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الفصل الثاني
المنـاخ المدرسـي والبيئـة الصفيـة
أ- المناخ المدرسي:
يقصد بمفهوم المناخ المدرسي "الخاصية البيئية العامة داخل مبني مدرسي معين". وبذلك يعتبر إطار عام وشامل لكل العلاقات والتفاعلات داخل المدرسة بين جميع العاملين فيها وجميع الإمكانات المادية والبشرية.
ب- البيئة المدرسية:-
وهى عصب المناخ المدرسي حيث يدخل في تشكيلها مجموعة العمليات التي تحدث داخل حجرة الصف وفي المدرسة ككل. 
ج- البيئة الصفية: 
ويدخل في تشكيلها مجموعة العمليات التي تحدث داخل حجرة الصف. وبذلك يكون مفهوم البيئة المدرسية أعم و أشمل من البيئة الصفية، نظراً لأنها تتكون من ترابطات مجموعة الفصول، وتركز على جميع ما يجرى من عمليات على صعيد هذه الصفوف وما يجرى خارج الصفوف من ممارسات للعلاقات الاجتماعية، والأنشطة المتعددة لتعطي الإطار العام للبيئة المدرسية وتؤثر البيئة المدرسية على تحصيل الطلاب وقدراتهم الإبداعية.
بيئة الصف وأبعادها
حظيت بيئة الصف باهتمام كبير في الأدب التربوي، وذلك من منطلق أهميتها، حيث إن بيئة التعلم الجيدة تؤدي إلى نواتج تعليمية جيدة، كما أنها تعتبر إحدى العناصر المهمة لعملية التعليم والتعلم، والتي تشمل المعلم والمتعلم والمنهاج والبيئة التعليمية والإمكانات المادية والبشرية. 
وتعتبر بيئة الصف المكان الخصب الذي يتم فيه عملية الاتصال بين المعلم والمتعلمين لتحيق الأهداف المنشودة للتربية.
وترتبط بيئة الصف بمفاهيم البيئة والمناخ المدرسي، والبيئة المدرسية.
البيئة: هي الإطار الذي يعيش فيه الفرد (وهي كل ما يحيط بالفرد أو المجتمع) ويؤثر فيـه ويتأثر به.
الفصل (الصف): هو حجرة في مدرسة أو كلية يؤدي فيها الدرس (تحدث فيها عملية التدريس) بحيث توفر حيزاً للقيام بنشاط مخصص في وقت محدد. 
بيئة الصف: يشير الأدب التربوي أن بيئة الصف تشير إلى التفاعل الحادث داخل حجرات الدراسة بين المعلم والطلاب، وبين الطلاب بعضهم البعض. 
وبيئة الصف تعتبر نظام اجتماعي دينامي لا يشمل سلوك المعلم وحده أو سلوك الطلاب فقط، أو التفاعل بين المعلم وطلابه فحسب وإنما يشمل أيضاً وبدرجة مساوية التفاعل بين الطلاب بعضهم البعض.
وبذلك يمكن تعريف بيئة الصف:
-	البيئة النفسية والاجتماعية، أو الظروف النفسية والاجتماعية السائدة في الصف الدراسي.
-	مجموعة المؤثرات أو العوامل الفيزيقية والاجتماعية التي يدركها الطلاب ويتألف منها الموقف داخل الصف وتؤثر في سلوك الطلاب.
-	العلاقات القائمة بين المعلم وطلابه، وبين الطلاب بعضهم البعض.
 ومن خلال التعريفات السابقة لبيئة الصف نستنتج أنها تدل على نقاط هامة هي منها:-
1.	تتضمن بيئة الصف العوامل النفسية والاجتماعية السائدة في الصف الدراسي. 
2.	تتضمن بيئة الصف العوامل الفيزيقية (المادية) التي يتألـف منها الموقف داخل الصف الدراسي. 
3.	تتضمن بيئة الصف التفاعل الدينامي  بين المعلم وطلابه وبين الطلاب بعضهم البعض.
خصائص البيئة الصفية
من أهم هذه الخصائص ما يلي:
تعدد الأبعاد:-
وهي تشير إلى الكمية الكبيرة من الأحداث والفعاليات التي تحدث داخل غرفة الصف، فغرفة الصف تضم العديد من المتعلمين الذين تختلف قدراتهم وميولهم واهتماماتهم والذين يتوجب عليهم استخدام مصادر وأدوات ووسائل محددة لتحقيق العديد من الأهداف التعليمية والاجتماعية والشخصية، لذلك فعلى المعلم تنظيم وتنسيق العديد من الأنشطة.
2- التزامن:-
وتشير هذه الخاصية إلى حقيقة أن الكثير من الأشياء في نفس اللحظة داخل غرفة الصف، وعلى المعلم أن يستجيب لأكثر من حدث في نفس الوقت، فبينما يقوم المعلم بتوجيه فردي لأحد الطلاب عليه أن يراقب بقية طلاب الصف، وأثناء المناقشات الصفية، على المعلم  أن يستمع إلى إجابة طالب ما، وفي نفس الوقت يلاحظ انطباعات الطلاب الآخرين، والتي تدل على الفهم أو الاستغراب أو عدم الوضوح، وفي نفس الوقت عليه أن يحضر السؤال التالي، وأن يراقب الصف حتى لا تحدث سلوكيات مخلة بالنظام.
 3- الفورية:-
تشير هذه الخاصية إلى سرعة تتابع الأحداث داخل غرفة الصف، فقد تبين من بعض الدراسات أن المعلم يتفاعل مع الطلاب كل على حدة أكثر من 50 مرة في اليوم الواحد، وفي دراسة أخرى تبين أن المعلم في المرحلة الأساسية الدنيا يستخدم التعزيز لإجابات الطلبة بمعدل 15 مرة في الساعة، أي حوالي 1600 مرة في السنة، كما أكدت الدراسات على أن الإدارة الصفية الفاعلية تعتمد على قدرة المعلم على الحفاظ على استمرارية الأحداث وتتابعها، والإبقاء على زخم العملية التعليمية.
4 - عدم التوقع:-
تشير هذه الخاصية إلى حقيقة أن الأحداث الصفية قد تخرج عما خطط له المعلم، فكثيراً ما يحدث ما يشتت انتباه المتعلمين، أو ما يقطع تتابع الأنشطة الصفية، غالباً ما تعتمد على بعضها البعض، فعدم تحقق نشاط ما قد يؤثر على بقية الأنشطة التالية،  لذلك لا يعرف المعلم كيف ستسير الأمور داخل غرفة الصف وعليه أن يكون مستعداً لمواجهة الأمور غير المتوقعة والتعامل معها.
5- العمومية:-
تشير هذه الخاصية إلى أن غرفة الصف مكان عام، وأن ما يفعله المعلم أو يقوله يراه ويسمعه كل المتعلمين. فإذا لم يلاحظ المعلم قيام أحد الطلبة بالإخلال بالنظام، أو قام بتأنيب طالب برئ فعند ذلك يزود الطلاب بمعلومات معينة عن طبيعة إدارة المعلم. كما أن قيام أحد الطلبة بسلوك مخل بالنظام قد يؤدي إلى أن يشارك طلاب آخرون في ذلك، مما يؤدي إلى تفاقم السلوك المخل بالنظام.
6- التاريخ المشترك:-
تشير هذه الخاصية إلى حقيقة أن الطلاب ومعلميهم يلتقون ستة أيام الأسبوع لعدة أشهر، وخلال هذه اللقاءات يجمعوا خبرات متراكمة، ويكتسبوا العديد من الروتينيات اليومية، ويتعارفوا على عدد من الأعراف والعادات السلوكية التي تشكل الأساس. وعلى ذلك فإن اللقاءات الأولى بين المعلم وطلابه تشكل الأساس لسلوك الطلبة في بقية أيام العام الدراسي، لذلك على المعلم أن يكون على وعي بهذا التاريخ المكتسب، وأن يضعه في اعتباره عن التخطيط للأنشطة التعليمية.
