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�أطهر ال�صلوات و�أف�ضل الت�سليم على املبعوث رحمة للعاملني �سيد الر�سل �أجمعني
حممد ال�صادق الأمني وعلى �آله الأطهار امليامني
اعلم عزيزي املع ّلم �أن التالميذ �أمانة اهلل بني يديك و�أن حملها �أعظم من حمل
ال�سموات والأر�ض.
قال اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي
(�إنا عر�ضنا الأمانة على ال�سموات والأر�ض واجلبال ف�أب َ
ني �أن يحملنها و�أ�شفقن منها
وحملها الإن�سان �إنه كان ظلوماً جهوال) الأحزاب . 72
واعلم �أيها العزيز �أنك �أثناء التعليم �أنت  يف حم�ضر القد�س الإلهي ومالئكة اهلل  
ّ
حتف بك مًينة وي�سرة ف�أي كرامة تنالها �إن �أديت الر�سالة وحفظت الأمانة.
و�إليك �أخي املد ّرب �إذا كان للمعلم هذه الكرامة عند اهلل فكيف مبن ي ّعلم املعلم
الطرائق والأ�ساليب  ومنها الإدارة ال�صفية.
وفقكم اهلل �أيها الأحباء يف تدريب زمالئكم  وتقبل اهلل �أعمالكم و�أثابكم ثواب
العاملني �إنه �سميع جميب.
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املقدمة
املعلم هو الركيزة الأ�سا�سية يف العملية التعليمية ,وتلعب اخل�صائ�ص املعرفية واالنفعالية
التي يتميز بها دوراً بارزاً يف فعالية هذه العملية باعتبارها ت�شكل �أحد املدخالت الرتبوية
املهمة التي ت�ؤثر ب�شكل �أو ب�آخر يف الناجت التح�صيلي  على كل امل�ستويات املختلفة من
معرفية ونف�سية و�أدائية وانفعالية عاطفية.
واملعلم الناجح هو القادر على �أداء دوره بكل فعالية واقتدار ,حيث يكر�س جهوده يف
�سبيل �إيجاد فر�ص تعليمية �أكرث مالءمة ملتعلميه من خالل �أن�شطته وفعاليته داخل
وخارج ال�صف الدرا�سي.
و ُتع ّد �إدارة ال�صف فناً وعلم ًا ,فناً  لأن هذه الإدارة تعتمد على �شخ�صية املعلم و�أ�سلوبه
اخلا�ص يف التعامل مع املتعلمني داخل ال�صف وخارجه ,ولأن الإدارة ال�صفية تعتمد على
قوانني و�إجراءات ,ومبعنى �آخر ف�إن جمموعة من الأمناط ال�سلوكية ي�ستخدمها املعلم
لكي يوفر بيئة تعليمية منا�سبة ويحافظ على ا�ستمرارها مبا مي ّكنه من حتقيق الأهداف
التعليمية املن�شودة .فمن املهم جداً �أن يفكر املعلم دائماً يف كيفية �إدارة ال�صف خا�صة
جلهة االن�ضباط واحلزم داخله باعتبارهما من عوامل �إجناح الدر�س.
�إن العادة قد جرت على �إعطاء معظم املعلمني اهتماماً لتح�ضري الدرو�س وت�صحيح
دفاتر الواجبات فقط ,و�إهمال م�سائل �أخرى على جانب من الأهمية ,لذلك قد جند �أن
املعلم عند �إلقاء الدر�س و�شرحه يكون يف واد واملتعلمني يف واد �آخر ,فال ي�ستفيد املتعلم
من �شرح املعلم ,وبالتايل يفقد املعلم رغبته يف العطاء والتفاعل مع املتعلمني.
وعموماً  �إن �أي موقف �إن مل تتم �إدارته ب�شكل جيد وب�إتقان� ,سيفقد هويته ,وي�صبح
م�شو�شاً وفو�ضوياً فعلى املعلم �أن يهتم بالنظام واالن�ضباط يف ال�صف من خالل منظور
تربوي تعليمي.
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مفهوم �إدارة ال�صف:
يع ّرف البع�ض الإدارة ال�صفية ب�أنها «جمموعة من الأن�شطة والعالقات الإن�سانية اجليدة
التي ت�ساعد على �إيجاد جو تعليمي واجتماعي فعال».
وتعترب �إدارة ال�صف املدر�سي عن�صراً هاماً من عنا�صر العملية التعليمية للمعلم ,ولعل
املقولة ب�أن املعلم الذي ال ي�ستطيع �إدارة �صفه ال ي�ستطيع �إدارة �شيء �آخر ,مقولة تقرتب
من ال�صحة بدرجة كبرية ,فاحلكم على �إجنازات املعلمني يف �أدائهم لعملية التعليم
مرتبط ب�إدارة ال�صف املدر�سي و�ضبطه .وال �شك ب�أن هناك عالقة وثيقة بني مفهوم
�إدارة ال�صف و�ضبطه من خالل تركيز الإدارة على ا�ستغالل كل طاقات املتعلمني ب�شكل
عام ,وكذلك من خالل كون الوقت مورداً نادراً ال ميكن �إحالله �أو تراكمه �أو �إيقافه,
وبالتايل يفرت�ض �أن ي�ستغل ب�شكل فعال لتحقيق الأهداف املحددة يف الفرتة الزمنية
املعينة لذلك.
•�إدارة ال�صف تعني �ضمان تو�صيل املادة العلمية.
�إدارة ال�صف فن ال يجيده غري املوهوبني من املعلمني ,تربز فيه �شخ�صية املعلم
وتظهر قدرته يف تطبيق الأ�ساليب الرتبوية ال�صحيحة .والإدارة فن يكت�سب
باملمار�سة والتجربة ,غري �أن ال�ستعداد املعلم دوراً يف �إجادته و�إتقانه� ,إذ نرى عدداً 
من املعلمني ممن �أم�ضوا �سنوات طويلة يف عملية التعليم ال يزالون غري قادرين على
�إدارة �صفوفهم ب�شكل �صحيح ,وعاجزين عن �إدارة ال�صف وذلك لعدم ا�ستطاعتهم
�إثارة الرغبة يف نفو�س طالبهم ،ويف غفلتهم عن مراقبتهم ,ويف عدم اهتمامهم
بالنظام وعدم التزامهم جانب العدالة يف معاملة اجلميع.
•�إدارة ال�صف بني الرتهيب ودفرت املتابعة هل هي جمدية؟
يبدو �أن املعلم يف �إتباعه خمتلف و�سائل الرتهيب يف �ضبط التالميذ يكون قد و�ضع
اللبنة الأوىل يف ذهن الطالب واالنطباع اخلطري اخلفي لدى الطالب ب�أن غاية
التعليم هي نقل املعرفة ولي�س حب املعرفة ,والفرق بينهما كبري ,فاملعلم الناجح
هو الذي يجعل من مادته �أ�سا�ساً لالنطالق واال�ستمرارية ,ولي�س...غايته �أن يحفظ
ويجيد الطالب له ما �أراد ,وبعدها فليحب املادة �أو يكرهها ,وليتمكن املعلم من
