدرسٌة.3

إكثارالمتعلمٌنمنالشكوىعنبعضهمالبعض.4

انشؽالالمتعلمٌنبالحدٌثالجانبًأثناءالحصة.5

سرلةالمتعلمٌنأدواتونمودزمالئهمأوإخفائها.6

ٌلالمتعلمٌنللمٌامبحركاتزائدةإلشهارأنفسهم.م7

اعتمادالمتعلمٌنعلىؼٌرهمفًحلالواجباتالمنزلٌة.8

تراخًالمتعلمٌنفًإحضارالكتبوالكراسات.9

إصدارالمتعلمٌنأصواتؼرٌبةمشتتةلالنتباه.11

لحركاتواإلشارات.استفزازالمتعلمٌنلآلخرٌنبالكالموا11

تحدثالمتعلمٌنبخشونةمعالمدرسأثناءالحصة.12

 مشكالت تتعلق بالمدرس

علىالتعبٌرالحر.للمتعلّمٌنللةتشجٌعالمدرس1

ف2ً المتعلمٌنبالمشاركة المدرسلمساعدة انخفاضدافعٌة
األنشطة.



3 المدرس توجٌه داخلنللمتعلّمٌللة الذاتً االنضباط إلى
الصؾ.



الثمة4 تنمٌة على المتعلمٌن المدرسبمساعدة ضعؾخبرة
بؤنفسهم.



ضعؾإدارةالمدرسللمنالشةوالحوار.5

ألهمٌةالتعلمالذاتً.للمتعلّمٌنللةتوجٌهالمدرس6
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ضعؾاهتمامالمدرسبتنظٌمونظافةالصؾ.7

ضورالمدرسمتؤخرا عنبدءالحصة.ح8

المتعلمٌن9 دخول أثناء الوسائل بتحضٌر المدرس انشؽال
الصؾ.



للةانتباهالمدرسإلىكلماٌحدثفًالصؾ.11

باإلجابةالجماعٌة.للمتعلّمٌنسماحالمدرس11

للةاهتمامالمدرسبتعدٌلالسلونالخاطئفًالصؾ.12

ضعؾاستخدامالمدرسللتعزٌزالمالئم.13

عدممراعاةالمدرسللفروقالفردٌةبٌنالمتعلمٌن.14

 مشكالت تتعلق باإلدارة المدرسية

زٌادةعددالمتعلمٌنبصورةعامةداخلالصؾ.1

زٌادةعددالمتعلمٌنمتدنًالتحصٌلفًالصؾ.2

ٌئةالبٌئةالفٌزٌمٌةفًالصفوؾالدراسٌة.صعوبةته3

ؼٌابلماءدوريمنظملمجالساآلباء.4

انشؽالمدٌرالمدرسةبالعملٌاتاإلدارٌة.5

ضعؾنظامالضبطفًالمدرسة.6

حرمانالمتعلممنحصصالتربٌةالرٌاضٌةوالفنٌة.7

لوبةمنالمدرس.كثرةاألعمالاإلدارٌةالمط8
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  (2الممحق )

 نموذج مقابمة في الدراسة االستطالعية

 لغة عربية  مقابمة مع مدر سة

 مدينة طرطكس , تشريف 6, مدرسة صف سادس أساسي

  كاآلتي :  تـ طرح عدة أسئمة عمى المدر سة

 تقكميف بتطبيقيا لضبط الصف؟ما القكاعد الصفية التي  -

كاالىتماـ  درساحتراـ المك دـ التأخر عف بداية الحصة األكلى كااللتزاـ بالمباس المدرسي ع اإلجابة:
 .بنظافة الصف

 ف أك أكلياء أمكرىـ في كضع القكاعد الصفية؟ىل يشترؾ المتعممك  -

في بداية  يشترؾ المتعممكف أك أكلياء أمكرىـ في كضع القكاعد الصفية, لكننياإلجابة: بصراحة ال 
ح لممتعمميف راسي العاـ الد ما ىي السمككيات الممنكع القياـ بيا في الصف كما ىي السمككيات أكض 

, كلكنني أساؿ المتعمميف إذا كانت لممتعم ميفالمسمكحة, كىي بالعمكـ قكاعد بسيطة عامة كضركرية 
 كاضحة بالنسبة إلييـ أـ ال حتى أقكـ بتكضيح أية قاعدة غامضة أك غير مفيكمة.

 بعرض القكاعد الصفية داخل الصف الدراسي عمى لكحة خاصة لمنظاـ مثبل ؟ىل تقكميف  -

 اإلجابة: كبل, أكتفي بذكر القكاعد الصفية شفييا  

 كيف تتعامميف مع المتعمـ الذؼ يخالف قاعدة صفية؟ -

إذا شعرت أف المخالفة بسيطة أك غير مقصكدة, كحسب شدة  متعمـال في البداية أتجاىلاإلجابة: 
ة كتكرارىا قد أقكـ بالتذكير بالقاعدة أكثر مف مرة أك التنبيو أك العقاب أك إرساؿ المتعمـ إلى المخالف

 المدير كاستدعاء كلي أمره.

 كيف تشجعيف المتعمـ عمى االلتزاـ بالقكاعد الصفية كاالنضباط في الصف؟ -
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أىمية االنضباط  لممتعم ميفأشرح كف قدكة لزمبلئو, ك ز عمى إثابة المتعمـ الممتـز حتى يكأرك  اإلجابة: 
كانعكاساتو اإليجابية عمى تحصيميـ الدراسي كنمكىـ النفسي كاالجتماعي حتى يأتي التزاميـ ذاتيا , 

  ل مسؤكلية سمككياتيـ داخل الصف كخارجو.التعاكف كتحم  عيـ عمى كما أشج  
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 (3الممحق )

 ألدوات الدراسة  أسماء السادة المحكمين أعضاء الهيئة التدريسية

 الجامعة المرتبة العممية الكمية االسم

 جامعة تشرين أستاذ مساعد الثانية التربية هيثم أبو حمودد. 