أبعاد البيئة الصفية
من خلال  ما سبق يمكن اعتبار بعدين للبيئة الصفية هما:-
البيئة النفس اجتماعية للصف:-
ويعبر عنها باستجابة الطالب اللفظية التي تعبر عن مجموع تقديراته وإدراكاته لخصائص العلاقات الاجتماعية والوجدانية التي تحدث بين أعضاء الصف، والأساليب التي يتبعها المعلم في تنظيم وضبط الصف وتحقيق الأهداف التعليمية.
ويمكن الحكم على البيئة النفس اجتماعية للصف من خلال تعبيرات الطلاب اللفظية عن مدى الإحساس بالألفة داخل الصف، ومدى تقبله لصفه، ومدى وجود معاملات إيجابية داخل  الصف ومدى إدراك قواعد النظام والسلوك في الصف وتوفر أنشطة تعليمية ممتعة تثير رغبات الطلاب. 
البيئة الفيزيقية (المادية) للصف:-
ويعبر عنها باستجابة الطالب اللفظية التي تعبر عن مجموع تقديراته وإدراكاته للخصائص الفيزيقية (المادية) من ازدحام وضوضاء وموقع الجلوس داخل الصف، والتي يتكون منها الموقف التعليمي داخل الصف.
ويمكن التعرف على هذه البيئة من خلال توفر مساحات لجلوس الطلاب وحركاتهم وحركات المعلم وشعورهم بالراحة والسعادة، وعدم وجود أصوات ومشتتات خارج الصف، ورضا الطلاب عن جلوسهم في مقاعدهم في الصف، وتوفر إضاءة مناسبة وملائمة للجو الدراسي.

البيئة الصفية والمعلم
أولاً: البيئة الفيزيقية (المادية)
تنظيم البيئة الفيزيقية (المادية) للصف:-
يستطيع المعلم تنظيم البيئة الفيزيقية (المادية) للصف متبعاً النمط التقليدي للصف بمقاعده وصفوفه وممراته والمكان الثابت له فيه، حيث أن للبيئة التي يتعلم فيها الطلاب تأثيراً كبيراً في نشاط تعلمهم، كما أن بيئة التعلم الصالحة هي التي تساعد من يتعلم على القيام بنشاط تعلم منشود، كما تساعد على ممارسة أنماط سلوك مرغوب فيها. (حيدر، 1991: ص 166) وعلى إدارة المدرسة والمعلم العمل على مراعاة بعض الأمور في مقاعد وأدراج الطلاب ومن هذه الأمور:
1.	كفاية العدد.
2.	المتانة للمقاعد والطاولات.
3.	للطاولة مسند للرجلين لتلافي رطوبة الأرض. 
4.	أن يكون ارتفاع المقعد ملائماً لطول ساق الطالب بحيث يكون جسمه معتدلاً وظهره ملاصقاً لمسند المقعد.
5.	تناسب الطاولات مع ارتفاع مناسب لجلسة الطالب. 
حيث إن المقاعد والطاولات للطلاب تشكل دوراً خطيراً على صحة الطلاب ذلك لأن الإرهاق والتعب وبعض تشوهات العمود الفقري وتشتت الانتباه يأتي نتيجة للجلسة السيئة، في حين أنه عندما تكون جلسة الطلاب مريحة فإن ذلك يساعد على زيادة الانتباه والتركيز لديهم وحمايتهم من أخطار التشوهات التي تحدث في العمود الفقري.
وعلى المعلم مراعاة جلوس الطلاب في المقاعد الأمامية والمقاعد الخلفية فيعمل على تلبية رغباتهم ما أمكن أو حسب أطوال الطلاب وحسب ما يراه المعلم مناسباً من نواح صحية وجسمية مثل خلل صحي كالبصر أو السمع أو تكون الأصدقاء مع مراعاة المساحة اللازمة لحركتهم وتنفيذ الأنشطة المختلفة، وترك مسافات للمعلم للتحرك ومتابعة الطلاب.
الشروط الواجب توافرها في البيئة المادية للصف:-
يقضي الطلاب معظم وقتهم في الصف، وبذلك تؤثر البيئة المادية على إثارة دافعية التعلم لديهم، وعلى استمرارية راحتهم النفسية بشكل عام، وتعمل على تحقيق أهداف التعلم، ولذلك لابد من توفر بعض الشروط المادية في الصف الدراسي ومنها:-
1-	مساحة الصف:
تقدر المساحة المناسبة للصف الدراسي بحوالي 49م2 والسعة الموصى بها 45 طالباً بالصف، أي أن نصيب الطالب من مساحة الصف 1.1 م2 . 
2-	 موقع الصف:
حيث يجب أن يكون موقع الصف (المدرسة) بعيداً عن مصادر الضوضاء ومنها (المصانع، المطارات، تقاطع الطرق، زحمة المرور، الورش) وبعيداً عن مصادر الروائح (أماكن الطعام، الكافتيريات، المصانع) وبعيداً عن مصادر التشتت (أماكن الرياضة، الأسواق، حركة المرور، الملاهي).
3-	 الإضاءة:
يجب أن تكون إضاءة الصف مناسبة، ويؤثر بها توزيع اللمبات ونظافتها ولون الطلاء وحجم النوافذ ونوع الزجاج المستخدم وحجم الصف، ولابد أن تكون الإضاءة مريحة ومناسبة بحيث توفر لطلاب المقاعد الأخيرة رؤية السبورة بوضوح، ذلك لأن الإضاءة غير المناسبة تسبب إصابة عيون الطلاب بالقلق والإرهاق ونفور من الجو الصفي.
4-	التهوية ودرجة الحرارة:
يجب أن تكون غرفة الصف جيدة التهوية تعمل على نقاء الهواء وتجدد حركته بحيث يتغير كل عشرة دقائق، وذلك لتوفير النشاط والحيوية للطلاب، لأن سوء التهوية يعمل على نقص قدرة الطلاب على متابعة المعلم وفهم الدروس والشعور بالكسل والميل إلى النوم، كما يساعد على انتشار الأمراض المعدية والتي تنتقل عن طريق التنفس، ومن الأمور الهامة الحرارة داخل الصف فلا يشعر الطلاب بالبرودة أو الحر داخل الصف، فلا تكون الفصول بعيدة عن أشعة الشمس ولا مواجهة لها بشكل دائم.
5-	 الطلاء:
من الأمور الهامة العناية بطلاء جدران الصف والسقف والسبورة واختيار أنسب الألوان للأبواب والنوافذ، لأن الطلاب يتفاعلون مع الألوان لا شعورياً، فمن الألوان ما تثير الشعور بالرضا والسعادة والنشاط، ومنها ما يسبب الملل والضيق، ويفضل أن تكون ألوان الجدران فاتحة والسقف أبيض، فهذا يؤدي إلى الإحساس برحابة الصف واتساعه. 
6-	 زينة الصف:
بلا شك أن لزينة الصف أهمية في إضفاء الراحة النفسية للطلاب والتمتع بالتعلم الصفي، ومن الأمور التي يمكن مراعاتها في زينة الصف عدم التكلف والمغالاة، ويمكن توظيف بعض الأمور لزينة الصف ومنها اللوحات التعليمية الجميلة، وبعض المناظر الهادفة وأجنده سنوية وشراشف بسيطة لطاولة المعلم وباقة ورد صغيرة، وستائر خفيفة لحجب الشمس المباشرة، كل ذلك يبعث على الراحة وهدوء أعصاب الطلاب. كما يجب الاهتمام بالنظافة الدائمة للصف بشكل مستمر، ومن المفيد وضع خزانة خاصة بالصف توضع بها المستلزمات الصفية كالطباشير وممحاة السبورة، وبعض الوسائل البسيطة ودفاتر الطلاب التي تستخدم بشكل مستمر، كما بالإمكان توفير رف في الصف للكتب المفيدة للطلاب للقراءة والإطلاع والاستعارة الخاصة بطلاب الصف، كما يراعي أحياناً وضع لوحة لإعلانات الصف تثبت عليها بعض التعليمات كمواعيد الامتحانات والإرشادات والتوجيهات وتوقيت الدوام والحصص والجدول الأسبوعي ومناوبة الطلاب ولوحة شرف للمتميزين.