�إدارة �صفه و�ضبط طالبه عليه �أن يهتم ب�أمور يتوقف عليها جناحه يف هذا امل�سعى
و�إبداعه فيه ,ومن ذلك:
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جناح املعلم يف الإدارة وال�ضبط والإبداع يتوقف على ما يلي:
•التخطيط للدر�س
التهي�ؤ للدر�س والإعداد له �إعداداً ذهنياً قبل الوقوف �أمام الطالب �أمر يف غاية
الأهمية وو�سيلة من و�سائل �ضبط ال�صف ,لأن الف�شل والإخفاق �سيالزمان ال حمالة
املعلم الذي يدخل ال�صف قبل �أن يتهي�أ للمو�ضوع الذي يروم تدري�سه ,ونق�صد بالف�شل
والإخفاق تعرث �أداء املعلم تعرثاً يلفت نظر الأذكياء من الطالب �إىل نواحي ق�صوره
و�ضعفه ,ك�أن يغيب عن ذهنه بع�ض نقاط املو�ضوع �أو �أن يفتقد عن�صر الإبداع� ,أو
عدم ربطه الأفكار ببع�ضها� ,أو الإ�سهاب يف عن�صر على ح�ساب �آخر ,ليفاج�أ �أخرياً 
بانتهاء زمن احل�صة .حينما كنا طالباً كان الكثري منا يتمنى �أن ي�سمع جر�س نهاية
احل�صة لدى املعلم الفالين وال ن�شعر بزمن احل�صة مع املعلم الفالين ,ملاذا؟
•توفري اجلو املنا�سب للدر�س
جو الدر�س يكاد يكون مقيا�ساً لنجاح املعلم يف �إدارة �صفه ,يظهر ذلك وا�ضحاً يف
�إقبال الطالب على الدر�س ومتابعتهم للمعلم� ,أو يف ان�صرافهم وع�صيانهم ,ويف
ما يعلو وجوههم من طالقة و ِب ْ�شر �أو ما يغ�شاها من �س�أم و�ضجر ,فحني يكون املعلم
خفيف الظل حا�ضر الذهن جند طالبه مندجمني بالدر�س ال ي�شعرون بالوقت ,و�إن
يكن غري ذلك جندهم خاملني من�صرفني ,وما على املعلم �إذا �أراد تهيئة جو منا�سب
لطالبه �إال �أن يراعي نقاطاً �أهمها:
 -احلالة العامة لل�صفمن ال�ضروري �أن يالحظ املعلم تهوية ال�صف و�إ�ضاءته ونظافته ونظام املقاعد فيه مع
بداية كل در�س ,فكلما جادت حالة ال�صف راق جوه وت�شجع التالميذ على العمل ,ومن
امل�ستح�سن �أن يقوم املعلم بنف�سه ببع�ض هذه الأعمال ,ك�أن ينحني لرفع ورقة ملقاة الفتاً 
نظر طالبه �إىل �ضرورة املحافظة على النظافة� ,ضارباً لهم من نف�سه �أح�سن الأمثال.
 -النظامعلى املعلم �أن يع ّود طالبه دخول ال�صف واخلروج منه بانتظام ,وطلب الإذن قبل
الكالم ,وعدم ال�سماح باحلديث لأكرث من �شخ�ص يف وقت واحد ,وجمع الدفاتر
وتوزيعها بهدوء ...وال يعني اهتمامنا بهذه املهارة �أن نطالب ب�أن ي�صمت جميع
الطالب مركزين �أعينهم على وجه املعلم ,لكننا نق�صد �أن يه ّيئ املعلم اجلو املنا�سب
للموقف التدري�سي فيوفر الهدوء واالنتباه عندما يتكلم ويوفرهما �أي�ضاً عندما يتكلم
�أحد الطالب ب�إذن منه بينما ي�ستمع الآخرون.
املعلم الرتبوي هو املعلم الذي يرتقب الطالب دخوله ,ومدر�س املادة هو الذي يتمنى
الطالب خروجه.
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الب�شا�شةمن امل�س ّلم به �أن طالقة املحيا لها �أثر ال ينكر يف ا�ستهواء النفو�س واجتذاب العقول
والقلوب فوجه الإن�سان يرتجم م�شاعره و�أفكاره ,فعلى املعلم �أن يعري الب�شا�شة كل
�أهمية واعتبار فيدخل ال�صف من�شرح ال�صدر بادي الن�شاط ,يكلم طالبه بلطف
ويحاورهم ب�أدب ,معمماً الهدوء والطم�أنينة ,ومبعداً كل ما من �ش�أنه �إثارة اخلوف
واال�ضطراب ,كي يقبلوا على الدر�س ب�شوق ويتمكنوا من تلقي ما يدور يف ال�صف.
الت�شويقعامل الت�شويق ي�ضفي على ال�صف البهاء والفعالية ,فيزيد تعلق الطالب بالدر�س 
ويزيد رغبة املعلم يف التدري�س� ,إ�ضافة �إىل �أن درجة التعلم تتوقف على قوة هذا
العامل ,ولإثارة عامل الت�شويق يف نفو�س الطالب طرائق �شتى منها :ا�ستخدام و�سائل
الإي�ضاح ,وتق�سيم الطالب �إىل جمموعات متناف�سة و�إر�سال الطرفة امل�ستملحة
والنكتة املهذبة يف حينها ,و�إلقاء الطالب للمو�ضوع �إلقاءً  يج�سد املعنى ,ومتثيل
بع�ض الفقرات ك�أن يكون �أحد الطالب دائناً والآخر مدين ًا� ,أو �أن يكون �أحدهم فعالً 
والثاين ا�سماً والثالث حرفاً .
�ضبط الطالبقدرة املعلم على �إدارة ال�صف تربز من خالل �سيطرته على الطالب حيث تبني مدى
ت�أثري �شخ�صيته يف الهيمنة على الدر�س ,وقد دل االختبار على �أن هذه املقدرة �أهم
عامل يف جناح املعلم .ومما يعني املعلم على ال�سيطرة على ال�صف ما يلي:
وقوف املعلم
ي�شرح املعلم در�سه واقفاً وال يح�سن �أن يجل�س �أو يجول بني الطالب �إال نادراً  لأنه
�إن جل�س �ساد الهرج واملرج و�أفلت من يده الزمام و�إن جال حالت حركته دون تركيز
الطالب وف�سح املجال �أمام بع�ضهم للعبث واملخالفة ,وقد يقول قائل :هل يقف املعلم
�إذاً كالتمثال ؟ و�أين يقف ؟ فنقول � :أما كالتمثال فال�..إذ ي�ستطيع املعلم �أن يقف
وقفة معتدلة بكل حرية ,وله �أن ينتقل من مكانه كلما دعت لذلك حاجة ,والأف�ضل
�أن يكون وقوفه يف �إحدى الزاويتني الأماميتني ,لأنه �إن وقف يف مكان غريهما تعذر
عليه ر�ؤية اجلميع.
�صوت املعلم
يجب �أن يكون �صوت املعلم معتدال ال هو بالعايل ال�صارخ وال اخلافت غري امل�سموع,
كما يجب �أن يكون �سهال ال لكنة فيه وال تعقيد ,خالياً من كل عيب يف النطق والإبانة
والتعبري ,وعليه �أال ير�سل �صوته على وترية واحدة طوال الدر�س ,بل يجعله منا�سباً 

