التعليم الثانىي واإلدارة التربىية

اعداد  :مظهر علي محمد السلطان

المشكالت الصفية:
أوال  :أسباب المشكالت الصفية:
 -1الممل والضجر :إف شعور الطمبة بالرتابة والجمود في األنشطة الصفية يجعميـ
يقعوف فريسة لمشاعر الممؿ والضجر ،لذلؾ فا انشغاؿ الطمبة بما يثير تفكيرىـ يقمؿ
نسبيا مف ىذه المشاعر.
 -2اإلحباط والتوتر :ىنا أسباب تؤدي إلى شعور الطالب باإلحباط في التعميـ الصفي،
لذلؾ تحولو مف طالب منتظـ إلى طالب مشاكس ومخؿ لمنظاـ ،ومف ىذه
األسباب :سرعة سير المدرس في إعطائو لممواد التعميمية دوف إعطاء راحة لمطمبة
بيف فترة وأخرى ،ورتابة النشاطات التعميمية وقمة حيويتيا وصعوبتيا.
 -3ميل الطمبة إلى جذب االنتباه :إف الطالب الذي يعجز عف النجاح في التحصيؿ
الدراسي يسعى نحو جذب انتباه المدرس والطالب اآلخريف عف طريؽ سموكو
السيئ  ،ويمكف معالجة ىذه المشكمة بتوزيع االنتباه العادؿ بيف الطالب حتى
يستطيع المدرس إرضاء
اإلشراف التربوي
يعد اإلشراؼ التربوي عممية تفاعؿ إنسانية اجتماعية تيدؼ إلى رفع مستوى المدرس
الميني إلى أعمى درجة ممكنة مف أجؿ رفع كفايتو التعميمية .فيو عممية ديمقراطية
تعاونية ،طرفاىا المشرؼ التربوي والمدرس ،تيدؼ إلى اكتشاؼ وتفيـ أىداؼ التعميـ
ومساعدة المدرس ليتقبؿ ىذه األىداؼ ويعمؿ عمى تحقيقيا .فيو يمثؿ نقمة نوعية تبتعد
كثي ار عف مفيوـ التفتيش وممارسة القائميف عميو ،إذ يمغي نيائيا االستعالء عمى المدرسيف
وتجريحيـ وتصيد أخطائيـ .كما يتجاوز التوجيو الفني الذي قد يقؼ عند حدود متابعة
عمؿ المدرسيف في المدارس ومحاولة تصحيح ممارستيـ.
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لذا فقد أزاؿ اإلشراؼ التربوي الحاجز النفسي بيف المدرس والمشرؼ التربوي عندما
اعتبرىما طرفيف في عممية واحدة يتعاوناف عمى بموغ أىدافيما .وىكذا تصبح غاية المشرؼ
التربوي تطوير العممية التعميمية ،وىو أمر ال يوحي لممدرس بأي معنى مف معاني العجز
والضعؼ أماـ المشرؼ التربوي.
مفهوم اإلشراف التربوي:
ىو "عممية فنية قيادية إنسانية شاممة غايتيا تقويـ العممية التعميمية والتربوية وتطويرىا
بكافة محاورىا"
أهداف اإلشراف التربوي:
ييدؼ اإلشراؼ التربوي تنفيذ خطط و ازرة التربية بصورة ميدانية بعد رصد الواقع التربوي
وتحميمو ،ومواكبة عمميات التغيير في التربية مف أجؿ الرقي بمستوى التعميـ ،وتحسيف
وتقويـ العممية التربوية والمؤسسات التربوية مف خالؿ القيادة المينية لكؿ مديري المدارس
ومدرسييا ،وكذلؾ تطوير النمو الميني لممدرسيف وتحسيف مستوى أدائيـ وطرائؽ تدريسيـ،
فضال عف العمؿ عمى توجيو االمكانات البشرية والمادية وحسف استعماليا.
وظائف اإلشراف التربوي :
أوال :تهيئة المدرسين الجدد لعممهم :
يتـ إعداد المدرسيف لمميمات التعميمية في كميات إعداد المدرسيف ،ويتـ تدريبيـ عمى
مطالب العمؿ ميدانيا أثناء الدراسة .ولكنيـ مف ناحية عممية يواجيوف مشكالت حقيقة
عندما يباشروف أعماليـ الفعمية في المدارس التي يعينوف لمعمؿ فييا ،وتقع عمى جياز
اإلشراؼ التربوي بالتعاوف مع إدارة المدرسة مسؤولية المدرسيف الجدد لعمميـ.
ثانيا :عقد الدورات لممدرسين أثناء الخدمة :
يتصؿ المشرؼ التربوي يوميا بالميداف في ىذه المدرسة أو تمؾ ،ويطمع عمى جوانب
العمؿ وعمى المشكالت التي يواجييا المدرسوف ،وعمى جوانب النقص في الخدمات
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التعميمية المقدمة لمتالميذ .وعمى ضوء ذلؾ يستطيع المشرفوف التربويوف ،وبجيد تعاوني
اقتراح بعض الدورات التي تعالج جوانب الضعؼ التي يالحظونيا ،ومف ىذه الدورات ما
يمي :
 1ػ دورة الستخداـ الحاسب في التعميـ.
 2ػ ورشة عمؿ في القياس والتقييـ التربوي لتحسف أداء المدرس في االختبارات.
 3ػ ورشة عمؿ لتدريب المدرسيف عمى استخداـ المواد األولية المتوفرة في البيئة في صنع
الوسائؿ التعميمية.
 4ػ دورة لتدريب المدرسيف عمى إثارة اىتماـ الطمبة باألنشطة،
 5ػ دورة لممدرسيف المشرفيف عمى المكتبات المدرسية لتعريفيـ باألساليب المناسبة لتفعيؿ
دور واجتذاب الرواد إلييا.
 6ػ دورة لتدريب المدرسيف عمى طريقة جديدة في التدريس.