دور المعلم في تنظيم البيئة المادية (الفيزيقية) للصف:-
تبين مما سبق مواصفات البيئة المادية للصف وأهميتها في توفير جو مريح للطالب داخل غرفة الصف والتي يحدث فيها التعلم، ولاستمرارية ذلك ولتوفير المناخ التربوي المناسب يجب على المعلم أن يقوم بعدة أدوار يمكن ذكر بعض منها وهي:-
1-	المحافظة الدائمة على عناصر البيئة الصفية في حالة توازن، ومتوفرة بشكل مناسب، كالاهتمام بالإضاءة والتهوية، ودرجة الحرارة ونظافة الطلاء، والسبورة، وزينة الصف. 
2-	إشراك الطلبة أنفسهم في إيجاد المناخ والجو المناسب، وذلك بتعويدهم على ترتيب المقاعد بشكل مريح وتنظيف الغرفة وتهويتها وإصلاح ما يقدرون عليه من أثاثها باعتبار الغرفة وما فيها منهم وإليهم.
3-	إشراك الطلاب في المساهمة الفاعلة في إعداد الوسائل التعليمية اللازمة للصف، وذلك في حدود طاقاتهم وقدراتهم وتكليفهم بالحفاظ عليها.
4-	 تعويد الطلاب السرعة والهدوء في تنظيم مقاعد الصف من الشكل الجماعي إلى شكل المجموعات الصغيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشكل السائد في تنظيم الطلبة هو إجلاسهم في صفوف متوازية ليسهل الإشراف عليهم، ومراقبتهم أثناء عملية التعليم والتعلم مع وجود ممرات بين هذه الصفوف لتسهيل حركة الطلاب والحركة المناسبة للمعلم.(عدس، 1998:ص424).
5-	 مراعاة احتياجات الطالب عند جلوسهم في الصف، كما يجب مراعاة الخصائص الجسمية لديهم خاصة ضعاف البصر والسمع وكذلك قصار القامة.
6-	 العمل على تنظيم الطلاب في الصف الدراسي إلى فئات متجانسة، وفئات غير متجانسة (مجموعات) عند الضرورة لأي منها، والغرض منه مع مراعاة تلبية الفروق الفردية بينهم لتلبية احتياجات وقدرات الطلاب العقلية.
المعلم وإدارة الصفوف المكتظة بالطلاب
تحاول دولة نامية كثيرة من بينها الدول العربية أن تفي بالتزاماتها القانونية فيما يتصل بتعميم المرحلة الأساسية الدنيا، واستيعاب جميع الأطفال الذين يبلغون سن المدرسة. بدافع الإخلاص أو الحماس عمدت بعض هذا الدول إلى اتخاذ إجراءات تيسر لها التوسع الكمي في هذه المرحلة، ولكن كان لها انعكاسات غير مرغوب فيها. قد يتسامح المشتغلون بفلسفة النظام التعليمي في تبني إجراءات مؤقتة ذات آثار محدودة فيما يتصل بالهبوط بالنوع من أجل استيعاب عددي أوسع، ولكن تسامحهم يكون خاضعاً لنوع من القيود.
ونحن يمكننا أن نقدم في هذا السياق شروطاً ثالثة، نرى وجوب الالتزام بها عند التسامح في جانب النوع:
1-أن يكون التسامح في جانب لا يستغرق التخلص منه أو علاجه فترات طويلة. هناك مثلاً أمور نضطر إليها تحت ضغط بعض الظروف، مثل زيادة عدد طلاب الصف عن المستوى المتعارف عليه، أي من ثلاثين إلى خمسة وثلاثين طالباً. وليس في هذا ضير مادامت كثافة الصف لم تصل إلى الحد الذي يعوق سير العملية التربوية، قد يستطيع المعلم أن يتعامل بشيء من اليسر مع أربعين طالباً مثلاً، ولكن ذلك قد يتعذر عليه حين يقف أمام ستين طالباً. والكثافة العالية للصفوف من الأمور التي يمكن التخلص منها بمجرد زوال الصورة التي دعت إليها.
2-أن يكون التسامح بعيداً عن الجوانب التي يؤدي المساس بها إلى جعل المدرسة عاجزة عن تحقيق أهدافها التربوية، وفي ضوء ذلك ينبغي حين نقرر مثلاً: على أساس متطلبات العمل المدرسي، طول العام الدراسي محسوباً بالأيام العاملة، وطول اليوم المدرسي محسوباً بالساعات، وكذلك محتويات المبنى المدرسي، ألا نتسامح في أي منها حرصاً على المستوى المقرر للمرحلة التعليمية.
3- ألا تتعدد جوانب التسامح بشكل في الجوانب التربوي العام، فحذف خدمات التغذية مع عدم الاستعانة بالوسائل التعليمية، ومع عدم وجد أدوات للعب، مضافاً إلى ذلك عدم وجود حفلات أو رحلات ونحوه من الأمور التي تجعل الجو التربوي العام جافاً غير حبيب إلى نفوس الطلاب، وربما إلى نفوس القائمين بتربيتهم.
كثافة الصفوف:-
كثيرا ما نجد في بعض البلدان العربية، كما هو الحال في مصر وفلسطين، أن بعض الصفوف قد وصل عدد طلابها إلى الخمسين فما فوق ذلك. وازدحام الصفوف بهذه الصورة، وخاصة في الصفوف الدراسية الدنيا، يعطل عمل المعلم، فالمعلم سيضيع كثيراً من الوقت ومن الجهد كي يوفر نوعاً من النظام، وكي يساعد الأطفال في حل مشكلاتهم، وهو لن يجد فرصاً كافية لمراعاة الفرق الفردية، أو لمساعدة الطلاب الذين يحتاجون إلى المساعدة في بعض مواد الدراسة، أو في بعض أجزاء هذه المواد، أما ما نطالب به المعلم من ضرورة الإلمام بظروف تلاميذه، وتكوين فكرة واضحة عن مستواهم ومشكلاتهم وما إلى ذلك، فأمر لن تساعد عليه ظروف الازدحام الذي تواجه به المعلم. وكثيراً ما يؤدي ذلك إلى اعتقاد بعض المعلمين الجدد أن ما نطالبهم به في هذا الاتجاه ليس سوى مثاليات تربوية لا يمكن تحقيقها.
يكاد يجمع الذين لهم خبرة بالتعليم الأساسي على أن صفاً في حدود الثلاثين يهيئ جواً تربوياً طيباً، ولكننا إزاء ظروف الاستيعاب لا نرى مانعاً من تجاوز ذلك بمقدار الثلث، والوصول بكثافة الصف إلى أربعين طالباً. وهذا في نظرنا عدد يمثل الحد الأعلى لطاقة الصف، وإن كان يحسن ألا تصل إليه الصفوف الأولى. وعند استيعاب أربعين طالباً في الصف ينبغي أن يعتبر ذلك إجراءً مؤقتاً، كما ينبغي ألا نفتح الباب لتجاوزه، ولو كان التجاوز بطالب واحد.
ونود أن نشير إلى أن وجود صفوف تجاوز حد المعقول في الاستيعاب الكمي أمر قد لا يظهر في المتوسط العام، لأسباب تتصل بأمور كثافة السكان في المناطق المختلفة، والتوزيع الجغرافي للمدارس ومعه صفوف المبنى، ووعي الجماهير في جوانب الدولة بقيمة التربية، ولهذا نجد أن بعض المدارس قد بلغت كثافة الصف فيها ستين طالباً.