ملقت�ضى احلال ,يعلو تارة وينخف�ض �أخرى ,وي�شتد حيناً ويلني حيناً �آخر ,كي يثري
انتباه ال�سامعني ويدفع عنهم امللل واخلمول.
 -الثواب والعقاباملعلم الناجح هو الذي يجعل لثوابه �أو لعقابه قيمة ,وال قيمة لأي منهما �إن مل يهذب
�سلوك الطالب� ,أما توجيه املثوبة �أو العقوبة جزافاً فلن يقدم �شيئاً بل �سي�ؤخر ,كما
�إن توجيه العقاب يجب �أن يكون املرحلة الأخرية التي ي�ضطر �إليها املعلم بعد �أن
يكون قد �أعياه الن�صح والتوجيه وباءت حماوالت الثواب بالف�شل� ,شريطة �أال تكون
العقوبة بدنية و�أال مت�س كرامة الطالب ,ونقرتح هنا ا�ستبدال كلمة (عقاب) بكلمة
(�إ�صالح) ,ومن طرائق الإ�صالح :الن�صح امل�ستمر ,التحذير ,الت�أنيب ,احلرمان من
االمتيازات ,التوبيخ على انفراد ,الإحالة لإدارة املدر�سة ,ا�ستدعاء ويل الأمر.
ويجب �أن يتذكر املعلم �أن التالميذ خمتلفون يف �أمزجتهم وطباعهم ,فهذا تكفيه
الإ�شارة الب�سيطة وغريه الإر�شاد �أو التقريع ,وذلك يدعونا ملعرفة طباعهم لنختار
الطريقة املنا�سبة لكل منهم .وهناك ملحوظة نود �أن ن�شري �إليها وهي �أن بع�ضاً من
املعلمني يتخذ ح�سم الدرجات و�سيلة من و�سائل ال�سيطرة على ال�صف ,وهي طريقة
غري جمدية وال عادلة نظراً للنتائج ال�سيئة التي تنجم من �إتباعها ,و�أبرزها رغبة
الطالب باالن�صراف عن الدر�س و�إ�ضمارهم الكره للمعلم.