 جامعة تشرين أستاذ مساعد التربية فؤاد صبيرةد. 

 جامعة تشرين أستاذ مساعد التربية الثانية د. أنور حميدوش

 تشرين جامعة مدرس الثانية التربية منذر الشيخد. 

سة التربية ميساء حمداند.   جامعة تشرين مدر 

سة التربية  ابتسام العجيد.   جامعة تشرين مدر 

سة التربية بشرى شريبةد.   جامعة تشرين مدر 

سة التربية  أنساب شروفد.   جامعة تشرين مدر 

سة التربية مطيعة أحمدد.   جامعة تشرين مدر 

 جامعة تشرين فنية عضو هيئة التربية  فريال سميماند. 
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 (4الملحق )

 استبانة القواعد الصفية بصورتها األولية

 الدكتور :                                         

 تحية طيبة...

"دور ممارسة القواعد الصفية في تحقيق االنضباط الذاتي لدى المتعلمين تمومالباحثةبدراسةبعنوان"

المدرسللمواعدالصفٌةودورهذهالمواعدفًتحمٌكاالنضباطالذاتًبهدؾالكشؾعنوالعممارسة

لنٌلدرجةالماجستٌرفً,بهدؾإعدادرسالةالتعلٌماألساسًفًمدٌنةطرطوسمرحلةتعلمًملدى

للموضوعوالهدؾالمنشودالتربٌة نرجوالتكرمبوضعالمالحظاتعلىاالستبانةومدىمالءمتها لذا ,

.منه

مع جزيل الشكر والتقدير                                        

االلتراحؼٌرمناسبةمناسبةالعباراتالرلم

 التخطيط للقواعد 

منلبلأخط1ّ المتولعاتباعها الصفٌة طبنفسًللمواعد
متعلمٌنال



أشترنفًالتخطٌطللمواعدالصفٌةمعإدارةالمدرسة2

ؼرفة3 داخل لتطبٌمها العامة المدرسٌة بالمواعد أكتفً
الصؾ



للمواعد4 المخالؾ السلون عوالب االعتبار فً أضع
الصفٌة



التخطٌط5 عند المدرسة ظروؾ االعتبار فً أضع
للمواعدالصفٌة



أشرانأولٌاءاألمورفًتحدٌدالمواعدالصفٌة6

ٌدالمواعدالصفٌةفًتحدمتعلمٌنأشرنال7

داخل8 الممبول للسلون معاٌٌر فًوضع صعوبة أجد
ؼرفةالصؾ



أتعاونمعبالًالمدرسٌنفًتحدٌدلواعدصفٌةعامة9
ومشتركة



 صياغة القواعد  

للمتعلّمٌنبعضالمواعدالصفٌةمعمدةبالنسبة11

تدربعلٌهاأصٌػالمواعدفًصورةمهارةٌمكنال11

حتى12 المدرسة لواعد مع متوافمة صفٌة لواعد أصٌػ
متعلمٌنولوكانتصارمةعلىال



أصٌػلواعدصفٌةبطرٌمةإٌجابٌةلؽوٌابحٌثتوضح13
السلونالمرؼوبفٌه



أصٌػلواعدصفٌةلتحمكالصمتوالهدوءفًؼرفة14
الصؾ



بؽضا15 بصفً خاصة لواعد التزامأصٌػ عن لنظر
بهافًحصصالمدرسٌناآلخرٌنمتعلمٌنال



أصٌػلواعدتبدأبكلماتمثل:ممنوعأوالتفعل16
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 تعليم القواعد وتقديمها 