ازدحام الصفوف وإدارتها وحفظ النظام فيها:-
	غرفة الصف المزدحمة هي تلك الغرفة التي يكون عدد الطلاب فيها أكبر مما يتسع له المكان، بمعني أنه لا يتوافر في تلك الغرفة المتسع الذي يحتاجه الطالب لممارسة ألوان النشاط التعليمي التي يحتاجها، كما لا يتوفر للمعلم فيها المساحة التي يحتاجها للحركة، وتنظيم خبرات التعلم، والإشراف على عمل الطلاب، وتوجيه خطاهم نحو أهداف الموقف بفاعلية. 
	إن غرفة الصف المزدحمة تشكل عائقاً أساسياً يؤثر في نوعية التعليم والتحصيل، وفي النظام والانضباط الصفي، كما يؤثر في فرص التعلم التي يحصل عليها الطلاب، ويحد من قدرة المعلم على إدارة الصف وتنظيم التعلم الفعال.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو:
ما الذي يستطيع المعلم فعله للحد من الآثار السلبية التي تترتب علي وجوده في الصف المزدحم بالتلاميذ؟
وكيف يمكن للمعلم تحسين إدارة غرفة الصف المزدحمة، وتنظيم تعلم فعال فيها؟
فيما يلي عدد من المقترحات العلمية التي قد تساهم في التصدي لهذه المشكلة والتقليل من آثارها السلبية على إدارة الصف وحفظ النظام فيه،  وعلى تحصيل الطلاب ونوعية التعلم الحاصل. وتتوقف قيمة هذه المقترحات على مدى استيعاب المعلم لها. وقدرته على الإفادة منها في ضوء معطيات الواقع الذي يواجهه في مدرسته من حيث ظروفها وإمكاناتها، وتوافر التسهيلات اللازمة.
	الإفادة من أساليب التعلم الذاتي الموجه، والقائم علي تفريد التعلم واستخدام صحف الأعمال،  وأدلة الدراسة، والبطاقات التعليمية في مختلف أنواعها.
	الإفادة من مرافق المدرسة في توسيع غرفة الصف، وتوزيع الطلاب فيها لممارسة ألوان جديدة من خبرات التعلم ونشاطاته المخططة، كلما كان ذلك ممكناً، كالاستفادة من مكتبة المدرسة وغرفة مختبر المدرسة، وغرفة الأشغال اليدوية وقاعة الرياضة، أو الملعب (في الأيام التي تسمح بذلك)، ويتطلب هذا سعة أفق المعلم ووعيه وبصيرته في اقتراح ألوان النشاطات المتنوعة التي تخدم الدرس، ويمكن تنفيذها في أماكن مختلفة.
	التركيز علي تعليم الطلاب كيف يتعلمون، وإكسابهم مهارات التعلم اللازمة لذلك مثل: استخدام المراجع والمعاجم، وعمل المخلصات، وكتابة التقارير والأبحاث، وتوظيف التعليم المبرمج، والرزم والمجمعات التعليمية، وإجراء التجارب وتوظيف الأجهزة، والأدوات وخاصة في الصفوف الأساسية الدنيا والعليا.
	الاستفادة من أسلوب تعليم الأقران، حيث يتعاون الطلاب الأقوياء مع المعلم في مساعدة طلاب معينين في عمليات التعلم، عندما يريد المعلم التفرغ لمجموعة أو أفراد من ذوي الحاجات الخاصة في غرفة الصف.
	المرونة في تنظيم المقاعد في غرفة الصف بشكل يزيد من اتساعها،  وتوفير فرص التواصل والتفاعل الأفضل بين المعلم والطلاب وبين الطلاب فيما بينهم، في إطار ألوان النشاط التعليمي والأهداف المخططة، وهذا يتطلب توفير أثاث أو مقاعد تتسم نفسها بسهولة التحريك والترتيب وإعادة الترتيب بحسب ما يتطلبه الموقف التعليمي وطبيعة التعلم المنشود، وهذا يتطلب من المعلم خبرة وسعة خيال وبصيرة نافذة.
	الإفادة من النشاطات المنهجية اللاصفية، والتوسع في توظيفها، بحيث تجعل كل طالب يقوم بقدرة كبيرة من جهوده التعليمية كالبحث وجمع المعلومات والملاحظة والإعداد وكتابة التقارير … الخ، خارج غرفة الصف وخارج المدرسة أحياناً، فغرفة الصف لم تعد المكان الوحيد الذي ينبغي أن يجري فيه التعليم، بل أصبحت البيئة كلها مصدر تعلم أساسي، إلا أن ذلك يتطلب أن يقوم المعلم بالتخطيط والإعداد الجيد لتحقيق ذلك.التوظيف الفعال لطرائق التعلم التي تقوم على العمل الزمري، أو العمل في فرق صغيرة مما يزيد من مشاركة الطلاب وتفاعلهم وتحسن من نوعية التعلم الحاصل، كما يزيد من قدرة المعلم على استغلال العمل الجماعي في التغلب على ضيق المكان وكثرة عدد المتعلمين. فالتعليم الزمري أو التعليم في فرق صغيرة يجعل كل مجموعة تعمل تحت إمرة قائدها، وتجعل عمل المعلم مع خمسة أو ستة أو عشرة قادة أو فرق بدل التعامل مع 50 طالباً في وقت واحد.
	كما أن عمل الطلاب معاً يؤدي إلى تحقيق أبعاد أخرى من التعلم في المجالات الوجدانية والاجتماعية، إضافة إلى الأهداف المعرفية أو الأدائية كالعملية المخططة للعمل الجماعي. ويساعد انهماك الطلاب في العمل معاً على تحقيق نظام وانضباط فعالين.
	اللجوء إلى جدول دروس مرن، بالتعاون والتنسيق مع مدير المدرسة، بحيث تصبح الحصة الدراسية أطول مما تتيح فرص تنظيم التعلم، وتحقيق الأهداف بشكل أكثر فاعلية ونجاحاً، فيمكن مثلاً أن ينظم المعلم حصصه بشكل يجعل كل حصتين أو ثلاثة منها متتابعة ومتواصلة مع الصف الواحد؛ لتنظيم تعلّم أفضل، وللتفاعل مع أكبر عدد من الطلاب وتقديم العون والتوجيه، والتغذية الراجعة لهم على الوجه الأكمل.

مشكلات الكثافة الصفية: 
		وتنجم عن الصفوف المزدحمة مشكلات عديدة يمكن جمعها في مجالات أربعة هي: التعليمية والإدارية والصحية والنفسية.
أولاً: المشكلات التعليمية:
تدني مستوى التحصيل عند الطلبة؛ بسبب عدم إشراك كثير منهم في أوجه النشاط التي يخطط لها المعلم، أو بسبب عدم إتاحة الفرصة للطلبة للتعبير عما في أنفسهم.
	التقليل من فاعلية المعلم في تشخيص الضعف عند طلابه، وبالتالي الوقوف على صعوباتهم التعليمية، ووضع الخطط العلاجية المناسبة.
	صعوبة توفير المواد التعليمية التعلمية لجميع الطلبة، وبخاصة إذا أراد المعلم استخدام صحف النشاط في التدريس، أو البطاقات، أو غير ذلك من المواد.
	عدم قدرة المعلم على مراعاة الفروق الفردية بين طلابه بفاعلية، مما يجعل مهمته صعبة إذا أراد أن يجد لهذه الفروق علاجاً مناسباً، أو ينوع في طرقه وأساليبه ومواده التعليمية.
ثانياً: المشكلات الإدارية:
عدم قدرة المعلم على متابعة الأعمال الكتابية للطلاب في أثناء الحصة. 