توفري جو منا�سب للدر�س
مالحظة
احلـــــالة
العـــــامة
للـ�صــــف

النظام

الب�شا�شة الت�شويق

�ضبـــط
الطالب

الــثواب
والعقاب

ه�ش ّ
 امل�ؤمن ّب�ش .الإمام علي (ع)
 اهلل اهلل يف نظم �أمركم .الإمام علي (ع) -والكاظمني الغيظ والعافني عن النا�س واهلل يحب املح�سنني (�آل عمران).

11

اجلوانب املطلوبة يف �إدارة ال�صف
 -حفظ النظاميحتاج املعلم واملتعلم �إىل جو يت�سم بالهدوء حتى يتم التفاعل املثمر بني املعلم
ومتعلميه من ناحية ,وبني املتعلمني �أنف�سهم من ناحية �أخرى .ذلك التفاعل الذي
يكون نتاجه التعلم كهدف رئي�س للم�ؤ�س�سة التعليمية.
�إن حفظ النظام ال يعني ال�صمت التام الذي يكون م�صدره اخلوف من املعلم ,بل
الهدوء والنظام الذي ينبع من رغبة املتعلمني �أنف�سهم يف �أن يتعلموا كل فر�صة تتاح
لهم للتقدم والنمو.
 -توفري املناخ العاطفي واالجتماعيي�صعب على املعلم �أن يدير �صفاً درا�سياً ال ت�سوده عالقات �إن�سانية �سوية ومناخ
نف�سي واجتماعي يت�سم باملودة والرتاحم والوئام ,فاملناخ العاطفي �شيء ي�صعب
و�صفه ,ولكن ميكن الإح�سا�س به جمرد دخولك حجرة الدرا�سة.
وكلما تقدم املتعلمون يف ال�سن ويف املرحلة الدرا�سية �أ�صبح بالإمكان تكوين جماعات
�صداقة وعمل ,وعلى املعلم �أن ال ينزعج من ذلك ,بل عليه �أن ي�سعى �إليه وي�شجعه,
وال �شك يف �أن املعلم لي�س يف معركة مع متعلميه حتى يخ�شى ت�ضامنهم وت�آلفهم.
�إن التعاون يجب �أن ي�سود بني متعلمي ال�صف في�ساعدون بع�ضهم بع�ضا ,ويتحدثون
فيما بينهم بح�سب قدرة كل واحد منهم و�إمكاناته ,مع توفري فر�ص التناف�س فيما
بينهم� .إن دافعية التلميذ تزداد نحو التعلم والإجناز �إذا �شعر ب�أنه ع�ضو فاعل يف
اجلماعة ,واالنتماء االجتماعي من الدوافع الهامة للتعلم.
 -تنظيم البيئة ال�صفية التعليمية�إن املتعلمني يف حجرة الدرا�سة ميثلون العن�صر الرئي�سي واملهم يف العملية التعليمية,
والبيئة ال�صفية ت�شكل الإطار الذي يتم فيه التعلم ,وال يتطلب تنظيم بيئة التعلم
الكثري من اجلهد �أو التكلفة ,لكنه يحتاج �إىل فهم طبيعة املتعلمني واحتياجاتهم
النف�سية واالجتماعية و�أ�ساليبهم يف العمل ,بالإ�ضافة �إىل ح�سن التخطيط بحيث
يتم ا�ستغالل كل جزء وركن من �أركان الغرفة ال�صفية دون ملئها ب�أ�شياء كثرية
ال �ضرورة لها ,وتوزيع الأثاث والتجهيزات والو�سائل واملواد التعليمية مبا يتنا�سب
وطبيعة الأن�شطة التي ميكن تنفيذها ب�سهولة بني �أركانها املختلفة ,وي�سمح بالتايل
بانتقال املتعلمني �أنف�سهم من مكان لآخر فيها.
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 -توفر اخلربات التعليميةمهما كان املعلم ودوداً مع متعلميه حري�صاً على توفري �أق�صى درجات اال�ستفادة
لهم ,ف�إنه لن يكون معلماً ناجحاً بالن�سبة لهم �إذا مل ي�شعر ه�ؤالء املتعلمون ب�أنهم
يتعلمون يف كل يوم وح�صة وحلظة �أ�شياء جديدة ,وهذا ال يكون �إال بتوفر العديد من
اخلربات التعليمية املتنوعة وح�سن التخطيط لها ومتابعة املتعلمني وتوجيه �أدائهم
ومراعاة الفروق الفردية بينهم.
 -مالحظة املتعلمني ومتابعتهم وتقوميهم�إن معرفة املعلم ملتعلميه من حيث خرباتهم العلمية واالجتماعية وم�ستويات الن�ضج
والتهي�ؤ التي مت حتقيقها يف مرحلة �سابقة ,و�إملامه مبدى التقدم الذي �أحرزه
املتعلمون يف املجاالت التي يدر�سونها واملهارات التي يتدربون عليها ,تعترب كل هذه
احلاالت من �أ�سا�سيات ومقومات الإدارة الناجحة لل�صف املدر�سي ,وميكن للمعلم
قيا�س ا�ستعدادات املتعلمني ومنوهم وحت�صيلهم الدرا�سي يف �إطار التعليم النظامي
للم�ؤ�س�سة التعليمية ,وبا�ستخدام �أنواع التقومي املختلفة للتعلم.
 -كتابة التقارير عن �سري العمل�إن كل عمل يقوم به املعلم مهما كانت طبيعة هذا العمل ي�شكل يف حقيقته جزءاً �إدارياً 
ال غنى عنه ,واملعلم يف �أدائه لعملية التعليم يحتاج �إىل ك�شوف ب�أ�سماء املتعلمني
من �أجل ر�صد احل�ضور والغياب ,وت�سجيل الدرجات والتقديرات التي يح�صلون
عليها ,وكتابة التقارير التي تقدم للإدارة املدر�سية من �أجل الت�أكد من �سري العملية
التعليمية يف املدر�سة ومدى تقدمها.
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اجلوانب املطلوبة يف �إدارة ال�صف

حفظ النظام

مالحظة املتعلمني
ومتابعتهم وتقويتهم

توفري املناخ العاطفي
والإجتماعي

توفري اخلربات
التعليمية

تنظيم البيئة ال�صفية
والتعليمية

كتابة التقرير عن �سري
العمل

 لو كنت فظ ًا غليظ القلب النف�ضوا من حولك (قر�آن كرمي) -قوة يف لني و�إميان يف يقني (حديث �شريف)

 كن للتالميذ �أب ًا رحيم ًا امل�ؤمن ك ّي�س فطن (ر�سول اهلل ) التكن لينا فتع�صر وال تكن قا�سي ًا فتك�سر (حديث �شريف)(�ص)
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لوال رقابة املعلم ور�أفته وجهوده وم�ساعيه
خلف الكثري من املواهب ف�إنها �ستدفن
و�سيكون م�صريها الزوال (ال�سيد القائد)