17 العامللمتعلّمٌنأشرح بداٌة فً واحدة مرة المواعد
الدراسً



ال18 لمنالشة الكافً الولت أجد ال معانًمتعلمٌن فً
المواعدالصفٌة



ألهمٌةالمواعدالصفٌةمتعلمٌنأختبرمدىاستٌعابال19

المواعدالصفٌةوحديمتعلمٌنأتحملمسإولٌةتعلٌمال21

عند21 الدراسً العام أثناء فً المواعد تعلٌم فً أستمر
الضرورة



معاٌٌرالسلونالممبولللمتعلّمٌنأوضح22

جز23 الأخصص لتدرٌب الحصة من ء علىمتعلمٌن
المواعدالصفٌة



نموذجٌمثلالسلونالصحٌحللمتعلّمٌنألدم24

ال25 أسر أحمل تعلٌممتعلمٌن فً المشاركة مسإولٌة
المواعدالصفٌةألبنائهم



ال26 أذكر تكونمتعلمٌن عندما شفوٌا الصفٌة بالمواعد
معروفةبالنسبةلهم



عًأنتكونجمٌعالمواعدالصفٌةمكتوبةومعلمةأرا27
فًالصؾ



واستٌعابهمللمواعدالصفٌةبطرقمتعلمٌناختبرفهمال28
مختلفة



لٌكونوا29 الصفٌة المواعد من نسخة األهل إلى أرسل
علىاطالع



ألدملكللاعدةصفٌةمبرراتااللتزامبها31

ٌةتنفٌذكللاعدةصفٌةكٌفللمتعلّمٌنأوضح31

المولؾالمناسبلكللاعدةصفٌةللمتعلّمٌنأوضح32

السابمةمتعلمٌنأربطتعلٌمالمواعدبمكتسباتال33

 المتابعة والتقييم 

بالمواعدالصفٌةمنحٌنآلخرمتعلمٌنأذكرال34

لصفٌةأعدلاألخطاءالتًتظهرعندممارسةالمواعدا35

المواعد36 ممارسة عند حازمة صوت نبرة أستخدم
الصفٌة



بالمواعدالصفٌةمتعلمٌنأرالببانتظاممدىالتزامال37

أراجعالمواعدالصفٌةللتحمكمنمالءمتها38

ال39 أرالبالتزام معمتعلمٌن التفاعل أثناء فً بالمواعد
جماعةاأللران



ع41 الأتؽاضى مخالفة ؼرفةمتعلمن خارج للمواعد
الصؾ



فًحالمخالفتهالمواعدمتعلمأستدعًولًأمرال41

42 بالمواعدللمتعلّمٌنأسمح االلتزام حول بالتفاوض
الصفٌة



بنتائجعدمااللتزامبالمواعدالصفٌةمتعلمٌنأذكرال43

 م بالقواعد(معالجة المشكالت السلوكية )عدم االلتزا

 المدخل السلوكي :
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الذيٌخالؾالمواعدبخفضدرجاتهمتعلمأعالبال44

الذيٌواظبعلىالمواعدمتعلمأمنحمكافؤةمعنوٌةلل45

ؼٌرالملتزمبالرسوبفًاالمتحانمتعلمأهددال46

47 كل اسم عند إشارة عندمتعلمأضع عالمته لرفع
مواعدالتزامهبال



الملتزمٌنبالمواعدللمتعلّمٌنأتجنبمنحمكافآتمادٌة48
الصفٌة



ال49 مخالفة عند لفظٌة ؼٌر إٌماءات متعلمٌنأستخدم
للمواعدالصفٌة



للنظام51 أتجاهلبعضالسلوكٌاتالخاطئةؼٌرالمسٌئة
الصفً



 المدخل المعرفي :

وراءالسلونؼٌرالممبولأبحثعناألسبابالكامنة51

تحمل52 المتعلم ٌستطٌع كً المناسبة الظروؾ أهٌئ
مسإولٌةسلوكهالخاطئ



ؼٌرالملتزمعلىاالنتباهللمشكالتالتًمتعلمأدربال53
ٌحدثهافًالصؾ



لكشؾالنواحًالداخلٌةمتعلمٌنألٌمجلسةنماشمعال54
ةالمرتبطةبمشكالتهمالسلوكٌ



ال55 حولمتعلمأشجع وتصوراته أنٌتحدثعنأفكاره
المواعدالصفٌة



علىإدرانالعواملالكامنةوراءسلوكهمتعلمأشجعال56
الخاطئ



علىالتراحأكبرعددممكنمنالحلولمتعلمأشجعال57
لمعالجةمشاكلهالسلوكٌة



 المدخل االجتماعي

ال58 متعلأدفع بزمالئهممٌن لاللتداء الملتزمٌن ؼٌر
الملتزمٌن



علىالتمٌٌزبٌناالنصٌاعوتؤكٌدالذاتمتعلمأدربال59

ال61 فًمتعلمأشجع اإلٌجابٌة سلوكٌاته ترجمة على
الموالؾالخارجٌةالحٌة



ال61 أكلؾ لتصحٌحمتعلمٌن األدوار لعب ممارسة
السلوكٌاتالخاطئة



الأ62 لتدرٌب التعلم موالؾ ستؽل التعبٌرمتعلمٌن على
عنمشاعرهموأفكارهم



ال63 مخاوؾ أعالج وراءمتعلمٌن الكامنة االجتماعٌة
بعضمشكالتهمالسلوكٌة



 أهمية القواعد الصفية والعوامل المؤثرة فيها 

الصفٌةجزءأساسًمنمهامالمدرسأعتبرالمواعد64

الت65 التزام عن مسإولة األسرة بالمواعدمتعلمربٌة
الصفٌة



ؼرفة66 داخل العاللات تنظم الصفٌة المواعد ممارسة
الصؾ



المواعدالصفٌةهًالمسإولةعنإدارةالصؾالفاعلة67

ال68 ٌلتزم العمابمتعلمون من خوفا الصفٌة بالمواعد
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الناتجعنمخالفتها

المواعدالصفٌةٌمنعحدوثالمشكالتالسلوكٌةتطبٌك69

ال71 الصفٌة بالمواعد االلتزام ٌشجع تحملمتعلمٌن على
المسإولٌة



جماعةاأللرانتإثرفًااللتزامبالمواعدالصفٌة71

ال72 ٌتجاهل ٌشعرونمتعلمون ال عندما الصفٌة المواعد
بؤهمٌتها



بال73 االلتزام التحصٌلٌرفع مستوى الصفٌة مواعد
متعلمٌنالدراسًلدىال



بالمواعدالصفٌةكلماكنتعادالمتعلمٌنٌزدادالتزامال74
فًتطبٌمها



المواعدالصفٌةحتىولوكنتعادالمتعلمونٌخالؾال75
فًتطبٌمها



ال76 التزام ٌساعد إدارةمتعلمٌن فً الصفٌة بالمواعد
لاألمثلالولتبالشك



 

  



131  
 

 (5الملحق )

 استبانة القواعد الصفية بصورتها النهائية

ةمدرس/أختًالمدرسأخًال



"دور ممارسة القواعد الصفية في تحقيق االنضباط الذاتي لدى المتعلمين تمومالباحثةبدراسةبعنوان"

ابةالتولعاتالمحددةالتًوذلنبهدؾالكشؾعنوالعممارسةالمدرسللمواعدالصفٌةوالتًهًبمث

تتعلكبالسلونوعادةماتشٌرإلىسلونؼٌرممبولكماتشٌرإلىسلونممبول,ودورهذهالمواعدفً

مرحلةالتعلٌماألساسًفًمدٌنةطرطوسلذانرجومنكمالتكرممتعلمٌنتحمٌكاالنضباطالذاتًلدى

ماألولللبٌاناتالشخصٌةوالمسمالثانًفمراتممارسةبمراءةاالستبانةبدلةوعناٌةواإلجابةعنالمس

المواعدالصفٌة,علماأنالبٌاناتالشخصٌةالتًتمدمهاسٌكونلهاأثرفعالفًنتائجالدراسة,وأن

المعلوماتالممدمةستبمىسرٌةوهدفهاالبحثالعلمًفمطلذلنالداعلكتابةاألسماءالشخصٌة

شاكرةلكمحسنتعاونكم



(فًالمربعالممابللإلجابةX:أرجومنكمتعبئةالبٌاناتاآلتٌةبوضعإشارة)أوال:البٌاناتالشخصٌة



الجنس:ذكرأنثى



أكثرمنذلن6-10 1-5عددسنواتالخبرة:





المإهلالعلمً:معهدمتوسطجامعة





االختصاص:...........