	صعوبة تصحيح أعمال الطلاب الكتابية والاختبارات، ودراسة نتائجها وتحليلها.
	صعوبة إدارة الصف وضبطه من قبل المعلم لكثرة عدد الطلاب فيه. 
	كثرة المشكلات السلوكية.
	صعوبة حركة المعلم والطلاب داخل الصف، خاصة عندما تكون الغرف صغيرة الحجم ومكتظة بالمقاعد.
ثالثاً: المشكلات الصحية والنفسية:
ضعف في التعبير لدى بعض الطلبة، خاصة القريبين جداً من السبورة والبعدين كثيراً عنها.
	إمكانية تعرض الطلاب في الصف المزدحم إلى انتشار الأمراض السارية بصورة أكبر من طلاب الصف ذي العدد القليل.

ثانياً: البيئة النفس اجتماعية والعلاقات الإنسانية
 في غرفة الصف
تؤثر البيئة النفسية والاجتماعية في غرفة الصف تأثيراً كبيراً على تماسك أفراد الصف وتعاونهم بعضهم مع بعض من ناحية وتقبلهم للمعلم وتعلم ما يقوله من ناحية أخرى، حيث إن لهذا الجو أثراً فاعلاً في عمل المعلم والطالب على حد سواء يفوق غيره من الأجواء الأخرى، فالجو النفسي المريح للطالب يساعد على تكوين شخصيته وبلورة سلوكه وأساليب تفكيره ويقوى من تفاعله، لأن هذا الجو يلائم عملية التعليم والتعلم ولا ينفصل عنها، لذا على المعلم أن يوفر للطالب هذا الجو الذي يكون فيه راضياً عنه وعن نفسه، واثقاً بها بعيداً عن كل ما يثير ما بنفسه من التوتر أو الصراع الداخلي، وذلك بإشباع دوافع الطالب المختلفة بصورة ترضي الطالب والمجتمع في آن واحد.
 كما يجب على المعلم أن يساعد طلبته على عقد صلات اجتماعية حسنة قوية فيما بينهم، تحفزهم على التعاون والإيجابية، وتبعد عنهم السيطرة والعدوان، ومن الأساليب التي يمكن للمعلم توظيفها لأجل ذلك عن طريق تشجيع الطلبة على الاشتراك في الأعمال والألعاب التعليمية أو المشاريع التعليمية الجماعية، فهذا يساعد على النمو الاجتماعي للطلاب بشكل سليم. 
كما من واجب إدارة المدرسة أن تقيم علاقات اجتماعية وحسنة مع أولياء الأمور والبيئة المحيطة بالمدرسة، هذا بالإضافة إلى العلاقة مع المعلمين أنفسهم مع بعضهم البعض فكل ذلك يعمل على تنمية العلاقات الاجتماعية للطالب بشكل سليم (داوسون، 1983: ص26-32).
 كما أن العلاقات الاجتماعية في النظام التعليمي تسهم بشخصية المتعلمين ككائنات إنسانية تتمتع بحاجات جسمية وروحية ونفسية واجتماعية ومعرفية معينة، وتؤكد على ضرورة إشباعها لمساعدتها على تحقيق إنجاز تحصيلي أفضل، وتحقيق ذواتهم على النحو المرغوب فيه، كما أصبح الاهتمام بتطوير علاقات في غرفة الصف أحد المقومات الأساسية لنجاح العملية التعليمية، لأن ذلك يسهل على الطلبة الوصول إلى الأهداف التعليمية المرجوة، من خلال تعزيز قدراتهم على أداء النشاطات التعليمية التعلمية، وعبر إتاحة الفرص المتنوعة أمامهم لتطوير شخصياتهم وتقدمهم في الاتجاه المرغوب، فالمعلم الماهر هو الذي يشبع حاجات تلاميذه ويلبي رغباتهم وتطلعاتهم لتحقيق أهداف التربية (ديفيز، 1990: ص 27).
ومما يساعد على إضفاء الجو النفسي الاجتماعي للصف العمل على إشباع الحاجات النفسية والاجتماعية عند الطلاب، ومن هذه الحاجات الحاجة إلى تقدير الذات والحاجة إلى الحب والمودة والحاجة إلى المعرفة والاكتشاف والحاجة للانتماء إلى جماعة والولاء لها، والشعور بتحمل المسئوولية والقدرة على القيام بها. وهذه الأمور تدعونا لأن نكلف الطلبة بأعمال جماعية أو فردية وتحملهم مسئوولية ذلك، وتشجيعهم على اتخاذ القرار أو إشراكهم في اتخاذه ليقبلوا على واجبهم بكل حماسة وجدية.

العوامل المؤثرة في البيئة النفس اجتماعية:
يؤثر في الجو النفسي الاجتماعي داخل الصف، وفي إدارة الصف عدة عوامل منها حجم الصف وعدد طلاب الصف والخصائص الانفعالية والمعرفية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمتعلمين وطبيعة تفاعل المعلم مع طلبته وتفاعل الطلبة مع بعضهم البعض.
ومن الأمور الهامة في التعامل مع الطلبة لتوفير الجو النفس اجتماعي للصف ما يلي:- 
	تأكيد أهمية المشاركة الوجدانية وتقبل المعلم لتلاميذه واحترام مشاعرهم.
	أهمية العلاقات الإنسانية الطيبة داخل حجرة الصف.

أهمية الأنماط السلوكية لدي المعلم التي تشعر الطالب بأن المعلم مهتم به. 
التفاعل الصفي الديمقراطي القائم على الثقة و المودة.
	استخدام التعزيز المناسب للطلاب كرد فعل على استجاباتهم التعليمية أو السلوكية.
	وضوح مظاهر الضبط الذاتي عند الطلاب.
العدالة والمساواة في توزيع الأدوار، والتعامل الصفي داخل الصف.
	غياب مظاهر العنف في العلاقات بين المعلم والطلاب وبين الطلاب أنفسهم.
	إدراك المعلم المستمر لخصائص الطلاب، ومعرفة مشكلاتهم عن قرب والعمل على وضع حلول مناسبة لها.
	ويمكن تعزيز السلوك النفس اجتماعي للطلاب وتجسيد فكرة الديمقراطية لديهم وذلك بتكوين مجلس صف عن طريق الانتخاب الحر والمباشر يكون من أهدافه:- 
	حل المشكلات التي يمكن أن تنشأ بين الطلاب أنفسهم بعضهم ببعض.
	ويكون هذا المجلس أيضاً همزة الوصل بين طلاب الصف والمعلم والإدارة المدرسية.
تنظيم زيارات للمشاركة الاجتماعية التي قد تلزم لأحد الطلاب أو أولياء الأمور أو مناسبات اجتماعية في المجتمع المحلي المحيط.
	إعداد لوحات ثقافية ذات صلة بالموضوعات المدرسية، أو ذات طابع ثقافي في غرفة الصف.
	إعداد مسابقات ثقافية على مستوى الصف نفسه، أو مع صفوف أخرى في نفس المدرسة أو مدارس أخرى مجاورة.
	الإعداد لرحلات خارجية ذات طابع ترفيهي تثقيفي.


النظـام داخـل الفصـل الدراسـي
يهدف النظام إلى توفير جو دراسي هادف داخل غرفة الصف، بحيث يستطيع المعلم أن يحقق نتاجات التعلم، ويحتاج المعلم وطلابه إلى هذا الجو الذي يتسم بالهدوء ؛ حتى يتولد تفاعل مستمر ومثمر بين المعلم وطلابه وبين الطلاب أنفسهم، ولا يعني الهدوء هنا الصمت الصادر عن خوف الطلاب من عقاب المعلم أو سطوته، بل الهدوء الناتج والنابع من رغبة الطلاب أنفسهم في الحرص على ذلك ؛ لأجل أن يتعلموا ويستغلوا الفرص والأنشطة التي تحرز لديهم التقدم من النمو المعرفي والسلوكي. 