خ�صائ�ص املعلم الفعال
اخل�صائ�ص التي يجب �أن يتميز بها املعلم الفعال يف ال�صف تنق�سم �إىل نوعني:
•اخل�صائ�ص املعرفية
فح�صيلة املعلم املعرفية وقدراته العقلية و�أ�ساليب التعليم التي يتبعها يف �أثناء قيامه
بعملية التعليم متثل عوامل مهمة يف ا�ستثارة املتعلمني وتوا�صلهم وتوجههم نحو عملية
التعلم .وميكن ت�صنيف اخل�صائ�ص املعرفية للمعلم الفعال على النحو التايل:
1 .1الإعداد الأكادميي واملهني
فالإعداد املهني والأكادميي للمعلم مرتبط �إيجابياً بفعالية التعليم ,واملعلمون الذين
يتفوقون يف ميدان العمل هم املعلمون امل�ؤهلون مهنياً و�أكادميي ًا.
2 .2ات�ساع املعرفة واالهتمامات
التعليم الناجح والفعال لي�س ق�صراً على املعلم املتفوق يف ميدان تخ�ص�صه فقط,
و�إمنا يرتبط �أي�ضاً مبدى اهتماماته وتنوعها ,و�سعة اطالع املعلم وتنوعها جتعله
�أكرث فعالية من املعلم الأقل اهتماماً ومعرفةً و�إطالع ًا.
3 .3املعلومات املتوافرة للمعلم عن متعلميه
ت�شكل كمية املعلومات التي تتوافر لدى املعلم عن اخل�صائ�ص  املختلفة لطلبته
عن�صراً مهماً يف التعليم الفعال ,وقد تبني من الدرا�سات والبحوث التي �أجريت
يف هذا ال�صدد �أن هذا النوع من املعلومات يرتبط على نحو وثيق بفعالية التعليم
واجتاهات املتعلمني نحو الدرا�سة واملعلم الناجح هو الذي يعرف الكثري عن متعلميه:
�أ�سماءهم وقدراتهم العقلية وم�ستويات منوهم ,وقدراتهم التح�صيلية ,وخلفياتهم
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية� ,إ�ضافة �إىل �سعة اطالعه مبو�ضوع تخ�ص�صه.
4 .4ا�ستخدام نظم حديثة
يلج�أ املعلم الأكرث فعالية �إىل ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات جتعل تعلم  متعلميه ذا معنى,
وذلك من خالل �إعدادهم معرفياً لدى تقدمي مواد �أو معلومات جديدة لهم ,ومن
مثل ذلك ما تقدمه املكتبة من مراجعات �أو معلومات �أو قراءات ق�صرية عامة
داخل الكتب واملراجع املختلفة يكون املتعلمون على �ألفة بها �أكرث من �ألفتهم باملادة
التعليمية الأكرث تعقيداً وحتديد ًا.
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•اخل�صائ�ص ال�شخ�صية
�أهم اخل�صائ�ص ال�شخ�صية للمعلم وعالقتها بالتعليم الناجح
1 .1االتزان والدفء واملودة
ت�شري الدرا�سات التي �أجريت حول �أثر اخل�صائ�ص  ال�شخ�صية للمعلمني على
م�ستويات التح�صيل الدرا�سي للمتعلمني ,اىل �أن الأطفال واملراهقني الذين يواجهون
بع�ض ال�صعوبات املدر�سية واملنزلية قادرون على التح�سن ال�سريع عندما يرعاهم
معلمون قادرون على تزويدهم بامل�س�ؤولية ,و�أن هناك ارتباطاً قوياً بني فعالية التعليم
وخ�صائ�ص  املعلمني االنفعالية يفوق االرتباط بني تلك اخل�صائ�ص  واخل�صائ�ص 
املعرفية للمعلمني و�أن املعلمني الذين يتميزون بالت�سامح جتاه �سلوك متعلميهم ودوافعهم
ويعربون عن م�شاعر ودية حيالهم ,يتقبلون �أفكارهم وي�شجعونهم على امل�ساهمة يف
الن�شاطات ال�صفية املختلفة ,ه�ؤالء املعلمون هم �أكرث فعالية من غريهم.
2 .2احلما�سة
�إن م�ستوى حما�سة املعلم يف �أداء مهمته التعليمية ي�ؤثر يف فاعلية التعليم على نحو كبري,
�أي �إنه توجد عالقة ارتباطيه �إيجابية بني حما�سة املعلم وم�ستوى حت�صيل متعلميه.
3 .3الإن�سانية
املعلم الفعال هو املعلم “الإن�سان” الذي يت�صف مبا تنطوي عليه هذه الكلمة من
معنى ,وهو القادر على التوا�صل مع الآخرين واملتعاطف والودود وال�صادق واملتحم�س 
والب�شو�ش  وال�صبور واملنفتح واملبادر والقابل للنقد واملتقبل للآخرين احلري�ص 
عليهم .
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خ�صائ�ص املع ّلم الف ّعال
خ�صائ�ص معرفية

الإعداد
الأكادميي
واملهني

ا�ستخدام
نظم
حديثة

ات�ساع
املعرفة
واالهتمامات

املعلومات
املتوفرة
للمعلم عن
متعلميه

خ�صائ�ص �شخ�صية

الإن�سانية

الإتزان
والدفء
واملـــودة

احلما�س

 عا�شروا النا�س معا�شرة �إن متم بكوا عليكم و�إن ع�شتم حنّوا �إليكم ( الإمام علي) (ع)� -إدفع بالتي هي �أح�سن ف�إذا الذي بينك وبينه عداوة ك�أنه ويل حميم (قر�آن كرمي) ف�صلت �أية 34
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ال�سمات ال�شخ�صية التي يتميز بها املعلم الفعال هي:
 التعاون واالجتاهات الت�شاركية. التعاطف ومراعاة الفروق الفردية. ال�صرب. ات�ساع امليول واالهتمامات. املظهر ال�شخ�صي واملزاج املرح من دون هزل. العدل وعدم التحيز. االهتمام مب�شكالت التالميذ. ال�سلوك الثابت واملن�سق. ا�ستخدام الثواب والعقاب. الكفاءة املميزة يف تعليم املواد. -ح�س الدعابة.
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ال�سمات ال�شخ�صية للمع ّلم الف ّعال
التعاطف
ومراعاة الفروق
الفردية

ال�صرب

ات�ساع امليول
والإهتمامات
املظهر
ال�شخ�صي
املزاج املرح

الت�شارك
والتعاون

ال�سمات ال�شخ�صية
للمع ّلم الف ّعال

العدل
وعدم
التحيز
ّ
االهتمام
مب�شكالت
التالميذ

ال�سلوك
الثابت
واملن�سق
ّ

ا�ستخدام
الثواب
والعقاب

ح�س
لدعابة
الكفاءة
العالية يف
التعليم

الثواب :فمن يعمل مثقال ذرة خري ًا يره  -ومن يعمل مثقال ذرة �شر ًا يره ( الزلزلة �أية ) 8-7ال�صرب:وجزاهم مبا �صربوا جنة وحريرا (الإن�سان �أية )12-التعاطف:بامل�ؤمنني ر�ؤوف رحيم (قر�آن كرمي)

م�شكالت التلميذ:من �سعى يف حاجة �أخيه امل�ؤمن فك�أمنا عبد اهلل ت�سعة الآف �سنة �صائم ًانهارها قائم ًا ليلها .الر�سول االكرم (�ص)
الكفاءة�:إن اهلل يحب �أحدكم رذا عمل عملآً �أن يتقنة (حديث �شريف)رب والتقوى
التعاون:وتعاونوا على ال ّ-العدل:ليقوم النا�س بالق�سط (احلديد �آية )25
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املعلم و�أ�شكال التقومي
• الإر�شادات اخلا�صة بطرح الأ�سئلة
هناك بع�ض الإر�شادات العملية التي ميكن مراعاتها من قبل املعلم لرتفع من كفاية
الطالقة يف طرح الأ�سئلة وتزيد من مردودها الرتبوي ,ومن هذه الإر�شادات:
-
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توزيع الأ�سئلة ب�شكل عادل على املتعلمني .توجيه ال�س�ؤال بلغة وا�ضحة مفهومة.االعتدال يف �سرعة الإلقاء.عدم اقرتاح الإجابة على املتعلم.الرتكيز على النقاط الرئي�سة والهامة يف ال�س�ؤال.حتديد نوع الأ�سئلة على �أ�سا�س املعلومات وامليزات املتوافرة لدى املتعلمني وم�ستواهمالإدراكي.
ال�سماح للمتعلمني بوقت كاف للتفكري بعد كل �س�ؤال ,وعدم اللجوء �إىل امليكانيكيةوالتتابع ال�شديد يف توجيهها.
توجيه الأ�سئلة بعد االنتهاء مبا�شرة من كل فقرة تعليمية لغر�ض تقومي املتعلمنيوملزيد من التعليم.
توجيه الأ�سئلة للمتعلمني غري املنتبهني �أو املت�سربني ذهنياً من احل�صة.احلر�ص على احل�صول على �إجابة كاملة.التوقف �أو االنتظار حتى يت�سنى للمتعلمني ا�ستعادة املطلوب �أو ت�صور الإجابةبعقالنية وجد.
دعوة �أحد املتعلمني با�سمه ع�شوائياً للإجابة.اال�ستماع بعناية لإجابة املتعلم.احلذف والإ�ضافة من قبل املتعلم بت�شجيع املعلم وتلميحاته غري املبا�شرة كلما لزم.جتميع �إجابة املتعلمني وتلخي�صها ملجموع ال�صف من املعلم �أو �أحد املتعلمنيالآخرين.