الباحثة

رٌمادمحمالمودي

جامعةتشرٌن/الالذلٌة
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 أبدا   نادرا   أحيانا   دائما   الفقرات  الرقم

المتعلمٌنأخّططبنفسًللمواعدالصفٌةالخاصةب1

تمثل:ممنوعأوالتفعلأصٌػلواعدصفٌةتبدأبكلما2

أتعاونمعبالًالمدرسٌنفًتحدٌدلواعدصفٌةعامةومشتركة3

أضعفًاالعتبارعوالبالسلونالمخالؾللمواعدالصفٌة4

أشرنأولٌاءاألمورفًوضعالمواعدالصفٌة5

فًوضعالمواعدالصفٌةمتعلمٌنأشرنال6

عوبةفًوضعمعاٌٌرالسلونالمطلوبداخلؼرفةالصؾأجدص7

أصٌػالمواعدالصفٌةفًصورةمهارةٌمكنالتدربعلٌها8

متعلمٌنأضعلواعدصفٌةمتوافمةمعلواعدالمدرسةحتىولوكانتصارمةعلىال9

أضعالمواعدالصفٌةبهدؾتحمٌكالصمتوالهدوءفًؼرفةالصؾ11

بهافًحصصالمدرسٌنمتعلمٌنأضعلواعدخاصةبصفًبؽضالنظرعنالتزامال11
اآلخرٌن



أكتفًبالمواعدالمدرسٌةالعامةلتطبٌمهاداخلؼرفةالصؾ12

علىممارسةالمواعدالصفٌةمتعلمٌنأدّربال13

فًمعانًالمواعدالصفٌةمتعلمٌنأنالشال14

أستخدمنبرةحازمةعندممارسةالمواعدالصفٌة15

مبرراتممارسةالمواعدالصفٌةللمتعلّمٌنأبٌّن16

إجراءاتممارسةكللاعدةصفٌةللمتعلّمٌنأوّضح17

المولؾالمناسبلممارسةكللاعدةصفٌةللمتعلّمٌنأوّضح18

نالمطلوبداخلؼرفةالصؾنموذجٌمثلالسلوللمتعلّمٌنألدّم19

ال21 مع ؼرفةمتعلمٌنأتفك فً بها المسموح السلوكٌات على الدراسً العام بداٌة فً
الصؾ



أشرنأولٌاءاألمورفًتدرٌبأبنائهمعلىممارسةالمواعدالصفٌة21

لكٌفٌةممارسةالمواعدالصفٌةمتعلمٌنأختبرمدىفهمال22

متعلمٌنراعًأنتكونالمواعدالصفٌةمكتوبةبحٌثٌراهاجمٌعالأ23

أكتفًبعرضالمواعدالصفٌةشفهٌا24

أرسلإلىاألهلنسخةمنالمواعدالصفٌة25

السابمةأثناءالتدرٌبعلىممارسةالمواعدالصفٌةمتعلمٌنأراعًمعلوماتال26

بالمواعدالصفٌةمنحٌنآلخرنمتعلمٌأذّكرال27

أصّححاألخطاءالناجمةعنعدمفهمالمواعدالصفٌةعندممارستها28

أرالببانتظامالممارسةالصحٌحةللمواعدالصفٌة29

أراجعالمواعدالصفٌةللتحمكمنمالءمتها31

رسةالمواعدالصفٌةالمتفكعلٌهابالعموبةالمترتبةعنعدمممامتعلمٌنأذّكرال31

بعضالمواعدالصفٌةمتعلمٌنأتؽاضىعنمخالفةال32

فًحالمخالفتهالمواعدالصفٌةالمتعلمأستدعًولًأمر33

بالتفاوضحولااللتزامبالمواعدالصفٌةللمتعلّمٌنأسمح34

فٌةالذيٌخالؾالمواعدالصالمتعلمأعالب35

الذيٌلتزمبالمواعدالصفٌةمتعلمأمنحمكافؤةمادٌةلل36

عندالتزامهبالمواعدمتعلمأضعإشارةعنداسمكل37

للمواعدالصفٌةمتعلمٌنأستخدمإٌماءاتؼٌرلفظٌةعندمخالفةال38
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أتجاهلبعضالسلوكٌاتالخاطئةؼٌرالمسٌئةللنظامالصف39ً

