
األساسً بالحلقة الثانٌة من التعلٌم  الدراسًتطوٌر العملٌات اإلدارٌة للفصل 
العالمٌة المعاصرة لالتجاهاتوفقاً   

  إعداد
دعاء تماـ إسماعيؿ. الباحثة  

 مقدمة

 مينة في  "كالتعمـ ـيالتعم " ةيعمم ركائز ـھأ مف المدرسي الفصؿ إدارة تعتبر        

 يستطيع أف أجؿ مف الدراسي الفصؿ داخؿ المناسب الجك ئةيكتي خمؽ بيا كيقصد سيالتدر 
مكان قدراتو حسب جيد بشكؿ التعمـ الطالب  العمميات ممارسة عمى المعمـ تساعد كما اتو،يكا 
 .التعميمية األىداؼ تحقيؽ أجؿ مف جيد بشكؿ اإلدارية
 المعمـ استخداـ عمى المدرسي الفصؿ إدارة مجاؿ في الحديثة اإلجراءات كتشتمؿ         
 التربكية العممية خدمة في كالمادية منيا البشرية لديو، المتاحة كاإلمكانات الطاقات لكافة
 المتاحة كاإلمكانات الطاقات كافة كاستخداـ لممتعمـ، الشامؿ النمك تحقيؽ إلى تيدؼ التي
 النمك تحقيؽ إلى تيدؼ التي  التربكية العممية خدمة في كالمادية منيا البشرية لديو،

 كخارجيا، الصفية الغرفة داخؿ الفعاؿ لالتصاؿ نظاـ كضع عمى كالعمؿ لممتعمـ، الشامؿ
 النمط يشكؿ بحيث كالتعمـ التعميـ لمكاقؼ المناسبة اإلدارية ألساليب استخداـ كأيضان 

 .(1)األساليب ىذه جكىر يالديمكقراط
  البحث مشكلة

 نجػػػاح كمحػػػكر التعميمػػػي عمػػػؿال أسػػػاس ىػػػك كجكدتػػػو المدرسػػػي الفصػػػؿ إدارة تعػػػد        
زاء التربكيػة، أىػدافيا تحقيؽ في المدرسة  التربػكم العمػؿ فػي المسػتمر كالتجديػد التطػكر كا 

 كػالن  تجعػؿ حديثػة، إداريػة كأسػاليب كتنظيمات كطرائؽ كمكارد كقيـ أىداؼ مف يتضمنو بما
 متطمبات ضكء في كسريع مستمر كتجديد تطكر في كالمجتمع كالمعرفة كالمعمـ المتعمـ مف

دارة عامػػة التعميميػػة اإلدارة عمػػى يفػػرض ممػػا المعرفػػة، عصػػر  خاصػػة المدرسػػي الفصػػؿ كا 
 األىػػداؼ يحقػػؽ بمػػا المجػػاؿ ىػػذا فػػي الحديثػػة االتجاىػػات كتفعيػػؿ التطػػكرات ىػػذه مكاكبػػة

 . المنشكدة
 الفصػؿ داخػؿ التعمميػة العمميػة قيػادة فػي المعمػـ بػو يقػـك الػذم الميـ لمدكر كنظران 

 داخػؿ الفصػؿ إدارة في المعمـ يستخدميا التي األساليب إبراز البحث ىذا في احثةالب تحاكؿ
 االتجاىػات ضػكء فػي األسػاليب تمػؾ كتطكير ،األساسي التعميـ مف الثانية بالحمقة المدرسة
 التسػاؤؿ في البحث مشكمة بمكرة يمكف ثـ مف ،الدراسي الفصؿ إدارة في المعاصرة العالمية
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 التعميـ مف الثانية بالحمقة الدراسي الفصؿ إدارة أساليب تطكير يمكف كيؼ :التالي الرئيسي
  ؟ المعاصرة العالمية االتجاىات بعض ضكء في األساسي
 :اآلتية الفرعية األسئمة عف اإلجابة خالؿ مف لمبحث الرئيسي السؤاؿ عف اإلجابة يمكف        

 مػػف الثانيػػة بالمرحمػػة فصػػؿال إدارة تطػػكير فػػي المعاصػػرة اإلداريػػة االتجاىػػات أىػػـ مػػا -1
 ؟األساسي التعميـ

 األساسػي التعمػيـ مػف الثانيػة الحمقػة بمػدارس المدرسػي الفصػؿ إدارة عمميات كاقع ما  -2
  البحث؟ عينة نظر كجية مف

 ؟ األساسي التعميـ مف الثانية بالحمقة الفصؿ إدارة تطكير مقترحات ما -3
 :البحث أهداف

 : ةاآلتي األىداؼ تحقيؽ إلى البحث يسعى
 . األساسي التعميـ مف الثانية الحمقة بمدارس الفصؿ إدارة أسس عمى التعرؼ .1

 إدارة تطػكير فػي منيػا االسػتفادة يمكػف التي المعاصرة اإلدارية االتجاىات عمى التعرؼ .2
 .التحميؿ مع األساسي التعميـ مف الثانية بالحمقة الفصؿ

 .ساسياأل بالتعميـ الثانية الحمقة في الفصؿ إدارة كاقع رصد .3

 : البحث أهمٌة

 عمى يعمؿ فيك ،المصرم التعميـ نظاـ داخؿ األساس قاعدة ىك األساسي التعميـ يعد -1
 لمحياة بالتييؤ لمطفؿ تسمح التي كالميارات كالمعارؼ المعمكمات مف األدنى الحد تكفير

 . النظامي التعميـ إطار داخؿ دكره كممارسة

 تكاجو التي المشكالت حؿ في تسيـ لتيا اإلدارية العمميات نحك االىتماـ تكجيو -2
 .المدرسي الفصؿ داخؿ األساسي بالتعميـ الثانية الحمقة معممي

 اتجاىات تبنى نحك التعميمية العممية عمى القائميف اىتماـ تكجيو في البحث يساعد قد -3
 .المدرسي الفصؿ إدارة في جديدة

 :البحث منهج

 البحث، لطبيعة لمالئمتو نظران  التحميمي الكصفي المنيج الحالي البحث استخداـ        
 عمى لمتغمب تصكر اقتراح ثـ كمف ا،ػكتفسيرى كتحميميا اػكتبكيبي البيانات جمع تـ حيث
  التكجيات بعض كشرح تناكؿ عمى الباحثة دػساع مما المشكالت أك المعكقات ىذه

 . المدرسي الفصؿ إدارة ألساليب المعاصرة العالمية
 :وأداته البحث عٌنة
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 كما ،األساسي التعميـ مف الثانية الحمقة معممي مف عينة عمى الحالي البحث أشتمؿ        
 .البحث لطبيعة لمالئمتيا نظران  البيانات، لجمع رئيسية كأداة اإلستبانة عمى البحث أعتمد
 : البحث حدود

 :التالي النحك عمى ىي حدكد ثالثة عمى الحالي البحث اعتمد
 الموضوعً الحد -1

 الحمقة ىذه تمثؿ حيث ،األساسي التعميـ مف الثانية الحمقة بدراسة الحالي البحث قاـ
 انتقالية مرحمة تعتبر كما. التعميمي النظاـ بيئة في محدده أىداؼ ذات مستقمة مرحمة
 عالكة. التالية المراحؿ إلى االنتقاؿ عمى كتساعدىـ التالميذ مصير تحديد عمى تساعد
 ينبغي لذا المراىقة مرحمة بداية لدخكلو نظران  التمميذ عمر مف حساسة مرحمة إنيا عمى

 . كبممارستيا بيا العناية

 البشرى الحد -2

 مف الثانية الحمقة معممي مف عينة عمى اإلستبانة تطبيؽ في الحالي البحث اعتمد        
 .ياألساس التعميـ
  الجغرافً الحد -3