ثالثا :تنظيم اجتماعات مع المدرسين :
وقد تأتي ىذه االجتماعات في مطمع العاـ الدراسي الجديد ،حيث يمتقى المشرؼ التربوي
بمدرسي إحدى المواد ويناقش واياىـ المنيج الدراسي ليذه المادة والكتاب المقرر وكفاية
دليؿ المدرس .ويكوف مف ثمرات ىذا االجتماع إثارة انتباه المدرسيف لبعض الجوانب اليامة
في المنيج ،والوقت المناسب مف الفصؿ الدراسي لتناوؿ ىذا الجانب ،إذ قد يأتي االجتماع
بمناسبة اقتراب موعد االمتحانات النيائية ،أو بعد انتياء االمتحانات ،وقد يأخذ االجتماع
شكؿ ورشة عمؿ لتحميؿ األسئمة التي استخدميا المدرسوف.
رابعا :العمل عمى تطوير المنهج :
إف عممية تطوير المنيج ليست ميمة اإلدارة العامة لممناىج بو ازرة التربية والتعميـ ،واف
كانت ىذه اإلدارة ىي مف ينظـ عممية التطوير ،وتطوير المنيج ليس عمال فردياً يقوـ بو
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المختص التربوي .بؿ يأتي التطوير كثمرة لجيد مشترؾ يساىـ في تحقيقو المشرؼ كقائد
تربوي بالتعاوف مع المدرسيف الذي نفذوا توجييات المنيج ميدانيا.
خامسا :عرض نماذج لممحاكاة في إدارة الصفوف :
إف نجاح عمؿ المدرس في داخؿ غرفة الصؼ يتأثر بشكؿ كبير بنجاحو في إدارة
الصؼ ،فال يكفي أف يكوف المدرس متعمقا قي مادة تخصصو ،وأف يكوف المنياج حديثا
ومتطورا ،كما ال يكفي اعتماد طرؽ متميزة في التدريس واستخداـ وسائؿ نافعة إف لـ يجد
المدرس سبيال إلى إدارة الصؼ بطريقو فعالة ويستطيع المشرؼ التربوي ،ومف خالؿ
زيارتو الميدانية أف يتعرؼ عمى المدرسيف الذيف يكونوف قدوة في ىذا األمر ،ويعقد بعد كؿ
حصة حمقة لمناقشة االستراتيجيات التي اتخذىا المدرس ويقدـ تفسي ار لكؿ استراتيجية بما
يساعد عمى توليد القناعات باألخذ بمثؿ ىذه االستراتيجيات في العمؿ.
سادسا :المشاركة في اختيار المدرسين وتوزيعهم عمى المدارس :
يعد المشرؼ حمقة وصؿ بيف اإلدارة في المركز والميداف يستطيع أف يساىـ مساىمة
فعالة في تقديـ صورة عف احتياجات المدارس مف المدرسيف في واحد أو أكثر مف
التخصصات ،كما يساعد في التوصية باختيار المدرسيف الذيف يناسبوف حاجات ىذه
المدرسة أو تمؾ في تخصػص معيف.
سابعا :تشجيع المدرسين عمى تجاوز إطار الكتاب المدرسي المقرر لتحقيق أهداف
المنهج:
كثي ار ما يميؿ المدرسوف إلى االلتزاـ الحرفي بالنصوص الواردة في الكتب المدرسية
المقررة ،باعتبارىا مواد تعميمو منتقاة بحذر وعناية تبعدىـ عف الوقوع في األخطاء
المحتممة وىذه النصوص ىي نماذج تمثؿ متطمبات المنيج ،ولكنيا ال تعكس كؿ مقوماتو.
واذا كاف المدرس يمتزـ بحرفيات الكتاب المقرر وال يجد مف يثير اىتمامو بالمواد
التعميمية المساعدة عمى استكماؿ تحقيؽ أىداؼ المنيج خارج إطار الكتاب المدرسي يكوف
قد أقفؿ أماـ التالميذ بابا واسعا مف أبواب تحصيؿ المعرفة واكتساب الخبرة.
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ولذلؾ يمجأ جياز اإلشراؼ إلى إعداد مواد تعميمية متنوعة  :يتصؿ بعضيا باالكتشافات
والمخترعات الحديثة ،ويتصؿ بعضيا بالنماذج المتنوعة لإلنتاج ،ويتناوؿ بعضيا األخر
األحداث ويطرح بعضيا لمنقاش طبقا لما يستحوذ عمى اىتماـ الناس في المنطقة التي
توجد فييا المدرسة.