أبحثعنسببمخالفةالمواعدالصفٌة41

مسإولٌةسلوكهفًؼرفةالصؾالمتعلمأحّمل41

ؼٌرالملتزمعلىاالنتباهللمشكالتالتًٌحدثهافًالصؾالمتعلمأدّرب42

أنٌتحدثعنأفكارهحولالمواعدالصفٌةالمتعلمأشّجع43

إدراننتائجمخالفةالمواعدالصفٌةعلىالمتعلمأشّجع44

ؼٌرالملتزمٌنلاللتداءبزمالئهمالملتزمٌنمتعلمٌنأدفعال45

علىترجمةسلوكٌاتهاإلٌجابٌةفًالموالؾالخارجٌةالحٌةالمتعلمأشجع46

ممارسةلعباألدوارلتصحٌحالسلوكٌاتالخاطئةمتعلمٌنأكلّؾال47

االجتماعٌةالكامنةوراءبعضمشكالتهمالسلوكٌةمتعلمٌنأعالجمخاوؾال48

بالمواعدالصفٌةمتعلمٌنالتربٌةاألسرٌةمسإولةعنالتزامال49

بالمواعدالصفٌةمتعلمٌنجماعةاأللرانتإثرفًالتزامال51

الصفٌةبالمواعدمتعلمٌنالخوؾمنالعمابٌسببالتزامال51

المواعدالصفٌةالؽٌرممتنعٌنبؤهمٌتهامتعلمٌنٌتجاهلال52

بالمواعدالصفٌةمتعلمٌنوجودمدرسٌنآخرٌنٌإثرفًالتزامال53
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 (6الملحق )

 استبانة االنضباط الذاتي بصورتها األولية

 : الدكتور                                     

 تحية طيبة ...

"دور ممارسة القواعد الصفية في تحقيق االنضباط الذاتي لدى المتعلمين تمومالباحثةبدراسةبعنوان"

للمواعدالصفٌةودورهذهالمواعدفًتحمٌكاالنضباطالذاتًمدرسبهدؾالكشؾعنوالعممارسةال

لنٌلدرجةالماجستٌرفًإعدادرسالة,بهدؾالتعلٌماألساسًفًمدٌنةطرطوسمرحلةمتعلمًلدى

 للموضوعوالهدؾالمنشودالتربٌة, نرجوالتكرمبوضعالمالحظاتعلىاالستبانةومدىمالءمتها لذا

.منه

 مع جزيل الشكر والتقدير 

االلتراحناسبةؼٌرممناسبةالعباراتالرلم

 ضبط السلوك : 

عنرضاولناعةمدرسأنفذلواعدوتعلٌماتال1

أرالبسلوكًوتصرفاتًداخلؼرفةالصؾ2

التزمبالمواعدالصفٌةخارجالصؾألننًممتنع3
بؤهمٌتها



أمارسالسلونالممبولفًالصؾكًأنالرضى4
مدرسال



رجٌدنحونفسًعندماألومبعملٌتكونلديشعو5
صحٌح



مدرسمنعمابالألتزمالصمتخاللالدرسخوفا 6

أتحدثأناوزمٌلًخاللالحصةالدراسٌةدونأن7
مدرسٌراناال



عندماأعلممدرسأخرجمنالصؾدوناستئذانال8
أنهلنٌعالبنً



لتزامبهاأجدمتعةفًتنفٌذلواعدالصؾواال9

أفمدالسٌطرةعلىسلوكًداخلالصؾ11

أنفذالمواعدالصفٌةدونفهمأسبابااللتزامبها11

ٌعودانضباطًفًؼرفةالصؾإلىجهديالشخص12ً
ورؼبتًبااللتزامبالمواعد



فًتحدٌدلواعدالسلونالممبولٌدفعنًمدرسجهدال13
لاللتزامبها



عندماأرتكبسلونخاطئأحاولإصالحهمباشرة14
خوفامنالعماب



التحكمفًرؼبتًباللعبعندماأكون15 ًّ ٌسهلعل
داخلؼرفةالصؾ



لنمدرسأفعلاألشٌاءالخاطئةإذاعلمتأنال16
ٌعالبنً



أحاولتطبٌكمااكتسبتهفًالمنزلمنلٌمأثناء17
ًورفالًمدرستعاملًمع
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إذالمتبسلونمرفوضفإننًأخاؾاالعتراؾبذلن18

 ضبط التعلم :

علىخطؤفعلتهأتعلممنهذامدرسعندماٌعالبنًال19
الخطؤفالأرؼببتكراره



أرؼبفًالمشاركةبؤفكاريوآرائًحولموضوع21
الدرس



االنتباهللدرسرؼبتًفًاللعبمعرفالًتمنعنًمن21

نجاحًفًأداءالمهماتالصفٌةٌعودإلىجهد22
مدرسال



رؼبتًفًالنجاحتدفعنًإلىبذلكلجهديفًأداء23
المهامالمكلؾبها



فشلًفًأداءالمهمةالمكلؾبهاٌمللمنرؼبت24ً
بإعادةالمحاولة



لمأفهمهاعنمعلوماتمدرسأخجلمنسإالال25
خاللشرحالدرس



ألتزمبمواعداالنضباطلكًأتعلمبشكلأفضل26

أشعربالمتعةعندالبحثعنمصادرأخرى27
للمعلوماتخارجؼرفةالصؾ



أصرعلىالنجاحفًكلعملألومبه28

أشعربالضٌكلعدمفهمالدرسبسببحدٌثًمع29
زمٌلً



فًمدرسمنالضروريأنانتبهإلىشرحاللٌس31
خصوصًفًالمنزلمدرسحالكانلدي



 تحمل المسؤولية :

أنفذالواجباتالمنزلٌةالمكلؾبهاعلىأكملوجه31

أعتمدعلىاآلخرٌنفًأثناءتنفٌذبعضاألنشطة32
الصفٌة



لعدمأبتعدعنالمشاركةفًالتخطٌطلبعضاألنشطة33
رؼبتًفًالمشاركة



أستمرفًأداءعملممتنعبؤهمٌتهمهماواجهتمن34
صعوبات



لٌسمنالضروريأنأنهًالمهمةالمكلؾبهاخالل35
الولتالمحدد



أحّملرفالًفًالصؾمسإولٌةأفعالخاطئةألوم36
بهامعهمداخلالصؾ



إذاكانتصحٌحةأمخاطئةأستطٌعالحكمعلىأفعال37ً

أرمًبعضاألوساخفًباحةالمدرسةدونأنٌران38ً
أوالمدٌرمدرسال



أعتبرأنالحفاظعلىأؼراضًالمدرسٌةهو39
مسإولٌتًوحدي



بهامدرسأتجاهلكتابةبعضوظائفًالتًٌكلفنًال41

الذٌنهممٌنللمتعلّأعتبرنفسًلدوةومثالأعلى41
أصؽرمنًسنا



أتحملمسإولٌةممارسةالمواعدالصفٌةخارج42
الصؾ
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أعتمدعلىنفسًفًالمٌامبوظائفًوأحاولحلها43
حتىولوكانتصعبة