 بني محافظة في األساسي التعميـ مف يةالثان الحمقة مدارس عمى الحالي البحث طبؽ         
 مصر، في التعميـ عمى المركزم الطابع كغمبة ،اإلعدادم التعميـ مدارس عدد لكثرة نظران  سكيؼ،

 .االستبياف مف يمكنيا مما الباحثة، مكطف أنيا كما النتائج، تعميـ احتمالية مف يزيد بما

 :البحث مصطلحات
 التطوٌر -1

 أحسف إلى تطكيره المراد بالشئ الكصكؿ إلى تيدؼ ميةعم بأنو التطكير يعرؼ      
 اقتصادية كبطريقة كجو أتـ عمى منو المنشكدة األىداؼ يحقؽ حتى ممكنة صكرة كأفضؿ

  .(1)كالماؿ الجيد في
 اإليجابي اليادؼ المخطط التغيير إلى الحالي البحث في التطكير مفيـك كيشير       
 ،اتصاؿ تنظيـ، تخطيط،) كىى المدرسي الفصؿ إدارة يف اإلدارية العمميات عمى يتـ الذم
 خالؿ مف كتشخيصيا تحميميا بعد ياألساس التعميـ مف الثانية بالحمقة( ضبط قيادة،

 االتجاىات ضكء في ليا تطكيرية آليات بكضع كذلؾ المدارس كمديرم كالمشرفيف المعمميف
 .المعاصرة العالمية
  المدرسً الفصل إدارة -2

 مف الفصؿ غرفة داخؿ فعاؿ تنظيـ تكفير إلى تيدؼ التي العممية أنيا عمى تعرؼ        
 ضكء في التعميـ لحدكث المالئمة الظركؼ لتكفير المعمـ بيا يقـك التي األعماؿ خالؿ
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 سمكؾ في فييا مرغكب تغيرات إلحداث بكضكح حددىا أف سبؽ التي التعميمية األىداؼ
 إلى إمكاناتيـ كتطكير جية مف إليو نتمكفي الذم المجتمع كثقافة تتسؽ المتعمميف

 .  (1) أخرل جية مف المتكاممة شخصياتيـ جكانب في ممكف حد أقصى
 اإلجراءات مجمكعة" أنيا إلى البحث ىذا في المدرسي الفصؿ إدارة تعريؼ كيشير        
 جانب مف الفصؿ داخؿ التعميمية العممية لمككنات كتنسيؽ كتنظيـ تخطيط مف التنفيذية
 كتعبر. الفصؿ داخؿ التعميمة العممية أىداؼ يحقؽ بما الطالب مساعدة أجؿ مف المعمـ
 الحمقة معمـ بيا يقـك كمتكاممة مترابطة أنشطة" عف الحالية الدراسة في الفصؿ إدارة

 كالضبط كالقيادة كاالتصاؿ كالتنظيـ التخطيط" كظائؼ تضـ األساسي التعميـ مف الثانية
 ."ممكنة تكمفة بأقؿ فاعمة صفية ئةبي إلى الكصكؿ بيدؼ
 المعاصرة العالمٌة االتجاهات -3

 التربكيػػة اإلداريػػة الطػػرؽ أحػػدث إنيػػا عمػػى المعاصػػرة العالميػػة االتجاىػػات تعػػرؼ        
 اإلدارم الفكػػػر فػػػي نظريػػػة أسػػػس عػػػف كالناتجػػػة ،المدرسػػػي الفصػػػؿ إدارة فػػػي المسػػػتخدمة

 ضػػكء فػػي النتػػائج أفضػػؿ تحقيػػؽ يػػةبغ كذلػػؾ معينػػة، قيمػػة حػػكؿ نمػػت المعاصػػر التربػػكم
 .  (2) المكضكعة كالتعميمية التربكية األىداؼ
 عمػػى انعكاسػػاتياك  المعاصػػرة، كالتنظيميػػة كالمجتمعيػػة العالميػػة التحػػديات تمثػػؿ كمػػا        
 بصػكرتو المدرسػي الفصػؿ مقكمػات عمػى كالتعػرؼ ،المدرسي الفصؿ داخؿ التعميمية الحياة
 عصػرية إدارة الفصؿ إلدارة التربكية كالمتطمبات المعمكمات عصر مع تتناسب التي الحديثة
 .المعرفة عصر متطمبات مع تتناسب

 للبحث النظري: اإلطار  أوالً 
 المدرسًمفهوم إدارة الفصل  أـ 

النظػرة إلييػا  بػاختالؼلدل التربػكييف كتختمػؼ  المدرسيتتعدد مفاىيـ إدارة الفصؿ  
قػػػدميا  التػػػية بمكػػػاف حصػػػر مفػػػاىيـ إدارة الفصػػػؿ البػػػاحثيف، كلػػػذا مػػػف الصػػػعكب كاىتمػػػاـ

ىػذا المجػاؿ بعػرض المفػاىيـ ذات الصػمة بمكضػكع البحػث.  في االكتفاءالتربكيكف، كسيتـ 
أنيػػػا نظػػػاـ فرعػػػى ينبثػػػؽ مػػػف نظػػػاـ اإلدارة  (1) (2001، حيػػػث أكػػػدت )ىالػػػة عبػػػد المػػػنعـ

 التػػيماديػة كالبشػرية المدرسػية يتكػكف مػػف المعمػـ كالتمميػذ باإلضػػافة إلػى كافػة العناصػػر ال
 كاالجتماعيػػػةالميػػػارات المعرفيػػػة  الكتسػػػابيمكػػػف تكظيفيػػػا لتػػػكفير بيئػػػة دراسػػػية مناسػػػبة 

يكسػؼ أكضػح )، بينمػا ميػة التعميميػة كرضػا الميتمػيف بيػاالمختمفة بما يحقؽ أىػداؼ العم
مػػف خػػالؿ النظػػػرة  المدرسػػػيمفيكمػػان إلدارة الفصػػؿ  (2) (2005، قطػػامى، كنايفػػة قطػػػامى
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يكجػو فييػا  التػيالعممية المنظمػة كالمخططػة  ىيلكجية فيشير إلى أف إدارة الفصؿ السيكك 
، كما يبذلو الطالب مػف أنمػاط سػمكؾ تتصػؿ بالمنػاخ عمـ جيكده لقيادة األنشطة الصفيةالم

 المالئـ لتخطيط أىداؼ تعميمية يخططيا المعمـ كينفذىا الطالب. 
دارة لمفيػػـك السػػابؽ العػػرض خػػالؿ كمػػف     إدارة تعريػػؼ يمكػػف الدراسػػي صػػؿالف كا 
 تنظػيـ بيػدؼ الفصػؿ داخػؿ المعمـ بيا يقـك التي كاألنشطة اإلجراءات كؿ أنيا عمى الفصؿ
 الػتعمـ عمميػة حػدكث في كيسيـ الفعاؿ التعميـ يحقؽ بما التعميمية كالمكارد كالكقت الطالب

 يعنػى ممػا. كػفمم جيد كبأقؿ النتائج أفضؿ عمى لمحصكؿ ممكنة طاقة بأقصى كاستثمارىا
 : اآلتية العناصر عمى تشتمؿ المدرسي الفصؿ إدارة أف
 الكتساب مناسبة دراسية بيئة لتكفير تكظيفيا يمكف التي كالبشرية المادية العناصر كافة 

 .التعميمية العممية أىداؼ يحقؽ بما المختمفة كاالجتماعية المعرفية الميارات
 كحػذؼ التالميػذ لػدل المناسػبة السػمككية نماطاأل  لتنمية المعمـ يستخدميا التي األنشطة 

 .الجيدة اإلنسانية العالقات لتنمية المناسبة غير األنماط
 الفصؿ داخؿ النظاـ عمى المحافظة أجؿ مف المعمـ يستخدميا التي كاالستراتيجيات الممارسات. 