من خلال ذلك يتبين أهمية النظام داخل الصفوف في تحسين عملية التعليم والتعلم وتسهيل الاتصال والتفاعل بين عناصر العملية التعليمية، وحتى يتوفر النظام داخل الصف المدرسي لابد من توفر انضباط للطلاب، ويعتبر هذا الانضباط من أهم الشروط الأساسية التي تحقق النظام الصفي، ولابد أن نفرق بين نوعين من الانضباط هما الانضباط الداخلي، والانضباط الخارجي، فالعلاقة الطيبة بين المعلم وطلبته لها أكبر الأثر في انضباطهم داخل الصف وخارجه، ويجب على المعلم أن يحرص على غرس الحب في نفوس الطلبة، فكسب المعلم لحب طلبته من أنجح الوسائل التي تساعده في ضبط الصف.
والانضباط الذي سنتحدث عنه نوعان:-
انضباط ذاتي ينبع من نفس الطالب حيث يعمل على المحافظة على الهدوء، نتيجة رغبته في المشاركة وتقبله لزملائه ومعلمه، وهناك انضباط خارجي يقوم على استخدام وسائل خارجية كالثواب والعقاب، ليحافظ الطالب على النظام داخل الصف، والانضباط الذاتي الذي يعمل على مساعدة الطالب على ضبط دوافعه وميوله أكثر جدوى وأفضل من الانضباط الناتج عن الخوف من العقاب أو طمعاً في الثواب.
ومن هنا فإنه يتعين على المعلم أن ينمي لدى الطالب عملية الانضباط الذاتي، فالانضباط لا يعني مجرد غياب الضجة وسيطرة الهدوء، وإنما هو ذلك الذي يصدر عن قناعة ذاتية للشعور بأهمية الموقف.
ويعتبر انضباط الطلبة في الفصل ونظامهم مظهراً هاماً من مظاهر الإدارة الصفية، وواجباً أساسياً يقوم به المعلم كل يوم , فبدونه يسود البيئة الصفية كثير من الفوضى والمشاكل السلوكية التي قد تمنع حدوث عمليات التعلم والتعليم بشكل كامل،  وقد أشار”جيمس هيمز”إلى أن العالم بحاجة إلى الانضباط، وطلبتنا بحاجة إلى الانضباط، ولا يمكن أن يكون لنا أسرة كريمة أو بلدة كريمة بدون الانضباط.
وهنا نخلص إلى أن الانضباط هو عبارة عن تدريب الطالب على التكيف مع العادات والتقاليد والقيم المتعارف عليها في المجتمع، وهناك نوعان من الانضباط الصفي لا بد أن نفرق بينهما:-
 أولاً: الانضباط الداخلي (الذاتي) وهل يعني الحياء؟
يشير الانضباط الذاتي إلى التزام الطالب بالتعليمات المدرسية، والسير ذاتياً وفقاً لقوانينها وأنظمتها من خلال توجيه رغباته وتنظيم ميوله ودوافعه للوصول إلى نمو السلوك الاجتماعي المقبول الذي يتفق وأهداف التربية والتعليم وغاياتها.
والانضباط الذاتي عملية تربوية بالمعنى الواسع يشتمل على كل الممارسات والعوامل البيئية التي تسهم في تطوير سلوك هادف منضبط ذاتياً لدى الطالب. وهو بهذا المعنى يتضمن الإجراءات العلاجية بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية. ويركز هذا المفهوم من الانضباط على ضرورة وجود اتفاق بين الطلاب وقوانين المدرسة وتعليماتها حتى يتحول الضبط والنظام إلى مسالة انضباط ذاتي.
ويتبين من التعاريف السابقة للانضباط الذاتي، أن الطلبة يحافظون على النظام والهدوء في غرفة الصف ويلتزمون بتعليمات المدرسة وينفذون قوانينها وأنظمتها، ومنبع ذلك اتجاه هؤلاء الطلبة نحو العمل وانغماسهم فيه وتقبلهم لزملائهم وللنظام المدرسي.
أهمية الانضباط الذاتي:
يعد موضوع الانضباط الذاتي من الموضوعات المهمة في المجال التربوي، التي تستدعي إتباع أساليب بناءة وهادفة من قبل الإدارة التربوية والتعليمية تسهم في تحقيق أهداف التربية، وإزالة العقبات، وبخاصة ما كان منها ناجماً عن صعوبات التكيف مع البيئة المدرسية. وللمعلم دور كبير في تحقيق الانضباط الذاتي مما يلي:-
1- يساعد الانضباط الذاتي الطلبة في القيم والمعايير التي تسهم في إيجاد مجتمع حر منظم.
2- يطور الانضباط الذاتي سلوكاً هادفاً منضبطاً ذاتياً عند التلاميذ.
3- يسهم الانضباط الذاتي في إيجاد اتفاق وتوافق بين الطلبة وقوانين المدرسة.
4- يساعد الانضباط الذاتي الطلبة على فهم القوانين والتعليمات المدرسية والحفاظ عليها.
5- يوفر الانضباط الذاتي البيئة الصالحة للتعلم والمناخ النفسي والمادي الملائم للتواصل الفعال بين أطراف العملية التعليمية التعلمية.
6- يزيد الانضباط الذاتي ثقة الطلبة بأنفسهم، ويجعلهم يترددوا عن ممارسة أي عمل من شأنه أن يسيء إليهم وإلى مدرستهم وزملائهم.
7- يقلل الانضباط الذاتي من فوضى الطلبة وإثارة المشكلات التي من الممكن أن تعيق تحقيق الأهداف المنشودة.
8- يساعد الانضباط الذاتي المعلم في سيطرته على ألوان النشاط التعليمي التعلمي وتوجيهها بحكمة وبصيرة نحو الأهداف المنشودة.
9- يسهم الانضباط الذاتي في إقامة علاقات تعاونية بين المعلم والطلبة مبنية على الثقة والاحترام المتبادل.
ويتفق هذا الإجراء مع مبادئ المدرسة الإنسانية في التربية وعلم النفس والتربية الإسلامية، والتي تؤكد بأن أكثر الأساليب المتبعة في تغير سلوك الفرد فعالية وأثراً هي ما يتم من الفرد نفسه، ومن قناعته الذاتية وتخطيطه وتنفيذه، والانضباط الداخلي أو الذاتي هو عبارة عن الحياء.
فقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه”الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان”(مسلم، ج1: ص63)، فالمسلم عفيف كيس فطن والحياء خلق له ويقول عليه السلام “الحياء والإيمان قرناء جميعاً فإذا رفع أحدهما رفع الآخر”(الحاكم، ج1: ص73).
وهناك بعض النقاط التي تساعد المعلم في تنمية الحياء لدى الطلبة ويزيد ويرتقي بالانضباط الداخلي:-
المعلم أن يقوم بتعزيز الجانب الديني لدى الطالب وتهذيب الخلق لديه، وذلك عن طريق عرض بعض الأحاديث النبوية المتعلقة بالحياء والأخلاق، وسرد قصص صغيرة ومعبرة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة خلال دقائق محدودة قبل البدء بالدرس. 
	أن يطلب المعلم دائماً من طلبته ما يستطيعون، ولا يكلفهم بشيء فوق طاقتهم أو رغبتهم حفاظاً على شخصيته العامة وقبول الطلبة له.