•�أنواع الأ�سئلة امل�ستخدمة
�أ�سئلة التفكري الأدنى :التي تتناول املعلومات والفهم واال�ستيعاب.
�أ�سئلة التفكري العايل :التي تتناول �أ�سئلة تتعلق ب ـ :
�إ�صدار الأحكام التقومييةاال�ستدالل القيا�سي �أو اال�ستنتاج (من الكل �إىل الأجزاء).اال�ستدالل اال�ستقرائي (من الأجزاء �إىل الكل).املقارنة.تطبيق املفاهيم واملبادئ.حل امل�شكالت.العالقات بني الأ�سباب والنتائج.�أ�سئلة التفكري املتمايز
تنمي هذه الأ�سئلة قدرات املتعلمني الفكرية لت�صبح منتجة وخالقة يف �إيجاد حل
للم�شاكل العامة واخلا�صة عندما ال تتوافر معلومات كافية �إزاء امل�شكلة قيد البحث.
ومن خالل هذا النوع من الأ�سئلة ميكن التو�صل �إىل عدة حلول مل�شكلة واحدة.
الأ�سئلة ال�سابرة
يتطلب هذا النوع من �أ�سئلة املواد �أن يوجه املعلم ال�س�ؤال للمتعلم ومن ثم يعطى
الفر�صة للإجابة عن ال�س�ؤال ,وبعد االنتهاء من �إعطاء الإجابة يقوم املعلم مبناق�شة
الإجابة وحتليلها والتعليق على اخلط�أ �أو النق�ص يف الإجابة ,ومن ثم ي�شتق ال�س�ؤال
التايل من خالل تلك الإجابة ,وت�ستمر تلك العملية حتى تكتمل معرفة احلقائق
مدار الدر�س.
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�أ�سئلة التفكري
الأعلى

�أ�سئلة التفكري
الأدنى

�أنواع الأ�سئلة
امل�ستخدمة

�أ�سئلة التفكري
املتمايز

الأ�سئلة
ال�سابرة

-من مل ي�صرب على ذلّ
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التعلّم �ساعة بقي يف ذل اجلهل �أبدا (االمام علي (ع)).

�أمناط الإدارة ال�صفية (�أ�ساليب التعامل مع املتعلمني)
هناك �أربعة �أنواع من �أ�ساليب التعامل مع املتعلمني وهي:
• الأ�سلوب الفو�ضوي (ال�سائب)
مينح املعلم خالل هذا الأ�سلوب الفو�ضوي ال�سائب رغبة ذاتية �أو غري ذاتية حرية
متناهية للمتعلمني يف توجيه �ش�ؤونهم وتعلمهم والت�صرف كما يحلو لهم دون تدخل
يذكر منه ,فهم ينتقلون من مكان لآخر يف ال�صف ويخرجون منه دون �إذن يف
الغالب.
وهنا تتميز احلياة ال�صفية نتيجة لهذا الأ�سلوب الفو�ضوي والال هادف� ,أما املعلم
فيت�صف ب�ضعف ال�شخ�صية والإهمال وعدم القدرة على توجيه املتعلمني وجذب
انتباههم.
• �أ�سلوب عدم التحفيز
يدخل كثري من املعلمني الغرفة الدرا�سية ويبد�أ بالتدري�س �أو �صب املعلومات دون
متهيد �أو حتفيز �أو تقدمي �أو تهيئة نف�سية للمتعلمني ,وهذا ي�ؤدي �إىل عدم انتباههم
و�ضعف الرغبة لديهم يف التعلم وظهور عدد من امل�شكالت ال�سلوكية وال�صعوبات
الرتبوية ,وذلك ب�سبب عدم حتفيز املعلم لهم.
•الأ�سلوب العادل (الت�شاركي)
من �أهم �سمات هذا الأ�سلوب هو معاملة املعلم للمتعلمني ك�أخوة له ,واتخاذه من
�آرائهم ورغباتهم معياراً �أ�سا�سياً عند اختيار �أو تطوير ن�شاطه ,ويراعي املو�ضوعية
يف معاجلة م�شاكل املتعلمني ,ويركز على �إن�سانية املتعلم و�آدميته واال�ستجابة حلاجته
الفردية ,كما على املعلم االت�صاف برباطة اجل�أ�ش واالتزان يف مواجهة ال�صعاب
والت�سامح والتوا�ضع وانفتاح الأ�سارير خالل معامالته و�أعماله.
•الأ�سلوب ال�سلطوي (الت�سلطي):
ميار�س  املعلم يف هذا الأ�سلوب �سلطة �إمالئية مبا�شرة خالل توجيه املتعلمني
وتعليمهم طالباً منهم التم�شي مع �أهوائه ورغباته دون معار�ضة تذكر ,وهنا مييل
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املعلم �إىل املزاجية وعدم الن�ضج يف �صناعة القرارات الرتبوية وال�شخ�صية يف تعليم
املتعلمني ومعاملتهم.