 المدرسًأهمٌة إدارة الفصل ب ـ 

 كتضػػع لمػػتعمـ الماديػػة البيئػػة تػػنظـ يػػاأن فػػي المدرسػػي الفصػػؿ إدارة أىميػػة تتضػػح        
 كتحػدد السػمكؾ، كسػكء مالسػك  السػمكؾ معػايير كتحدد كمخرجاتو، لنكاتجو كضكابط قكاعده
 الكسػػائؿ كتكظيػػؼ كأنشػػطتو، التعمػػيـ أسػػاليب تنكيػػع ككيفيػػة النظػػاـ سػػيادة كمبػػادئ قػػكانيف

 بػػيف كالتفاعػػؿ العالقػػة كتطػػكير الطػػالب، كأمػػف سػػالمة كضػػماف فػػاعالن، تكظيفػػان  التعميميػػة
 .  (3)أخرل جية مف البعض بعضيـ بيف كالطالب جية، مف كالمعمـ الطالب
 اإلنجػػاز معػػدالت ارتفػػاع فػػي تسػػيـ أنيػػا فػػي المدرسػػي الفصػػؿ إدارة أىميػػة تبػػرزك         

 السػمكؾ ضػبط قكاعػد مػف تعػزز ،التعميمػي المكقػؼ عػف االنحرافػات مف كتحد الفصؿ داخؿ
 كأنشػطتو، الػتعمـ أسػاليب تنكيػع ككيفيػة النظػاـ سػيادة كمبػادئ قػكانيف تحػدد الفصؿ، داخؿ
 تكظيػػؼ عمػػى تعمػػؿ كالتالميػػذ، المعمػػـ بػػيف اإليجػػابي كالتكاصػػؿ التفاعػػؿ إحػػداث فػػي تسػػيـ

 كتكظيفيػا المتػكفرة كاإلمكانيػات الكقػت اسػتثمار فػي تسػيـ فعاالن، تكظيفان  التعميمية الكسائؿ
 . أفضؿ تعمـ تحقيؽ في
 :المدرسًالفصل أهداف إدارة   -ج

 اجتماعيػػػة كأىػػػداؼ تعميميػػػة أىػػػداؼ إلػػػى المدرسػػػي الفصػػػؿ إدارة تصػػػنيؼ يمكػػػف         
 :التالي النحك عمى األىداؼ ىذه تناكؿ يتـ كسكؼ تنظيمية، كأىداؼ
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 : الفصل إلدارة التعلٌمٌة األهداف 

 الطػػالب تحقيػػؽ تيسػػير تسػػتيدؼ التػػي األنشػػطة مػػف مجمكعػػة يشػػمؿ التعمػػيـ كػػاف إذا         
ذا مباشػػر نحػػك عمػػى التعميميػػة لألىػػداؼ  الظػػركؼ خمػػؽ تسػػتيدؼ المدرسػػي الفصػػؿ إدارة كانػػت كا 
 المدرسػي لمفصػؿ الفعالػة اإلدارة أف يعنػى ىػذا فػنف الػتعمـ، إطارىػا في يحدث التي الشركط كتكفير
 :إلى تيدؼ الدراسي الفصؿ إدارة فنف لذلؾ.  (1)الفعاؿ لمتعمـ ضركرم شرط

 مسػػاعدتيـ جانػػب إلػػى ىػػذا ، كقػػدراتيـ طاقػػاتيـ ألقصػػى الػػتعمـ عمػػى الطػػالب مسػػاعدة 
   .المدرسي الفصؿ داخؿ المسئكلية كتحمؿ بفاعمية البعض بعضيـ مع العمؿ عمى

 كفعالػػة مالئمػػة أنشػػطة فػػي الطالػػب انػػدماج عمػػى الحفػػاظ خػػالؿ مػػف الػػتعمـ كقػػت زيػػادة 
 . (2)قيمة كذات

 الطػالب جميػع أف مػف التأكػد مع التعمـ في لممشاركة الطالب جميع أماـ الفرص إتاحة 
 . (3)المدرسي الفصؿ داخؿ يتـ نشاط كؿ في المشاركة قكاعد يعرفكف

 : الفصل إلدارة االجتماعٌة األهداف

 يمعبػػو الػػذم الػػدكر عمػػى المدرسػػي الفصػػؿ إدارة فػػي االجتمػػاعي المنظػػكر يرتكػػز         
 كبػذلؾ المدرسػي الفصػؿ إدارة فعاليات عمى التأثير في كالمعمميف الخارجية كالبيئة المجتمع
 كالتكاصػؿ التفاعػؿ أنمػاط زيػتعز  اجتماعيػة أىداؼ تحقيؽ إلى المدرسي الفصؿ إدارة تيدؼ

 مسػاعدة. (4) أخػرل جيػة مػف أنفسػيـ الطػالب كبػيف جيػة مف كطالبو المعمـ بيف االيجابي
 ـفتجعمي الذاتي االنضباط عمى الطالب بيتدر  . (5)الذاتية اإلدارة مف المزيد لتحقيؽ الطالب
 اآلخػػريف حريػػات كفكيحترمػػ ـسػػمككي كففيضػػبط االجتماعيػػة ـلبيئػػتي كاعيػػا تكيفػػا كفيتكيفػػ
 .يـحكمصال

 
 :الفصل إلدارة التنظٌمٌة األهداف

 كالصػػراعات االضػػطرابات مػف بخمكىػػا تتسػػـ أف تعنػى المدرسػػي لمفصػػؿ الفعالػة اإلدارة      
 المدرسػػي الفصػػؿ إدارة تيػػدؼ لػػذلؾ لمسػػمكؾ مجتمعيػػةال الضػػكابط تخػػالؼ التػػي كالسػػمككيات

 :إلى
 التعميمػػي المكقػػؼ فػػي الطػػالب سػػمكؾ انضػػباط أم ،المدرسػػي الفصػػؿ فػػي النظػػاـ حفػػظ 

 الدراسػػي الفصػػؿ داخػػؿ التفاعػػؿ عمميػػة ييسػػر كبمػػا المدرسػػية، كاألنظمػػة القكاعػػد بحسػػب
 .كالمنشكدة المخططة األىداؼ باتجاه
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 التػي الصفية األنشطة في لممشاركة المنظمة القكاعد ضعك  خالؿ مف لمتعمـ مدخؿ إيجاد 
 .  يشارؾ ككيؼ كأيف كمتى يشارؾ كبماذا يشارؾ مف تبيف

 : المدرسًإدارة الفصل  مجاالت -د

 عػف مسػئكؿ أنػو بمعنػى المدرسػة مػدير شػأف ذلػؾ فػي شػأنو فصمو في مدير المعمـ يعتبر       
 كالكقػػت كاألدكات، كاألجيػػزة المػػكارد فػػي تتمثػػؿ الدراسػػي الفصػػؿ مسػػتكل عمػػى عديػػدة أشػػياء إدارة

سػػتراتيجيات كالمكػػاف،  أكليػػاء ذلػػؾ فػػي بمػػا المدرسػػة كخػػارج داخػػؿ كالعالقػػات كالػػتعمـ، التعمػػيـ كا 
بيئػػة  المدرسػػيالفصػػؿ  كيعتبػػر. اآلخػػريف مػػع كتفاعمػػو كأمانػػو كأمنػػو التمميػػذ كسػػمككيات األمػػكر،

   :ىي مجاالتثالثة  فيديناميكية نشطة يمكف حصرىا 
يعمػؿ فييػػا المعمػـ، كالتالميػػذ، كتتضػػمف  التػػيالبيئػػة  المػادميمثػؿ المجػػاؿ   :المااادي المجاال

حجرة الدراسة ذاتيا ككيفية تصميميا مف حيث القدـ كالحداثة كترتيبيا، كما بيا مف أثػاث، 
المدرسػػة يقضػػكف  فػػيكأجيػػزة، كاألدكات يسػػمح بػػأنكاع مختمفػػة مػػف النشػػاط، كألف التالميػػذ 