الأكتبوظائفًالتًأشعرأنهاصعبة44

 االحترام والعادات اإليجابية :

جهدهفًتعلٌمًوألدرمدرسأحترمال45

أحترمتصرفاتزمالئًفًالصؾ46

لًعندماٌكونلمصلحتًمدرسأتمبلنمدال47

فإننًأتحداهوأكررنفسالخطؤمدرسإذاعالبنًال48
الذيعالبنًعلٌه



عندماأكونممتنعبفكرةمعٌنةفإننًأرفضالنماش49
حولها



أحدبؤلفاظسٌئةفإننًأخاطبهبنفسعندماٌخاطبن51ً
الطرٌمة



أحافظعلىعاللةجٌدةمعجمٌعزمالئًداخل51
الصؾ



التزمبالمواعدالصفٌةدونأنأكونممتنعبؤهمٌة52
تنفٌذها



أهتمبؤنٌكونلباسًالمدرسًمرتبونظٌؾ53

أوزمالئًفًمدرسالألولكلماتتسًءإلىال54
الصؾ



أمتنععنتناولاألطعمةالتًتضربصحتًحتىولو55
كانتلذٌذةالطعم



أبحثعنطرقمناسبةلمساعدةزمالئًفًمهامهم56
عندماٌحتاجونللمساعدة



أعتبرالمدرسةبٌتًالثانًحٌثأتعلممنهاالعادات57
الصحٌحةوالجٌدة



 مخالفة القواعد الصفية  : 

عدمفهممعنىالمواعدالصفٌةٌجعلنًأخالفها58

عدموضوحإجراءاتالمواعدالصفٌةٌدفعنًإلى59
عدمااللتزامبها



أخالؾالمواعدالتًالألتنعبؤهمٌتها61

مدرستزدادمشاؼبتًفًالصؾعندماٌسامحنًال61

ٌمتلنشخصٌةمدرسالتزمبالمواعدعندماأشعرأنال62
لوٌة



ٌساعدنًوالدّيعلىاكتسابالسلوكٌاتالصحٌحة63
وااللتزامبممارستها



مشكالتًالصحٌةهًسببحركتًالزائدةف64ً
الصؾ



 انعكاسات االنضباط الذاتي على التعلم 

أحصلعلىدرجاتأعلىعندماأنضبطذاتٌاف65ً
ؼرفةالصؾ



زادٌزدا66 كلما الدراسٌة الحصة خالل انتباهً د
انضباطً



مع67 عاللتً ٌحسن الصؾ ؼرفة فً انضباطً
مدرسال
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مع68 عاللاتً ٌحسن الصؾ ؼرفة فً انضباطً
زمالئً



عندماأكونمنضبطفًالصؾأستطٌعالتركٌزبشكل69
أكبرعلىالدرس



71 المدرسً الٌوم خالل بالمتعة أتحملأشعر عندما
مسإولٌةسلوكٌاتً
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 (7الملحق )

 استبانة االنضباط الذاتي بصورتها النهائية

  ةالمتعلم/ أختي  المتعلمأخي 



"دور ممارسة القواعد الصفية في تحقيق االنضباط الذاتي لدى المتعلمين تمومالباحثةبدراسةبعنوان"

المواعدفًتحمٌكاالنضباطمدرسممارسةالوذلنبهدؾالكشؾعنوالع للمواعدالصفٌةودورهذه

مرحلةالتعلٌماألساسًفًمدٌنةطرطوسمتعلمٌنالذاتًلدى

االستبانةبدلةوعناٌةواإلجابةعنالمسماألولللبٌاناتالشخصٌةوالمسم بمراءة التكرم نرجومنكم لذا

علماأنالبٌاناتالشخصٌةالتًتمدمهاسٌكونلهاأثرفعالفًالثانًفمراتممارسةالمواعدالصفٌة,

لكتابة داع ال لذلن فمط العلمً البحث وهدفها سرٌة ستبمى الممدمة المعلومات وأن , الدراسة نتائج

األسماءالشخصٌة

حسنتعاونكمشاكرةلكم

(فًالمربعالممابللإلجابةX:أرجومنكمتعبئةالبٌاناتاآلتٌةبوضعإشارة)أوال: البيانات الشخصية

 

 الجنس :          ذكر                                           أنثى 

 

 العمر بالسنوات : ........