�أمناط الإدارة ال�صفية
�أ�ساليب التعامل مع املتعلمني

الأ�سلوب
الفو�ضوي
ال�سائب
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الأ�سلوب
العادل
الت�شاركي

�أ�سلوب
عدم
التحفيز

اال�سلوب
ال�سلطوي
الت�سلطي

حتركات املعلم داخل ال�صف:
ي�ستخدم املعلم عدة حتركات خالل العملية التعليمية ال�صفية ,وحترك املعلم هو فعل �أو
�سلوك ينبغي �أن يكون هادفاً يقوم به من �أجل حتقيق �أهداف تعليمية حمددة ,وقد يكون
حترك املعلم هو طرح �س�ؤال �أو عدة �أ�سئلة على املتعلمني لي�ستثريهم ويوجه اهتمامهم
نحو م�س�ألة معينة ,وقد يكون �إجابة عن �أ�سئلة املتعلمني ,وقد يكون عر�ضاً لفكرة معينة
�أو �شرحاً لها ,وقد يقوم ب�إعطاء املتعلمني معلومات جديدة.
ال بد �أن تكون حتركات املعلم داخل ال�صف حمدودة ومربجمة وخمططاً لها بعيداً عن
الع�شوائية والتخبط ,وعندما ي�ستخدم املعلم عدة حتركات مت�سل�سلة ومتنا�سبة ع�شوائياً 
�أو مق�صودة ف�إننا ن�سمي جمموعة تلك التحركات (ا�سرتاتيجية تدري�س) وتوجد عدة
�أنواع من حتركات املعلم ال�شائعة منها:
•حتركات الإلقاء:
يقوم املعلم ب�إلقاء معلومات حول مو�ضوع �أو فكرة معينة ,وبذلك يكون املعلم هو
املر�سل واملتعلم هو امل�ستقبل للمعلومات ,ويكون املعلم هنا املحور الرئي�س يف هذا
النوع من التحركات.
•حتركات العر�ض:
يعر�ض املعلم هنا مناذج جم�سمة �أو ر�سومات �أو �أ�شكاالً تو�ضيحية �أو �إح�صائيات �أو
�أية معلومات بق�صد تو�ضيح فكرة معينة يف الدر�س ,واالعتماد هنا يكون على حا�سة
الب�صر ,ويكون املعلم هو حمدد هذا النوع من التحركات.
•حتركات النقا�ش:
ي�ستخدمها املعلم لتوجيه �أ�سئلة للمتعلمني ال�ستثارتهم وخلق جو من احلوار والنقا�ش 
بني املعلم واملتعلمني حول كيفية حل امل�سائل �أو الأ�سئلة املطروحة.
•حتركات اال�ستق�صاء:
يتّبعها املعلم عند توجيه املتعلم �إىل ا�ستق�صاء احلقائق واكت�شاف العالقات
ومالحظتها بني الأ�شياء� ,أو للح�صول على بيانات معينة� ,أو ملحاولة حل م�شكلة,
وحمور هذا النوع هو املتعلم.
•حتركات التدريب:
املتعلم عدداً من التمارين والتطبيقات والتدريبات والأن�شطة املتنوعة
املعلم
يعطي ُ
َ
بق�صد تدريبه على احلل واكت�ساب املهارات املختلفة.
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•حتركات �إدارة ال�صف
وهي قيام املعلم ببع�ض الأمور مثل ا�ستخدام �ألفاظ �أو كلمات �أو ا�ستخدام �إ�شارات
وحركات بق�صد �ضبط ال�صف وتنظيمه خللق بيئة درا�سية منا�سبة وجو درا�سي
منا�سب للتعليم.

حتركات
العر�ض
حتركات
الإلقاء

حتركات
النقا�ش

حتركات املعلم
داخل ال�صف
حتركات
�إدارة
ال�صف

حتركات
اال�ستق�صاء
حتركات
التدريب

حركت التاريخ �إمنا ك�سبت االقتدار على �إيدي املعلمني.
�إن جميع الأيدي املقتدرة التي ّ
ال�سيد القائد
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(دام ظله)

امل�شكالت ال�صفية
•�أ�سباب امل�شكلة ال�صفية:
1 .1امللل وال�ضجر� :شعور املتعلمني بالرقابة واجلمود يف الأن�شطة ال�صفية يجعلهم يقعون
فري�سة مل�شاعر امللل وال�ضجر ,لذلك ف�إن ان�شغال املتعلمني مبا يثري تفكريهم ويتحداهم
مب�ستوى مقبول يقلل من هذه امل�شاعر.
2 .2الإحباط والتوتر :هناك �أ�سباب تدعو ل�شعور املتعلم بالإحباط يف التعليم ال�صفي,
لذلك حت ّوله من متعلم منتظم �إىل متعلم م�شاك�س وخمل بالنظام ال�صفي ,ومن هذه
الأ�سباب:
 طلب املعلم من متعلميه �أن ي�سلكوا �سلوكاً طبيعياً ب�شكل طبيعي ,وال يحدد لهم معايري
ال�سلوك الطبيعي .زيادة التعلم الفردي ال�صعب �أحيان ًا ,وحتل هذه امل�شكلة ببع�ض
الن�شاطات التعليمية اجلماعية.
 �سرعة �سري املعلم يف �إعطائه للمواد التعليمية دون �إعطاء فر�صة التقاط الأنفا�س 
بني الفرتة والأخرى للمتعلمني.
 ميل املتعلمني �إىل جذب االنتباه� :إن املتعلم الذي يعجز عن النجاح يف التح�صيل
الدرا�سي ي�سعى نحو جذب انتباه املعلم واملتعلمني الآخرين عن طريق �سلوكه ال�سيء
واملزعج وميكن �أن ُتعالج هذه امل�شكلة بتوزيع االنتباه العادل بني املتعلمني حتى
ي�ستطيع املعلم �إر�ضاءهم جميعهم.
•م�صادر امل�شكالت ال�صفية:
ميكن ا�ستعرا�ض عدد من امل�صادر املت�سببة للم�شكالت ال�صفية التي تعيق النظام
والتعلم ال�صفي ,وهي:
1 .1م�شكالت تنتج عن �سلوك املعلم مثل:
  القيادة املت�سلطة جد ًا.
 القيادة غري الرا�شدة �أو غري احلكيمة.
 انعدام التخطيط.
 ح�سا�سية املعلم ال�شخ�صية والفردية.
 ردود فعل املعلم الزائدة للمحافظة على كرامته.
 ّ
االطراد يف �إعطاء الوعود والتهديدات.
 ا�ستعمال العقاب ب�شكل خاطئ وغري جمد.
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�أهم �سلوكيات املع ّلم املنتجة
للم�شكالت يف ال�صف

القيادة املت�سلطة

�إعطاء الوعود
والتهديدات الكاذبة

القيادة غري احلكيمة

ردود فعل زائدة عن احلد

انعدام التخطيط

ح�سا�سية املعلم ال�شخ�صية

ا�ستعمال العقاب ب�شكل
خاطئ
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2 .2م�شكالت تنجم عن الن�شاطات التعليمية ال�صفية:
 اقت�صار الن�شاطات ال�صفية على اجلوانب اللفظية.
 تكرار الن�شاطات التعليمية ورتابتها.
 عدم مالءمة الن�شاطات التعليمية مل�ستوى املتعلم.
 انعدام امل�شاركة الطالبية يف تلك الأن�شطة.