دراسػػػة تمػػػؾ البيئػػػة كالكقػػػكؼ عمػػػى أىػػػـ  الضػػػركرمقػػػاتيـ داخػػػؿ الفصػػػكؿ، فمػػػف معظػػػـ أك 
التػأثير عمػى  فػيالسيما كأف ىناؾ دالئؿ تؤكػد األىميػة القصػكل لبيئػة الفصػؿ  خصائصيا،

 إنجازىـ كتحصيميـ. فياتجاىات التالميذ كالمعمميف نحك المدرسة، كما أنيا تؤثر 
يتخذىا  التيتقدميا المدرسة كالقرارات  التيناىج إلى المقررات كالم يشير :ًالتعلٌم المجال

يحتاجيا التالميذ فى سف معيف  التيالمعممكف فيما يتعمؽ بنكعية الميارات كالمعمكمات 
 فيلمنشاط  ةكمرحمة تعميمية معينة، ككقت ككيفية تقديميا كعرضيا، ككضع أطر محدد

 0التربكية بالنكاحيكغير ذلؾ مما لو عالقة  الدراسياليـك 
ىك قيامو عمى  اجتماعي بيئيكنظاـ  الدراسيالفصؿ  رأىـ مظاى إف :االجتماعً المجال

 كلكييشتمؿ عمييا،  التيالتعايش كالتنسيؽ بيف العناصر النفسية كاالجتماعية كالبيئية 
لدل المعمـ بكصفو القائد  ككجداني نفسييتحقؽ ىذا التعايش البد أف يسبقو استقرار 

 االجتماعيجتماعية داخؿ الفصؿ، فالبيئة الصفية مف المنظكر يدير الحياة اال الذم
كالتمميذ يمكف أف تشكؿ تركيبة اجتماعية  مـبما تشتمؿ عميو مف تفاعؿ بيف المع كاإلنساني

 تتميز بخصائص معينة.
 عػددعمػى  يالمدرسػ فصػؿإدارة ال تشػتمؿ :المدرسًالفصل  إلدارةاألساسٌة  الوظائف - هـ

كالضػبط  قيػادةعمميات التخطيط كالتنظيـ كاالتصاؿ كال فيتتمثؿ  التي مف الكظائؼ اإلدارية
 :التالي النحك عمى العمميات ىذه تناكؿ يتـ كسكؼ
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 لمػػا يمسػػتقبم تصػػكر مػػف المعمػػـ يضػػعو مػػا إلػػى التخطػػيط يشػػير  : الصاافً للنشاااط التخطااٌط
 لخطػطا كرسػـ األىػداؼ ككضػع صػياغة كيتضػمف حػددىا، التي األىداؼ لبمكغ تنفيذه سيتـ

 . المطمكبة كالتعمـ التعميـ مصادر كتحديد كاإلستراتيجيات
 بػذلؾ كىي اإلدارة، عمـ كظائؼ مف كظيفة أك عنصر عف تعبر :بيئة الفصؿ تنظيـ 

سناد ترتيب عممية تعنى  الػبعض يػرل كمػا بكفػاءة، األىػداؼ يحقػؽ بمػا األفراد إلى العمؿ كا 
 مسػتكل عمػى أمػا. المدرسػة داخػؿ المكجػكدة كالمػكارد اإلمكانػات اسػتخداـ كيفيػة تعنى أنيا

 تنظػيـ كأيضػا كالتالميػذ المعمػـ بػيف كاألدكار العمؿ تكزيع إعادة تنظيـ بكممة فيقصد الفصؿ
 ىنػػا التنظػػيـ فػػنف ثػػـ كمػػف صػػفية، كأنشػػطة كأدكات تجييػػزات مػػف تحكيػػو بمػػا الصػػؼ غرفػػة
 األىػداؼ كتحقػؽ نسػجاـبا تعمػؿ حتػى الصفية، كالمككنات العناصر لكافة المعمـ إدارة يعنى

 .كالتعميمية التربكية
 حسػب عمػى كػالن  الطمبة عمى الصفية كاألنشطة الميمات تقسيـ عمى المعمـ كيعمؿ        
 المدرسػػة فػػي المتاحػػة الماديػػة المػػكارد مػػف االسػػتفادة يمكػػف بحيػػث كترتيبيػػا كميكلػػو قدراتػػو
 مػف المدرسػي لمفصػؿ داخميػةال البيئػة تنظػيـ عمػى المعمػـ يعمػؿ كما. الصفي العمؿ لتطكير
 بتنظػيـ يقػـك أنػو كمػا الحائطيػة كالرسػكمات كالصػكر كالمػكاد الدراسػية المقاعػد كضع حيث
 أدكارىػـ كتنسػيؽ مشػاركتيـ تنظػيـ عمػى يحػرص كما المنشكد اليدؼ لتحقيؽ الطمبة جيكد

 . بينيـ فيما اإليجابي غير كالتنافس المشكالت تكليد شأنو مف ما كؿ كاستبعاد
   ٌطكاعيػة يجتيػدكا حتػى األفػراد فػي التػأثير عممية إلى القيادة تشير المعلم للتالمٌذ: ادةق 

 الفصػؿ بيئػة عمى المحافظة في بارزان  دكران  كالقيادة كتمعب. ،الجماعة أىداؼ تحقيؽ نحك
 كمػديريف المعمميف بقدرة عالقة ليا التالميذ نتائج أف يبدك كما كفاعمة، منظمة المدرسي

 بالميػاـ المرتبطػة كاألبعػاد كالكجدانية، االجتماعية األبعاد بيف الناجح تكازفال تحقيؽ في
 . كالمدرسة الفصؿ مف كؿ داخؿ

 كاىتمامػات ميػكؿ المعمـػ فيػو يراعػى الػذم المنػاخ إلػى التحفيػز يشػير التالمٌذ داخل الفصال : تحفٌز
 فيػو كيراعػى المختمفػة طةاألنشػ في اإليجابية كالمشاركة لمعمؿ مبادرتيـ كيشجع التالميذ كحاجات
مكانػػات قػػدرات  المنافسػػة ركح فػػييـ كيثيػػر ، مػػريح صػػحي نفسػػي منػػاخ ليػـػ كيػػكفر مػػتعمـ كػػؿ كا 

 كيتكلػػد ، أنفسػػيـ نحػػك إيجابيػػة اتجاىػػات التالميػػذ لػػدل تتكػػكف المنػػاخ ىػػذا ظػػؿ فػػي ، كالتشػػجيع
 ارتفػػاع إلػػى ليػػؤد أف شػػانو مػػف كىػػذا ، كاجتيػػاد بجػػد كالػػتعمـ لمعمػػؿ كالحمػػاس االسػػتعداد لػػدييـ

 لطالبػػو يسػػيؿ الػػذم الميسػػر بػػدكر الفصػػؿ داخػػؿ المعمػـػ كيقػػـك. التالميػػذ لػػدل التحصػػيؿ مسػػتكل
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 التالميػػذ بػػيف كالمشػػاركة التعػػاكف تحقيػػؽ كأيضػػان  المأمكلػػة، التعميميػػة األىػػداؼ إلػػى الكصػػكؿ سػػبؿ
 .أخرل ناحية مف أنفسيـ التالميذ كبيف ناحية مف كالمعمـ

 سػمككيات عمػى كالتػأثير التكجيػو عمميػة"  بأنػو عػاـ بكجػو الضػبط يعػرؼ :الفصل  فًالتالمٌذ  ضبط
 عمػػى أمػػا. التنظيميػػة األىػػداؼ تحقيػػؽ إمكانيػػة زيػػادة بغػػرض معػػيف تنظػػيـ يفػػ كأعضػػاء األفػػراد