 أبدا   نادرا   أحيانا   دائما  الفمراتالرلم

عنرضاولناعةمدرسأنّفذماٌطلبهال1

مدرسأنّفذالسلونالمطلوبفًالصؾكًأنالرضاال2

أشعربالرضاعندماأنفذالسلونالمطلوب3

مدرسألتزمالصمتخاللالدرسخوفامنعمابال4

مدرسأتحدّثوزمٌلًخاللالحصةالدراسٌةدونأنٌراناال5

عندماأعلمأنهلنٌعالبنًمدرسأخرجمنالصؾدوناستئذانال6

لدّيرؼبةفًالتزامالهدوءفًؼرفةالصؾ7

إذاوعدنًبالحصولعلىمكافؤة,حتىوإنلمأكنممتنعبهامدرسأنفذلواعدال8

ألومببعضالتصرفاتفًالصؾرؼماعن9ً

سلونالمطلوبكًأنالرضاأسرتًأمارسال11

حتىوإنتعارضذلنمعرؼباتًومٌولًمدرسأطٌعكلماٌطلبهال11

تزدادرؼبتًبممارسةالمواعدالصفٌةإذاكانتمعروضةفًؼرفةالصؾ12

علىخطؤفعلته,فإننًالأكررهمدرسعندماٌعالبنًال13

تدفعنًإلىااللتزامبؤداءالمهامالمكلؾبهارؼبتًفًالنجاح14




أبحثعنمعلوماتلدتساعدنًفًممارسةالمواعدالصفٌةبالشكلالصحٌح15

حولتعلٌماتلامبشرحهاولمأفهمهامدرسأخجلمنسإالال16

ةفشلًفًبعضالمهامالمكلّؾبهاٌدفعنًإلىعدمالمحاولةمرةثان17ٌ

مدرسأحترمالتوجٌهاتالتًٌصدرهاال18

دونمنالشةمدرسأنفذلواعدالعملالتًٌضعهاال19

مدرسرؼبتًفًاللعبمعرفالًتمنعنًمناالنتباهلماٌمولهال21

أعتمدعلىرفالًفًأثناءتنفٌذبعضالمهماتالصفٌة21
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اتًفًؼرفةالصؾأتحملمسإولٌةتصرف22

أستمّرفًأداءعملممتنعبؤهمٌتهمهماواجهتمنصعوبات23

أنهًالمهمةالمكلّؾبهاخاللالولتالمحدد24

أحكمعلىأفعالًإذاكانتصحٌحةأمخاطئة25

أحافظعلىأؼراضًالمدرسٌة26

مدرستالتًالٌمبلهاالأمٌلإلىممارسةبعضالسلوكٌا27

وألدرجهدهفًتعلٌمًمدرسأحترمال28

لًعندماٌكونلمصلحتًمدرسأتمبّلنمدال29

عندماأكونممتنعبفكرةمعٌنةفإننًأرفضالنماشحولها31

عندماٌخاطبنًأحدبؤلفاظسٌئةفإننًأردّبنفسالطرٌمة31

افظعلىعاللةجٌدةمعزمالئًداخلالصؾأح32

أبحثعنطرقمناسبةلمساعدةزمالئًفًمهامهمعندماٌحتاجونللمساعدة33

مدرسأرمًاألوساخفًؼرفةالصؾدونأنٌرانًال34

عدمفهممعنىالمواعدالصفٌةلدٌجعلنًأخالفها35

دالصفٌةٌدفعنًإلىعدمااللتزامبهاعدموضوحإجراءاتالمواع36

مدرسأبتعدعنممارسةالسلونالمطلوبعندماٌسامحنًال37

وجودأكثرمنمدرسللصؾلدٌدفعنًإلىمخالفةالمواعدالصفٌة38

ٌساعدنًوالدّيعلىاكتسابالسلوكٌاتالصحٌحةوااللتزامبممارستها39

رفالًالذٌنٌخالفونالمواعدالصفٌةأللّد41

أمٌلإلىالتحدثمعزمٌلًخاللالحصةالدراسٌةحتىلوأثرذلنعلىفهم41ً
للدرس



كلماالتزمتبالمواعدالصفٌةحصلتعلىدرجاتأعلىفًمواديالدراسٌة42

باطاٌزدادانتباهًخاللالحصةالدراسٌةكلماكنتأكثرانض43

مدرسالتزامًبالسلونالمطلوبفًؼرفةالصؾٌحسنعاللتًمعال44

أرّكزبشكلأكبرعلىالدرسعندماألتزمبالمواعدالصفٌة45

المٌامبهمدرسأشعربالسعادةعندماأنفذالسلونالذيٌتولعمنًال46
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 (8الملحق )

 تها األوليةبطاقة المالحظة بصور

 الدكتور :                                              

  تحية طيبة...

"دور ممارسة القواعد الصفية في تحقيق االنضباط الذاتي لدى المتعلمين تمومالباحثةبدراسةبعنوان"

حلمةالثانٌةوتستخدمبطالةالمالحظةبهدؾالكشؾعنمدىممارسةالمواعدالصفٌةمنلبلمدرسًال

منالتعلٌماألساسًفًمدٌنةطرطوس

 مع جزيل الشكر والتقدير 

االلتراحؼٌرمناسبةمناسبةالعبارات

 وجود قواعد صفية وممارستها

لواعدصفٌةمدرسٌطبكال

صفٌةبطرٌمةإٌجابٌةالمواعدالمدرسٌصوغال
توضحالسلونالمرؼوبفٌه



المواعدالصفٌةبعباراتواضحةمدرسٌصوغال
وسهلةالفهم



لتالمذتهسببااللتزامبالمواعدمدرسٌشرحال
الصفٌة



تالمذتهعلىكٌفٌةممارسةالمواعدمدرسٌدربال
الصفٌة



ومختصرةالمواعدالصفٌةالمطبمةللٌلةالعدد

إجراءاتكللاعدةصفٌةمحددةبدلة

المواعدالصفٌةمكتوبةومعلمةفًؼرفةالصؾ

لواعدصفٌةعامةومشتركةفًمدرسٌطبكال
المدرسة



لواعدهاللفظٌةبتوابععمابٌةفًمدرسٌدعمال
حاالتالمخالفة



ٌةحازماعندممارسةالمواعدالصفمدرسٌكونال

تالمذتهبالمواعدالصفٌةمنحٌنمدرسٌذكرال
آلخر



المواعدالصفٌةبشكلمتواصلمدرسٌتابعال
ودونتمٌٌز



حولحدودااللتزاممتعلمٌنالمدرسٌفاوضال
بالمواعدالصفٌة



للمواعدالصفٌةمتعلمٌنمدىفهمالمدرسٌفحصال

ةعنمخالفةالمواعدالعوالبالناتجمدرسٌنفذال
الصفٌة



للمواعدالصفٌةمتعلمٌنمخالفةالمدرسٌتجاهلال

الذيٌخالؾالمواعدالصفٌةمتعلمالمدرسٌعالبال
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الذيٌخالؾالمواعدالصفٌةمتعلمالمدرسٌسامحال