	تشجيع الطلبة ومدحهم عند إجابتهم عن الأسئلة إذا كانت صحيحة، وفي هذا يقول ابن جماعة”فمن رآه مصيباً في الجواب لم يخف عليه شدة الإعجاب، شكره وأثنى عليه بين أصحابه ؛ ليبعثه وإياهم على الاجتهاد وطلب الازدياد، ويقول في موضع آخر"من ظهر استحكام فهمه له بتكرار الإصابة في جوابه شكره" (ابن جماعة، 1354هـ: ص35). ولقد بين ابن جماعة أثر الإثابة بالشكر والثناء في دفع المتعلم إلى المزيد من الإصابة والنجاح، وتقوية رغبته في التحصيل، كما بين أثرها في مجتمع الطلبة، إذ تبعثهم على الاجتهاد وسعياً إلى تقدير المعلم ورضائه، وبذلك يكون الإعجاب والثناء دافعاً لا للطالب المجد وحده بل لغيره من الطلبة.
	إشعار الطالب بالأمن النفسي، وإذا شعر الطالب بذلك لا يجرؤ على عمل شيء غير منظم.
	العدل والمساواة بين الطلبة، وإعطاء كل طالب فرصة في الإجابة عن السؤال وعدم تميز طالب عن آخر.
	سماع وجهات نظرهم وإعطائهم فرصة للتعبير عن آرائهم.
	تعزيز الجانب التشاوري في الصف.
	تحرر الطلبة من عوامل القلق والإحباط الناتجة عن فرض إدارة المعلم.
	التعامل مع الطلبة حسب الفروق الفردية.
	إعطاء الطلبة الحرية في الحركة والكلام حسب نظام الحركة والكلام.
	التقرب من الطلبة ومعرفة مشاكلهم ومحاولة إيجاد حلول لها.
ثانياً: الانضباط الخارجي(الخوف والإجبار):- 
يشير الانضباط الخارجي بالتحكم في سلوك الطلبة بطرق مختلفة ومتباينة، وتلقي الأوامر والتعليمات من أطراف خارجية أعلى مرتبة منهم، وفي حالتنا هذه من المعلم إلى الطلبة، وإجبارهم على الالتزام بالقوانين المدرسية وعدم الخروج عليها، وهو في الغالب ما يكون انضباطاً عقابياً، أي أن الذين لا يطيعون الأوامر وينفذون التعليمات يتحملون النتائج التي تترتب على ذلك، أي بمعنى آخر تخويف الطالب من أجل ضبط سلوكه.
الانضباط الخارجي هو عبارة عن الحفاظ على النظام الصفي باستخدام أساليب مختلفة مثل الثواب والعقاب، وهو أيضاً انضباط الطالب وخوفه في داخل الصف في وجود المعلم، ولعل خوف الطالب من معلمه قوة مدمرة، إذ لا يجوز للمعلم أن يسيطر على تلاميذه في الفصل بالتخويف والوعيد، فالخوف قوة مدمرة للأطفال، وأثره النفسي أقوى من العقاب البدني، لا سيما إذا زاد عن حده، وبعض المعلمين قد لا يجدون بداً من استخدامه كأسلوب لردع التلاميذ في حالة العجز واليأس من استخدام بديل آخر، وقد يحقق هذا الأسلوب بعض النجاح مؤقتاً، فموقف الخوف وإن كان مدمراً لنفسية الطالب ينعكس توتراً وإحباطاً على المعلم وإساءة لشخصيته في نظر الطلبة، ولا يمكن للطالب أن يؤدي عمله في الفصل بطريقة طبيعية، وهو في جو من الخوف، فهذه ليست الغاية المنشودة من تربية النشء. 
وقد أوضح ابن خلدون في تربية الأبناء”إن الشدة على المتعلمين مضرة بهم "ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو الخدم أو المماليك سطا به القهر، وضيق عليه النفس في انبساطها، وذهب بنشاطها، ودعاه إلى الكسل، وحمله في الكذب والخبث، وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفاً من انبساط الأيدي بالقهر عليه وعلى المكر والخديعة".
وهكذا فحصاد التربية بالخوف والقسوة تعلم الكذب، والمكر والخديعة والكسل والسلبية وضعف الانتماء والاستكانة، والذي يؤكد ذلك قول الله تعالى: "فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ" (آل عمران:159) 
وهناك بعض الجوانب السلبية التي تنعكس على الطالب بسبب استخدام هذا الأسلوب من الانضباط ومنها:
	عدم ثقة الطلبة بأنفسهم.

يجعل الطلبة لا يعبرون عن مشاعرهم بشكل تربوي.
قلة إقبال الطلبة على التعلم بحماس.
	تعلم الطلبة الكذب والخداع والمراوغة مع المعلم.
	يساعد على تسرب الطلبة من المدرسة.
كراهية الطلبة للمدرس والمدرسة.
	شعور الطلبة بالقهر ومحاولة تفريغ هذا الشعور مما ينعكس على سلوك الطلبة.
	يوفر خبرات تعليمية مفروضة.
ولذلك نجد أنه مع استخدام مثل هذا النوع من الانضباط يزيد من صعوبة المحافظة على النظام في الصف صعوبة التحصيل العلمي عند الطلبة، فيجب على المعلم أن يمنع أو يقلل على قدر المستطاع من استخدام العنف مع الطلبة، وأن يتعامل مع الطلبة على أنهم ضيوف.

أهداف النظام في الصف
كان الهدف من النظام قديماً توفير الظروف الملائمة للتدريس وتوفير احترام المعلم، وكان استخدام الخوف من العقاب هو السبيل لتحقيق ذلك، أما في ضوء الفلسفة الجديدة للنظام التربوي ولنظام الإدارة فإن الهدف من النظام اتسع وامتد ليشمل تنمية المهارات الاجتماعية والاتجاهات والقدرات العقلية للطلاب، وتشكيل سلوك اجتماعي لدي الطلاب دون الحاجة للخوف أو ممارسة العقاب والضغط على الطلاب، ويهدف النظام في داخل الصف بشكل عام إلى:-
1-	  تنمية المهارات الاجتماعية والاتجاهات والقدرات العقلية لدي الطلاب.
2-	استثمار الوقت المخصص للتدريس في أنشطة فعالة تؤدي إلى تعلم وظيفي موجه.
3-	  عدم تشتت جهود المعلم والطلاب وتوجيهها توجيهاً سليماً غايته التفاعل الصفي.
4-	 انشغال الطلاب بمواد وأنشطة تعليمية تثير اهتماماتهم للتعلم.
5-	 تنمية الاتجاه نحو الانضباط الذاتي لدي الطلاب. 
6-	ممارسة المعلم لعملية التعليم بشكل إيجابي متسلسل وفق خطته الدراسية.
7-	تحرر الطلاب من عوامل القلق والإحباط الناتجة عن فرض إدارة المعلم.
8-	تعود الطالب على تحمل المسئولية وتنمية الثقة بالنفس، والاحترام وتقبل التعليمات عن قناعة ورضي. (حجي، 1999: ص129-136)

حفظ النظام الصفي
       يمكن للمعلم أن يمارس سيطرة جماعية على النظام في الصف بروح ديمقراطية حقيقية محببة لطلاب  وتساعد هذه المقترحات المعلم على ذلك:-
	كن مخلصاً وواثقاً من أنك قادر على مساعدة الطلاب كلهم وأشعرهم أنك تحبهم جميعاً.
	كن بشوشاً مرحاً لدي طلابك وعزز السلوك الإيجابي لديهم.
	تجنب استخدام العقاب الانتقامي وبخاصة العقاب الجماعي على خطأ ارتكبه فرد أو عدد قليل من الطلاب.

لا تلجأ إلى السخرية من طالب أو إضحاك الآخرين عليه، فليس من المتوقع أن يحترم الطلاب معلماً يستخدم مثل هذا الأسلوب.
	احفظ أسماء الطلاب بأسرع ما يمكن، وخاطبهم بأسمائهم المفضلة بعيداً عن الألقاب أو الصفات الجسمية والمميزة لبعضهم.
	ابدأ درسك بمجرد بدء الحصة، ولا تتأخر كثيراً بسبب حصر الغياب، أو القيام بأي أعمال أخري.