 سػػمككيات يصػػؼ الػػذم االنضػػباط لتحقيػػؽ المعمػـػ ممارسػػات إلػػى يشػػير فنجػػده الصػػفي المسػػتكل
 مػف التالميػذ مػع تفاعمو لتنظيـ إدارم جيد مف المعمـ بو ـكيق ما يعنى يالصف فالضبط ، التالميذ
 إسػػتراتيجيات إلػػى يشػػير بػػذلؾ فيػػك. أخػػرل جيػػة مػػف الػػبعض بعضػػيـ مػػع التالميػػذ كتفاعػػؿ جيػػة
 فػى ىػدفا لػيس كالضػبط. التالميذ جانب مف المالئـ التفاعؿ عمى لممحافظة تدخمو كأساليب المعمـ
نما ذاتو حد  أكليػاء يحكـػ عنػدما ميمػا معيػاران  يعتبػر ما عادة الذم اطاالنضب لتحقيؽ كسيمة ىك كا 

 .المدرسة جكدة عمى األمكر
يمكػػف بكاسػػطتيا تحديػد مػػدل إسػػياـ  التػيىػػك العمميػػة  التقػكيـ :التقااوٌم والمتابعااة  عملٌاة

حجػرة الدراسػة عمػى تحقيػؽ األىػداؼ المرسػكمة ، كتشػخيص مصػدرىا  يالعممية اإلدارية ف
ال تكتمػؿ  يمدرسػأف عممية تطكير المعمػـ لعمميػة إدارة الفصػؿ ال كتصحيح مسارىا، كالكاقع
المسػػتمر كالتقػػكيـ  يسػػميمة، كالمعمػػـ يجػػرل التقػػكيـ التكػػكين سإال بتقػػكيـ مبنػػى عمػػى أسػػ

عنصػػر مػػف  مأ يإعػػادة النظػػر فػػ فػػي، كيسػػتفيد مػػف التغذيػػة الراجعػػة  الختػػامي يالنيػػائ
، كما يعمؿ المعمـ عمى تقكيـ المدرسيصؿ العناصر السابقة مف العمميات اإلدارية داخؿ الف

مػػدل كفايػػة المػػكارد كاإلمكانػػات كيحػػرص عمػػى تشػػجيع كتعزيػػز الطالػػب الجيػػد كمحاسػػبة 
 . الطالب المسئ

 
 ًإدارة الفصل المدرس ًاالتجاهات العالمٌة المعاصرة ف

 دراسػة خػالؿ مػف كذلػؾ الفصػؿ إدارة يفػ المعاصػرة العالميػة االتجاىات تناكؿ تـ  
عػػاد دارة ،يالدراسػػ الفصػػؿ ىيكمػػة ةكا  دارة باألىػػداؼ، يالدراسػػ الفصػػؿ كا   يالدراسػػ الفصػػؿ كا 
دارة التعميمػة، النتػائج عمى القائـ  ذلػؾ كيمثػؿ. الشػاممة الجػكدة مفيػـك ضػكء يفػ الفصػؿ كا 

 :يالتال النحك عمى كذلؾ. البحث أسئمة مف األكؿ السؤاؿ عمى اإلجابة
 بنيػػة اسػػتحداث أك قائمػػة بنيػػة تعػػديؿ الييكمػػة ةإعػػاد تعنػػى: إعػػادة ىيكمػػة  فصػػكؿ الدراسػػة

 يف الطالب تنظيـ طريقة يف تغيرات إحداث يالمدرس الفصؿ ىيكمة بنعادة كيقصد ، جديدة
 تػػأثير كطػػرؽ الطػػالب، مجمكعػػات يفػػ المعمػػـ تػػأثير كطريقػػة الػػتعمـ، ألغػػراض مجمكعػػات
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 اليػـك الؿخػ معػيف يدراسػ لمكضػكع الػزمف تخصػيص كطريقػة الػبعض، بعضيـ يف الطالب
 .التعميـ يف الطالب شغؿ كطرؽ ،يالمدرس

 الطػالب بيف كالعالقات كالقكاعد األدكار يف تغيير إلى الييكمة إعادة مفيـك كيشير         
 داخػػؿ مػػف المختمفػػة اإلداريػػة المسػػتكيات يفػػ كاإلداريػػيف كاإلداريػػيف، كالمعممػػيف كالمعممػيف،

 اليدؼ كيتمثؿ ،يكالقكم المحمى المستكل عمى شرة،المبا العميا اإلدارة إلى يالتعميم المبنى
 عمػى تعتمػد بػذلؾ كىػى التعميميػة، العمميػة مخرجػات تحسيف يف الييكمة إعادة مف يالنيائ
 . يأساسية تتمثؿ ف عناصر أربعة
 .المركزية اإلدارة كالسمطة 
 .تغيير نظـ كأساليب المساءلة / المحاسبة 
 التعميميناء المكقؼ جعؿ الطالب محكر العممية التعميمية أث . 
  التدريسيتؤكد صحة المكقؼ  التيبالدرجة  االختباراتتطكير . 

 فػي تتكاجػد مشػكالت لػثالث التصػدم عمػى الدراسػي الفصػؿ ىيكمة إعادة كتقـك            
 :كىى لممدرسة التقميدم الييكؿ
  االنفصػػاؿيقػػـك عمػػى  كالػػذملمفصػػكؿ الدراسػػية داخػػؿ المػػدارس  التقميػػدمالييكػػؿ 

 . مجمكعات منعزلة معظـ الكقت فيلكاضح بينيا، حيث يعمؿ الطالب كمعمميـ ا
  فصػػكؿ دراسػػية منفصػػمة عمػػى  فػػيتجميػػع الطػػالب سػػكاء داخػػؿ فصػػكؿ دراسػػية أك

ؼ يعػكؽ مػف يكصػؼ مػنيـ باإلنجػاز الضػعي كالػذمأساس تصػكر مسػبؽ لقػدراتيـ 
 . عف الكصكؿ إلى مستكل إنجاز عاؿ

  أجزاء صغيرة مقيدة بفترة قصيرة مف الػزمف يفصػميا إلى  األكاديميتقسيـ المحتكل
 عف األجزاء األخرل مما يقمص المعرفة الخاصة بمكضكع الدراسة . 

دارة باألىداؼ: المدرسيإدارة الفصؿ   اإلداريػة الػنظـ أحػد ىػي باألىػداؼ المدرسي الفصؿ كا 
عناصػػرىا  كتحسػيف المدرسػي الفصػؿ إدارة عمميػة تحسػيف فػي فاعميػة أثبتػت التػي الحديثػة

المختمفػػػة باإلضػػػافة إلػػػى تحسػػػيف مسػػػتكل األداء كزيػػػادة اإلنتػػػاج كرفػػػع الػػػركح المعنكيػػػة 
عمى مجمكعػة مػف العناصػر باعتبارىػا نظامػان  المدرسيحيث تشتمؿ إدارة الفصؿ  .لمعامميف

، باإلضػػافة ، كالتقػػكيـ، كالضػػبط كالمراقبػػةكالتخطػػيط ، كالقيػػادة ، كالتكجيػو كىػى : التنظػػيـ ،
 العناصػػر كىػػذه. اجتمػػاعي نفسػػي منػػاخ كتػػكفير ـ البيئػػة الماديػػة لمتعمػػيـ كالػػتعمـإلػػى تنظػػي
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 مػف كالمنبثقػة يعممػتال التعميمػي لممكقػؼ المعمـ كضعيا التي األىداؼ تحقيؽ نحك مكجيو
 .  التربية أىداؼ مف بدكرىا كالمشتقة المنيج، أىداؼ

 القػكؿ يمكػف باألىػداؼ لمدرسيا الفصؿ إدارة مفيـك إلى اإلدارم المفيـك ىذا بمكرة كعند 
 تالميػذ كبػيف بينػو تفػاؽال ا مػف نػكع طريػؽ عػف المدرسػي الفصػؿ بػو المعمـ يدير إدارم نظاـ أنيا