مناسبةلدرجةمدرسالعموبةالتًٌضعهاال
المخالفة



بالمواعدالصفٌةمتعلمٌنزامالالتمدرسٌتابعال

عنثمتهبالطلبةلتشجٌعهمعلىمدرسٌعبرال
االلتزامبالمواعدالصفٌة



رؼمللمتعلّمٌنفًاحترامهمدرسٌستمرال
مخالفتهمللمواعد



عباراتالتشجٌعالستجرارتعاونمدرسٌستخدمال
فًتطبٌكالمواعدالصفٌةمتعلمٌنال



معالجةالسلونالخاطئوعدممدرسلٌحاولا
االكتفاءبمعالبته



  مدرسنتائج ممارسة القواعد الصفية على ال

تإثرالمواعدالصفٌةعلىنجاحالخطةالدراسٌة

تحمكالمواعدالصفٌةالراحةالنفسٌةوالجسدٌة
مدرسلل



تساعدالمواعدالصفٌةفًإدارةالولت

أهداؾالدرسنتٌجةوجودلواعدمدرسٌحمكال
صفٌةفعالة



فًإدارةمدرسممارسةالمواعدالصفٌةتساعدال
الصؾ



 متعلمنتائج ممارسة القواعد الصفية على ال

بالمتعةعندتنفٌذالمواعدمتعلمٌشعرال

مدرسلشرحالمتعلمٌزدادانتباهال

ضاولناعةالمواعدالصفٌةعنرمتعلمٌنفذال

متعلمٌرتفعمستوىالتحصٌلالدراسًلل

والزمالءمدرسالمتعلمٌحترمال

أثناءشرحالدرسمدرسإلىالمتعلمٌنصتال

بالواجباتالمنزلٌةالمكلؾبهاعلىمتعلمٌمومال
أكملوجه



فًأداءالمهامالمكلؾبهامتعلمٌنجحال
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 (9الملحق )

 بطاقة المالحظة بصورتها النهائية

معظمالعبارات
األحٌان

نادرا أحٌانا 

ممارسةالمواعدالصفٌة

المواعدالصفٌةمدرسٌطبكال

المواعدالصفٌةمكتوبةومعروضةفًؼرفةالصؾ

المواعدالصفٌةمصاؼةبطرٌمةإٌجابٌة

المواعدالصفٌةلابلةللتطبٌك

عندممارسةالمواعدالصفٌةحازما مدرسالٌكون

بالمواعدالصفٌةمنحٌنآلخرالمتعلمٌنمدرسٌذكرال

بالمواعدالصفٌةمتعلمٌنالتزامالمدرسٌتابعال

نفسهالمتعلمؼٌرالممبولولٌسالمتعلمسلونمدرسٌنتمدال

الصفٌةالعوالبالناتجةعنمخالفةالمواعدمدرسٌنفذال

ال لواعد مدرستتضمن على و"متى" "كٌؾ" توضٌح ٌسلنالمتعلماللفظٌة أن
السلونالمناسب



متعلمٌنعباراتالتشجٌعالستجرارتعاونالمدرسٌستخدمال

الهادؾللحصولعلىانتباههالمتعلمسلونمدرسٌتجاهلال

وضحولالمواعدالصفٌةبالمفاصلةوالتفاللمتعلّمٌنمدرسالٌسمحال

 متعلمينانعكاسات ممارسة القواعد الصفية على ال

االلتزامالذاتًبالمواعدالصفٌة

أثناءشرحالدرسمدرساالنتباهلل

الهدوءفًالصؾ

مدرساإلجابةالصحٌحةعنأسئلةال

االستجابةللعموبةالمترتبةعنمخالفةالماعدة
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 (01الملحق )

 تسهيل مهمة
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Abstract 
This study aimed to explore the role of practicing Classroom Rules by the teachers of 

basic education / second stage in achieving learners' self-discipline.  

The sample of study consisted of 34 teachers of both sexes, and 137 students of both 

sexes, too at the second stage of basic education in Tartous city for the year 2013/2014. 

In order to achieve the purpose of this study, the descriptive approach was used and 

three tools were structured: a questionnaire of classroom rules, a questionnaire of self-

discipline and an observation card . 

After collecting data and analyzing it statistically, the outcome is the following results : 

-The teachers practice classroom rules at the second stage (basic education). Average 

value was (3.11) within a scale that "sometimes" equals (2.51- 3.25).  

- The learners are inclined to self-discipline at the second stage (basic education). 

Average value was (3.07)within a scale that "sometimes" equals (2.51- 3.25). 

- There is a strong link between practicing classroom rules by teachers and learners' 

self-discipline. The relation between them both is direct and positive. Besides, 

practicing these rules by teachers explains 54.3 % of learners' self-discipline while 45.7 

stems from other factors. 

- There are no differences of statistical reference between the average of teachers' 

answers the questionnaire of practicing classroom rules according to sex, teaching level, 

and experience and specialization years. 

- There are no differences of statistical reference between the average of learners' 

answers (in both sexes) the questionnaire of self-discipline.  

- The average was struck for the number of times note(observation) was taken (3) times 

in every classroom. The sample of study in sixth grade primary in Abo Firas Al-

Hamadany school got the highest average (32) about observing classroom rules 

practicing and about its effects wherein the average was (13.33). 

The researcher concludes with a number of suggestions about conducting more studies 

about the subject. 

Key words: Classroom Management, Classroom Rules, Self-Discipline. 
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