	حضر الدرس جيداً وكن على دراية بالأهداف والأنشطة ووسائل التقويم والوسائل التي ترغب في توظيفها في الدرس.
	حافظ على توفير علاقات حسنة مع طلابك، واجعل الاتصال بينك وبينهم قائماً على الصداقة والموضوعية وتبادل الرأي.
وجه انتباهك لكل حالة من حالات الفوضى والاضطراب، وحاول أن تعالج حالة الفوضى بسرعة وباستخدام الإجراءات  المناسبة لها.
شجع الطلاب على تحمل المسئوولية في إدارة شئـون الصف، واتخاذ القرارات المتعلقة بشؤونهم.
	تعرف على مشكلات الطلاب وادرسها واعمل على إيجاد حلول لها بمساعدتك، أو خلال إدارة المدرسة، أو بمشاركة المرشد التربوي في المدرسة.
	كن عادلاً في كل معاملاتك مع الطلاب في توزيع الأسئلة الشفوية أثناء الحصة وفي التصحيح ورصد الدرجات، مقنعاً لكل حالة عند المراجعة.
	كن ليناً بغير ضعف، حازماً بغير عنف في معالجة كل المشكلات الطلابية.
أعط من وقتك لطلابك بغير ملل أو ضجر داخل غرفة الفصل وخارجها.
أشعر كل طالب بحنان الأبوة ودفء الصديق تنل ثقتهم، وعندئذ يتقبلون نصائحك، ويشربونها شرباً ويتخذون منك مثالاً وقدوة.
ثقف نفسك، ولا تقف عند حدود المادة المقررة، وحدود المنهاج تنل محبة الطلاب.
	كن صبوراً واسع الصدر، واثقاً من نفسك في كل المواقف ولا تفقد صبرك يحبك طلابك ويقفون حولك.
	أعط من المادة بقدر قدرات الطلاب ولا تزحم عقولهم بكثير المواد، وتذكر الحكمة التربوية القديمة:”زحمة العلم في الذهن مضلة للفهم”.
	حضر الوسائل المعينة قبل بداية الحصة، وخذها معك وأدخلها الغرفة قبل دخول الطلاب إن استطعت.
	خصص سجلاً خاصاً تدون فيه ملاحظاتك حول طلابك وخاصة المتفوقين لتشجيعهم وزرع روح المنافسة الشريفة بينهم.
كما أن قواعد النظام التي يتمثلها الطلاب وتحكم سلوكهم يجب أن تتم بالاتفاق والتعاون بين المعلم والطلاب، ومن الأفضل للمعلم أن يوضح قواعد النظام التي يرغب بها أن تسود في الصف للطلاب، خاصة في أول لقاء له معهم، حيث يبدأ بتقديم نفسه أولاً، ثم يوضح برنامج وخطة الدراسة والمطلوب من الطلاب من واجبات وأنشطة واختبارات شهرية، أو أعمال تحريرية ثم يلي ذلك البدء في الحصة، وعلى المعلم أن لا يبدأ بالحديث عن قواعد النظام في الصف بطريقة مفروضة مقحمة وغير طبيعية، وإنما عليه أن ينتهز فرصة حدوث أية مخالفة لنظام الصف ليبدأ بالحديث عن هذه القواعد، ويوضحها للطلاب مخاطباً إياهم برقة قائلاً: إني انتهز هذه الفرصة لأتوقف قليلاً لأوضح لكم بعض قواعد النظام في الصف، وعلى المعلم أن يوضح للطلاب معنى ومدلول هذه القواعد وأهميتها والغرض منها، وهي على سبيل المثال:-
	الاستماع إلى شرح المعلم؛ حتى لا يفوتك شيء من شرح الدرس.
	حاول أن تلتزم بالصمت والانتباه أثناء الدرس، ولا تحدث صوتاً أو كلاماً يخل بنظام الصف أثناء الدرس.

لا تقاطع المعلم أو أي زميل لك أثناء حديثه، واستمع له حتى ينتهي من حديثه.
الاستئذان عند الرغبة في الكلام، أو السؤال عن أمر من أمور الدرس وانتظر حتى يؤذن لك.
	لا تترك مقعدك إلا بعد الاستئذان والسماح لك بذلك.
	لا تعتد على ممتلكات زملائك، ولا تتدخل في أمورهم بشكل استفزازي.
	عامل زملاءك باحترام، وتمثل ما تحب أن يعاملوك به.
ويشير الأدب التربوي بشكل عام إلى تصنيف قواعد النظام في خمسة مجموعات هي:-
1.	قواعد تنظم الكلام: ويحدد هذا النظام كلام الطلاب داخل الصف، والتفاعل من إجابات وضحك وضجيج.
2.	قواعد تنظم التحرك: ويحدد هذا النظام الوقوف والجلوس، ودخول الفصل والخروج منه، والحركة داخل الفصل.
3.	قواعد تنظم الوقت: ويحدد هذا النظام وقت الحضور للصف، والتأخير عن الحضور، واستثمار الوقت، ومدة إنجاز الطلاب للقيام بالأعمال والأنشطة التي يكلفون بها.
4.	قواعد تنظم العلاقة بين المعلم والطلاب: يحدد هذا النظام العلاقة بين المعلم والطلاب وطريقة معاملتهم له، وتمثلهم للطاعة والخلق الحسن والآداب والمجاملة والاحترام وتقبل آرائه.
5.	قواعد تنظم العلاقة بين الطلاب بعضهم البعض: ويحدد هذا النظام العلاقة بين الطلاب وما يتصل بها من تبادل الآراء والشجار والتعدي، واحترام الغير وتقبل النقد البناء. (حميده، 1998: ص19) 


















أسئلة التقويم الذاتي للفصل الثاني

1-اكتب تعريفاً لكل من المفاهيم التالية:-
المناخ المدرسي:
البيئة المدرسية:
	البيئة الصفية:
	الانضباط الذاتي:
	الانضباط الخارجي:
2- اكتب رأيك في العبارات التالية:
زينة الصف ترف لا داعي له.
	يجب إبقاء نوافذ وباب الغرفة الصفية مغلقاً في فصل الشتاء، لحماية الطلاب من البرد.
	اهتمام المعلم بمراعاة جلوس الطلاب في الصف أمر ثانوي.
	يهتم بعض المعلمين بشرح المادة العلمية دون الاكتراث لبيئة الصف المادية.
	على المعلم أن يعامل الطلبة في الفصل كأنهم ضيوف عنده في زيارة بالبيت.
3- اذكر الأهداف التي يمكن أن يحققها حفظ النظام داخل الغرفة الصفية.
4- حدد أهم الأدوار التي يجب أن يقوم بها المعلم في تنظيم البيئة المادية    (الفيزيقية) للصف.




5- ضع علامة ( ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة(X) أمام العبارة الخاطئة مع التعليل لكل عبارة:
شعور الطالب بملائمة الموجودات المادية لبيئة الصف يعني مناخ إيجابي (     ).
	المعلم الناجح هو كثير الأوامر والنواهي (     ).
الانضباط الداخلي في النظام يقوم على دوافع داخلية (     ).
	الانضباط هو تدريب الطلبة على التكيف مع العادات والتقاليد 
والقيم (     ).
المعلم العادل يطبق إجراءات على كل الطلبة بغض النظر عن الفروق الفردية (     ).
	التخطيط الجيد للدرس يساعد المعلم على إدارة الصف (     ).
	البيئة المادية لغرفة الصف ليس لها تأثير على قدرة المعلم على إدارة الصف (     ).
على المعلم أن يوضح للطلاب قواعد النظام التي يرغب أن تسود في الصف (     ).
	تأسيس مجلس الصف مسئولية المعلم (     ).
يحب معظم الطلبة في مدارسنا المدارس (     ).