 أىػػداؼ تحقيػػؽ طريػػؽ كعػػف المدرسػػة أىػػداؼ مػػف محػػددة أىػػداؼ تحقيػػؽ عمػػى المدرسػػي الفصػػؿ
 .كالمؤازرة كالتحفيز كالتنسيؽ بالتعاكف التربكم المنيج أىداؼ مف محددة

 فيػػو يشػػترؾ إدارم نظػػاـ باألىػػداؼ المدرسػػي الفصػػؿ إدارة بػػأف القػػكؿ يمكػػف ذلؾلػػ 
 ىػذه كاعتمػاد المدرسي الفصؿ داخؿ اإلجرائية األىداؼ لتحديد عالي بنشاط كالطالب المعمـ

  .أدائيـ لتقكيـ معياران  األىداؼ
 .التربكية التعميمية النتائج عمى القائمة المدرسية الفصكؿ إدارة

 أف ينبغػػي مػػا تصػػؼ عبػػارات مػػف مجمكعػػة إلػػى التعميميػػة النتػػائج مفيػػـك يشػػير           
 لمقػرر دراسػتو نيايػة فػي إنجػازه الطالػب مف كيتكقع أدائو، عمى قادران  كيككف الطالب يعرفو
 فػي المشػاركة األطػراؼ لكافػة كبػرل أىميػة يمثػؿ مػا كىػك. محػدد يتعميم برنامج أك دراسي

 األشػػياء بأنيػا جيسػػير كعرفيػا.  التعميميػة كالمؤسسػػة طالػبكال المعمػػـ التعميميػة المنظكمػة
 أف تػاكر كأكػد جيدان  تعميمان  تمقييـ عقب جيدان  كيعرفكنيا أدائيا الطالب يستطيع التي الميمة
 التعمميػة النتػائج ضػكء فػي تحديػدىما يػتـ يالمدرسػ الفصػؿ إدارة كأسػمكب يالعمم المحتكل
 .ليا المخطط
 يعرفػػو أف يتكقػػع مػػا عمػػى التركػػز بأنيػػا المسػػتيدفة التعميميػػة النتػػائج عرفػػت كمػػا        
 معػيف، برنػامج أك مقػرر يفػ الػتعمـ عمميػة يفػ انخػراطيـ نتيجة عممو كيستطيعكف الطالب
 ممػا الطالب يتعرفو ما تشمؿ يكالت المستيدفة غير التعمـ نكاتج ىناؾ اآلخر الجانب كعمى

 اىتمامػا الطالػب ينمػى أف مثػؿ التعمـ، يةعمم خالؿ مف جاء كلكنو المقرر في لو يخطط لـ
 أك المطمكب مف أعمى مستكل كيحقؽ المقرر، يتطمبو مما أبعد المقرر في خاص بمكضكع
 مرغكبػان  كيكػكف أدائػو الطالػب يػتعمـ ما عمى فتطمؽ المرغكبة التعمـ نكاتج أما. منو المتكقع

 المدرسة أىداؼ يخص فيما
كتعرؼ إدارة الجػكدة الشػاممة بأنيػا  : الشاممة لجكدةا إدارة ضكء في المدرسية فصكؿ إدارة

شػػامؿ يقػػـك عمػػى الجػػكدة فكػػران كتنظيمػػان، كينطمػػؽ مػػف إسػػتراتيجية تعاكنيػػة  إدارمنمػػكذج 
رضػػاء العمػػالء عمػػى  كمسػػتمرة لمتحسػػيف كالتطػػكير، لضػػماف تحقيػػؽ األىػػداؼ المرجػػكة، كا 
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جكدة أداء المنشأة  يلتميز ففمسفة إدارية تيدؼ إلى تحقيؽ ا فييالمدل القصير كالبعيد. 
 فػيكما تعػرؼ بأنيػا أسػمكب متكامػؿ يطبػؽ  العمالء كالعامميف باحتياجاتككؿ خالؿ الكفاء 

جميػػع فػػركع كمسػػتكيات المؤسسػػة التعميميػػة ليػػكفر لألفػػراد فػػرص العمػػؿ إلرضػػاء الطػػالب 
  كالمستفيديف مف التعميـ

ك عبارة عف مجمكعة مف في يالفصؿ المدرس يأما مفيـك إدارة الجكدة الشاممة ف
تمثؿ  ييمارسيا المعمـ داخؿ الفصؿ، كالت يالمبادئ التكجييية كالممارسات التطبيقية، الت

األساس لمتعميـ كالتطكير المستمر لكؿ مف الطالب كالمعمـ. إنيا تطبيؽ لإلجراءات اإلدارية 
أكلياء  تياجاتاحتعمؿ عمى تحسيف نكعية التعميـ المقدمة لمطالب كمدل  يكالتدريسية الت

المعمـ عمى مجمكعة مف  اعتمادعمى  معممية تنطك  يالحاضر كالمستقبؿ. في ياألمكر ف
الطالب كأكلياء  احتياجاتاألساليب اإلدارية كالتدريسية بيدؼ تحقيؽ تعميـ أفضؿ لمطالب لسد 

 .  نكعية التعميـ المقدـ لمطالب يلمتحسيف المستمر ف ياألمكر مف خالؿ السع
 الدراسة المٌدانٌةثانٌاً : 

ىدفت الدراسة الميدانية إلى دراسة كاقع ممارسة المعمـ لميارات إدارة الفصؿ      
بالحمقة الثانية مف  المدرسيبيدؼ كضع تقديـ مقترحات لتطكير إدارة الفصؿ  يالمدرس

 العالمية المعاصرة. االتجاىاتضكء  يف يالتعميـ األساس

عمى مدارس  اقتصارىا( معمـ كمعممة.، كقد تـ 200كبمغت عينة الدراسة )         
(،  2015 – 2014سكيؼ لعاـ ) يبمحافظة بن يالحمقة الثانية مف التعميـ األساس

داخؿ  التعميميسكيؼ إلى مركزية النظاـ  يعينة البحث عمى محافظة بن اقتصاركيرجع 
كمركزية بالنسبة لجميع محافظات الجميكرية،  كتدريبومصر، كنمطية إعداد المعمـ 

مف كزارة التربية كالتعميـ إلى مديريات التربية  رأسيتأتى بشكؿ  فييتكجييات التطكير 
 .المدارسالتعميمة ك  تاإلداراكالتعميـ بالمحافظات ثـ إلى 

نتائج كؿ محكر مف محاكر إستبانة الدراسة : التخطيط، تناكلت نتائج الدراسة         
مف أسئمة البحث  الثانيكذلؾ لإلجابة عمى السؤاؿ  ، الضبط.، القيادةاالتصاؿالتنظيـ، 

: ما كاقع ممارسات المعمـ إلدارة الفصؿ بمدارس الحمقة الثانية مف ينص عمى كالذم
 .؟األساسيالتعميـ 

 : المدرسيإدارة الفصؿ  فينتائج كاقع ممارسة عممية التخطيط  -أ
 التاليكذلؾ عمى النحك درجة الممارسة لمحكر التخطيط  ارتفاعأكدت الدراسة الميدانية 
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  اآلتي في المدرسيإدارة الفصؿ  فيتتمثؿ أكلكيات ممارسة عممية التخطيط: 

o  المدرسيتكقيت مناسب مف بداية العاـ  فييضع المعمـ الخطة الفصمية. 

o  خطتو مع خطة المدرسة.   اتساؽيراعى المعمـ 

o  خطتو تكقيتات األجازات كالمناسبات القكمية. فييراعى المعمـ 

o دد المعمـ المدخؿ المناسب لمدرس.يح 

o .تعكس الخطة رؤية المدرسة كرسالتيا 

  تحققت بعض الممارسات بدرجة متكسطة كظير ذلؾ مف خالؿ العبارات اآلتية 

o  تتكاجد فيو المدرسة األنشطة  الذمخطتو خصائص المجتمع المحمى  فييراعى المعمـ
 يقـك بيا التالميذ. التيالصفية كالالصفية 

o الالصفية المالئمة لمتالميذالخطة األنشطة الصفية ك  فيعمـ لميحدد ا. 

o يحدد المعمـ حقكؽ ككاجبات الطالب 

o  خطتو مستكل أكلياء األمكر تعميميان  فييراعى المعمـ 

o  سيعرضيا التييحدد المعمـ مصادر التعميـ كالتعمـ المالئمة لممادة العممية. 

o  الفصؿ فييضع المعمـ آليات تكزيع األسئمة 

o  يقـك بيا التالميذ بعد مغادرة المدرسة التيالمعمـ األنشطة يحدد. 

 : الدراسيإدارة الفصؿ  فينتائج كاقع ممارسة عممية التنظيـ  -ب 
كتتمثؿ أكلكيات  الدراسيدرجة ممارسة عممية التنظيـ داخؿ الفصؿ  ارتفاعأكدت الدراسة 
 :اآلتي في المدرسيإدارة الفصؿ  فيعممية التنظيـ 

o التحضير. فيمـ لدفتر إعداد الدركس كفؽ القكاعد العممية إعداد المع 

o   .تنسيؽ المعمـ لسجالت المتابعة اليكمية بما يتناسب مع طبيعة المادة العممية 

o .إعداد المعمـ لسجالت األنشطة الالصفية كالريادة 

o .تحديد المعمـ القكاعد المنظمة لمعمؿ داخؿ الفصؿ 

o يف الطالب.تكزيع المعمـ لممياـ كالمسئكليات ب 

o .إعداد ممؼ بحاالت التالميذ النابغيف عمميان 

 : الدراسيإدارة الفصؿ  في االتصاؿنتائج كاقع ممارسة عممية  -جػ 
داخؿ الفصؿ  االتصاؿدرجة ممارسة عممية  ارتفاعأشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى 

 :اآلتي يف الدراسيإدارة الفصؿ  في االتصاؿ، كتتمثؿ أكلكيات عممية الدراسي
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o .حرص المعمـ عمى مناقشة التالميذ كالتفاعؿ مع آرائيـ كتكجياتيـ 

o .إعطاء المعمـ الفرصة لمتالميذ لمتعبير عف آرائيـ دكف خكؼ أك حرج 

o  ياالجتماعحرص المعمـ عمى المعاممة الحسنة لمتالميذ بصرؼ النظر عف مستكاىـ 
 .مكالماد

o  لمعمـ داخؿ الفصؿ.  عندما يتحدث إلييـ ا باىتماـإنصات التالميذ 

o حرص المعمـ عمى تنفيذ قكاعد السمكؾ المتفؽ عمييا داخؿ الفصؿ 

o  أثناء الدخكؿ إلى الفصؿ. االبتسامةحرص المعمـ عمى 

o  أك نفسية أك  اجتماعيةحرص المعمـ عمى دعـ الطالب المذيف تكاجييـ مشكالت
 .اقتصادية

o يحقؽ اليدؼ منيا. حرص المعمـ عمى إدارة المناقشات كاألنشطة عمكمان بما 

o نفس الفصؿ  يالمعمـ بالتكاصؿ مع المعمميف اآلخريف المذيف يدرسكف ف اىتماـ
 لتحقيؽ مزيد مف الفيـ لمتالميذ.

 : يإدارة الفصؿ الدراس ينتائج كاقع ممارسة عممية القيادة ف -د
فصؿ درجة ممارسة المعمـ لعممية القيادة داخؿ ال ارتفاعأكدت الدراسة الميدانية       
 :ي، كجاءت نتائج الدراسة عمى النحك التاليالمدرس

 ياآلت يف يإدارة الفصؿ الدراس يتتمثؿ أكلكيات عممية القيادة ف: 

o المعمـ بمظيره أماـ الطالب. اىتماـ 

o إدارة الفصؿ. يإشراؾ المعمـ لجميع التالميذ ف 

o متكترةىادئة كغير تجعؿ بيئة الفصؿ  يال تثير الطالب كالت يالمفردات المغكية الت اختيار. 

o التعامؿ مع الطالب. يحرص المعمـ عمى إرساء قيمة العدالة ف 

o التعامؿ مع الطالب كأيضان تجنب الغضب المستمر. ييتجنب المعمـ التكمؼ ف 

o .تجنب التيديد المستمر 

  يف يالفصؿ الدراس إلدارةكتتمثؿ درجة الممارسة المتكسطة لممعمـ أثناء قيادتو  
 الجكانب اآلتية:

o  أداء األعماؿ. فيعمى أنفسيـ  كاالعتمادالتالميذ  استقالؿحرص المعمـ عمى 

o  عمى طريقة إدارتو لمفصؿ. اعتراضيـشعكر المعمـ بالضيؽ إذا أبدل بعض التالميذ 
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o  أكثر خبرة  نفسولجكء المعمـ إلى فرض رأيو ككجية نظره عمى التالميذ ألنو يعتبر
 كدراية منيـ.

 : الدراسيإدارة الفصؿ  فيية الضبط نتائج كاقع ممارسة عمم -ق
درجة الممارسة لعممية الضبط داخؿ الفصؿ  ارتفاعأكضحت الدراسة الميدانية 

 :التالي، كتمثمت نتائج الدراسة عمى النحك يالمدرس
  اآلتي في المدرسيإدارة الفصؿ  فيتتمثؿ أكلكيات عممية الضبط: 

o لخمؿ.بكادر لمفكضى أك ا محرص المعمـ عمى القضاء عمى أ 

o دارتو لمفصؿ. يحرص المعمـ عمى أف يككف منظمان كمرتبان ف  شرحو كا 

o  بمستكل الطالب سمككيان كدراسيان. دكرمحرص المعمـ عمى إخطار كلى األمر بشكؿ 

o يمحاكالت السيطرة عمى التالميذ ف ييضيع المعمـ كثير مف الكقت المخصص لمشرح ف 
 الفصؿ.

o حفظ النظاـ داخؿ الفصؿ.ت يحرص المعمـ عمى تطبيؽ القكاعد الت 

 ياآلت يكتتمثؿ درجة الممارسة المتكسطة نسبيان ف: 

o تمميذ أثناء سير الدرس. مشعكر المعمـ بالضيؽ إذا قاطعو أ 

o  خركج عف النظاـ داخؿ الفصؿ. مالحؿ األمثؿ أل باعتبارىماكالعقاب  الشدةممارسة 

o مدرسة.بيف قكاعد الضبط داخؿ الفصؿ مع القكاعد الخاصة بال االتساؽ 

 تعقٌب عام على الدراسة المٌدانٌة:

 يتضح مف تحميؿ نتائج الدراسة الميدانية مكافقة الغالية العظمى مف أفراد عينة        
كؿ محكر مف المحاكر الخمسػة.  يف الكاردةالدراسة عمى أىمية بؿ ضركرة جميع العبارات 

إدارة  يكالقيادة كالضبط فػ صاؿكاالتكىك ما يكضح الدكر الفعاؿ لعمميات التخطيط كالتنظيـ 
، كمػا تػـ ترتيػب أكلكيػات ممارسػات أفػراد عينػة األساسػيالفصؿ بالحمقة الثانية مف التعميـ 

تكاجػو إدارة الفصػؿ.  يالدراسة عمى ىذه العبارات، باإلضافة إلى التحقؽ مف المشػكالت التػ
رة الفصػػؿ لمػػدارس كالمتعمػػؽ بكاقػػع إدا يكبيػػذا تكػػكف الباحثػػة قػػد أجابػػت عػػف السػػؤاؿ الثػػان

 . يالحمقة الثانية مف التعميـ األساس
 ثالثاً: مقترحات التطوٌر

الباحثػػػة بعػػػض  اقترحػػػتلمبحػػػث كنتػػػائج الدراسػػػة الميدانيػػػة  ماإلطػػػار النظػػػر  يفػػػ         
 االتجاىػاتضػكء  يفػ يإدارة الفصػؿ المدرسػ يمػف شػأنيا إحػداث تطػكير فػ ياإلجراءات الت

 ياآلت يه المقترحات فالعالمية المعاصرة، كتمثمت ىذ
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o مقترحات تتعلق بعملٌة التخطٌط 

  ضػػكء أىػػداؼ الحمقػػة الثانيػػة مػػف  فػػيتحديػػد أىػػداؼ دقيقػػة ككاضػػحة إلدارة الفصػػؿ
 التالميذ كالمجتمع كطبيعة كؿ مادة دراسية. كاحتياجات األساسيمرحمة التعميـ 

  ضكء أىداؼ المعمـ كطبيعة المادة الدراسية. فيصياغة أىداؼ إجرائية 

 .كضع خطة سنكية كخطة شيرية لتحقيؽ األىداؼ العامة كالعممية 

  تحديد مصادر الػتعمـ الالزمػة لتحقيػؽ األىػداؼ كيجػب تنػكع ىػذه المصػادر كبشػكؿ
 كأف ترتبط باليدؼ. التعميمييجعميا مالئمة لممكقؼ 

  التخطيط إلدارة الفصؿ. فيإعداد دكرات تدريبية لممعمميف 

o ٌم مقترحات تتعلق بعملٌة التنظ 

  تعكؽ عممية التعميـ  التيتنظيـ لقاءات دكرية مع أكلياء األمكر لمعرفة المشكالت
 كعدـ تحقيؽ األىداؼ ككضع حمكؿ ليا.

 ضػػكء قػػدراتيـ العمميػػة كميػػكليـ الشخصػػية  يتحديػػد ميػػاـ كمسػػئكليات التالميػػذ فػػ
 كمتطمبات إدارة الفصؿ.

 التعميميةظيـ بيئة الفصؿ الفيزيقية بما يحقؽ األىداؼ العامة ك نت 

o  االتصالمقترحات تتعلق بعملٌة  

 زيادة دافعية التالميذ نحك التعمـ. ييسيـ ف مالذ يكاالجتماع يتكفير البيئة المناخ العاطف 

 .تطكير التكاصؿ بيف المعمـ ككلى األمر لتيسير تكجيو التالميذ لتحقيؽ األىداؼ التعميمية 

o مقترحات تتعلق بعملٌة القٌادة 

  تحت إشراؼ المعمـ. الدراسيكضع الحمكؿ لمعالجة مشكمة التأخر  فيإشراؾ التالميذ 

  دارة الفصؿ. فيإشراؾ التالميذ  األنشطة التعميمية الصفية كمراحؿ تنفيذ الدرس كا 

  كتفاعؿ إيجابي مع األنشطة كمناقشة جميع اآلراء ككجيات النظر. باىتمـاإشراؾ جميع التالميذ 

  أداء األعماؿ. فيعمى أنفسيـ  العتمادكا لالستقالؿإتاحة الفرصة لمتالميذ 

o بعملٌة الضبط قمقترحات تتعل 

 قنػاع التالميػذ بيػا مػف  يكضع القكاعػد التػ تػنظـ السػمكؾ المطمػكب داخػؿ الفصػؿ كا 
 خالؿ المناقشة معيـ.

  التمميذ سمككيان كتفكقو دراسيان. التزاـإعالـ كلي األمر بصفة دكرية بمستكل 

  عمى التالميذ مف قبؿ اإلدارة المدرسية.تطبيؽ الئحة السمكؾ كالمكاظبة 

 في ضكء النتائج السابقة، يكصي البحث الحالي بما يمي:
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  المعاصػرة مػف منػاىج  االتجاىػاتالعمؿ عمي تكفر بيئة تربكية الزمػة لمػتعمـ فػي ضػكء
كمعممػػيف كتكنكلكجيػػا تعمػػيـ كأجيػػزة كشػػبكات ، مػػع تػػذليؿ مشػػكالت التعمػػيـ كالػػتعمـ ، 

المعاصػرة فػي  االتجاىػاتالبيئة الصػفية كالمدرسػية لتتماشػي مػع كالعمؿ عمي تحسيف 
 . يإدارة الفصؿ المدرس

  ضركرة إدراج مقرر دراسي ضمف الخطة الدراسية لكميػات التربيػة خػاص بميػارات إدارة
سػػػتيعابان االفصػػػؿ الحديثػػػة كالمعاصػػػرة لمكصػػػكؿ إلػػػي مخرجػػػات تعميميػػػة مطمكبػػػة أكثػػػر 

فصػػػؿ ، كتػػػدريبيـ عمييػػػا قبػػػؿ كأثنػػػاء الخدمػػػة ممػػػا المعاصػػػرة فػػػي إدارة ال لالتجاىػػػات
عيساعدىـ عمي إدارة فصؿ فاعمة كناجحة،   لمزاكلة كممارسة الكظيفة  دادىـكا 

  لتػكعيتيـ  يساسػألالحمقة الثانية مف التعميـ ا معمميالتركيز في الدكرات التربكية عمي
المرحمػة الحرجػة  تجاىات إدارة الفصؿ المعاصرة في التعامػؿ مػع ىػذهاكزيادة ثقافتيـ ب

بداعان .  لتنشأ لدينا أجياؿ أكثر نجاحان كا 

  التخػرج إمػا عػف  ي، خاصةن المعمميف حديثالتدريسية التي يكاجييا المعمميفتحديد المشكالت
، أك مػف خػالؿ المالحظػة د لقاءات بػيف المعممػيف كالمػكجييفطريؽ الدراسة الميدانية، أك عق

 اد حمكؿ مناسبة لتمؾ المشكالت .المباشرة لممعمميف داخؿ الفصكؿ إليج

  تفعيؿ برنػامج تبػادؿ الزيػارات بػيف المعممػيف داخػؿ كخػارج اإلدارات التعميميػة   لتطػكير
 ميارات إدارة الفصؿ  لدييـ مف خالؿ تبػادؿ الخبػرات فيمػا بيػنيـ كبخاصػة فيمػا يتعمػؽ

 ، كالتعامؿ مع الطالب . بيئة الفصؿ، ك باإللماـ بظركؼ المكقؼ التدريسي

 نظيـ دكرات تدريبية لممكجييف كالمدراء كالييئة اإلشرافية تتعمؽ بميارات إدارة الفصػؿ ت
ليتمكف المكجييف كالمدراء مف متابعة المعمميف أثناء تطبيؽ ىذه الميارات فػي مكاقػؼ 

 التدريس الفعمي . 
 

 رابعاً : البحوث المقترحة:

 يقترح البحث الحالي إمكانية إجراء البحكث التالية:

 ختالؼ المراحؿ التعميمية .ايؽ الدراسة عمي مدف كمناطؽ أخرم بتطب 

 يإجراء دراسات بحثية حكؿ األساليب الحديثة في تطكير ميارات إدارة الفصؿ المدرس ،
عمي النتائج التربكية بشكؿ عاـ  انعكاساتياك ، ، كاإلدارة التعميميةة المدرسيةكاإلدار 

 كبصكرة مستمرة .
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 في ضكء  يريب المعمميف عمي ميارات إدارة الفصؿ المدرسإجراء برنامج تطبيقي لتد
 االتجاىات المعاصرة .

  إجراء دراسة العالقة بيف إدارة الفصؿ لدم المعمميف كالمعممات، كمستكم التحصيؿ
 الطالب في المكاد المختمفة. لالدراسي لد
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