م�شكالت الن�شاطات التعليمية ال�صفية

االكتفاء باجلوانب
اللفظية

عدم مالءمة الن�شاطات
مل�ستوى املتعلم

تكرار الن�شاطات
التعليمية

انعدام امل�شاركة
الطالبية
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3م�شكالت تنجم عن تركيب اجلماعة ال�صفية:
العدوى ال�سلوكية وتقليد املتعلمني لزمالئهم.
اجلو العقابي الذي ي�سود ال�صف.
اجلو التناف�سي العدواين.
الإحباط الدائم وامل�ستمر.
غياب اال�ستعدادات للأن�شطة والتعاون وامل�شاركة.
�شيوع جو الت�سلط يف ال�صف.
غياب الطم�أنينة والأمان.

اجلو
العقابي
غياب
اال�ستعدادات
لالن�شطة

العدوى
ال�سلوكية

م�شكالت
ناجمة
عن تركيب
اجلماعة
ال�صفية

غياب
الطم�أنينة
اجلو
الت�سلطي
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االحباط
املتوا�صل

التناف�س
العدائي

�أ�ساليب معاجلة امل�شكالت ال�صفية
•�أ�ساليب الوقاية
�إن �أ�سهل امل�شاكل ال�سلوكية التي يتعامل معها هي التي ال حتدث ,وهي التي ميكن جتنبها
بو�ضع قواعد للنظام ال�صفي و�صياغة تعليمات �صفية ,وجعل املتعلمني مندجمني ب�أعمال
مفيدة وا�ستخدام تقنيات خمتلفة ,وميكن تقليل التعب ب�إعطاء فرتة راحة ق�صرية تتخلل
الأن�شطة التعليمية.
•ا�ستخدام التلميحات غري اللفظية
وذلك با�ستخدام النظر �إىل املتعلمني املن�شغلني باحلديث مع بع�ضهم �أو الرتبيت على
الكتف �أو التحرك نحو املتعلم املخل بالنظام ولفت انتباهه �إىل جمريات احل�صة
الدرا�سية.
•مدح ال�سلوك اجليد
حيث ميدح املعلم ال�سلوكيات املرغوبة اجليدة بهدف �إيقاف ال�سلوك الذي ال ين�سجم
مع �سلوكيات املتعلم اجليدة مثل مدح املعلم املتعلمني الذين يجل�سون يف مقاعدهم �أثناء
اال�ستجابة ل�س�ؤال ما ويجيبون عندما ي�ؤذن لهم.
•مدح املتعلمني الآخرين
حيث يقوم املعلم مبدح متعلمي ال�صف جمتمعني ,ثم يقوم مبدح متعلم ما لأدائه
وممار�سته لن�شاط ما.
•التذكري اللفظي الب�سيط
�إذا مل يجد التلميح لدى متعلم ما ومل يوقف �سلوكه املخل بالنظام ف�إن ا�ستخدام تذكريات
لفظيه ميكن �أن تعيده للم�سار ال�صحيح واالنتظام مع زمالئه يف �إكمال الن�شاط ,وينبغي
�أن يركز املعلم على ال�سلوك ولي�س على املتعلم.
•االن�ضباط الذاتي
يجب ب�أن يكون املعلم قدوة يف كل ت�صرفاته.
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ا�ساليب معاجلة امل�شكالت ال�صفية
ا�ستخدام
التلميحات
غري
اللفظية
�أ�ساليب
الوقاية

ا�ساليب
معاجلة
امل�شكالت
ال�صفية

الأن�ضباط
التذكري
اللفظي
اجليد
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مدح ال�سلوك
اجليد

التذكري
اللفظي
الب�سيط

مدح املتعلمي
الآخرين

تقومي ذاتي:

عزيزي املعلم عليك تقومي ذاتك عن طريق توجيه الأ�سئلة التالية �إىل نف�سك للإجابة
عنها:
علي قبل دخويل حجرة الدرا�سة؟
 -ماذا ينبغي ّ -والإجابة يجب : �أن �أكون م�ستعداً ملو�ضوع الدر�س الذي �س�أقوم بعر�ضه.
 �أن �أكون قد خططت جيداً للدر�س مو�ضوع ال�شرح.
 -ما حجم املادة العلمية التي �س�أقوم ب�شرحها؟ -ما املفاهيم واحلقائق واملهارات التي حتتويها املادة العلمية مو�ضوع الدر�س؟ -ما الذي �س�أبد�أ به �شرح الدر�س؟ -ما �أ�سلوب ال�شرح واملناق�شة الذي �س�أتبعه �أثناء �شرح الدر�س؟ -ما الو�سائل املعينة التي �س�أ�ستخدمها يف �شرح املادة العلمية؟ -ما و�سائل التقومي التي �س�أتبعها للوقوف على م�ستوى املتعلمني؟علي بعد خروجي من ال�صف؟   �أن ي�س�أل نف�سه:
 -ماذا ينبغي ّ هل ا�ستطعت حتقيق جميع الأهداف التي حددتها قبل دخويل ال�صف؟
 هل �صادفت �صعوبات مفاجئة حالت دون حتقيق الأهداف التي خططت لها؟
علي مراعاتها م�ستقبالً  لتفادي الوقوع يف مثل هذه
 ما الو�سائل التي ينبغي ّ
ال�صعوبات؟
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كيف يت�صرف املعلم داخل ال�صف:عادالً مع جميع املتعلمني.
منتظم ًا.
متمتعاً ب�شيء من الدعابة.
حمرتماً املتعلمني.
ت�شاطر املتعلمني م�شاعرهم.
ال تتخذ ال�سلوك ال�سلبي للمتعلمني م�س�ألة �شخ�صية.
م�ستمعاً جيداً ملتعلميك.
متّبعاً �سيا�سة الإنذار امل�سبق.
واقفاً بالقرب من املتعلم الذي يت�صرف ب�صورة غري الئقة.
الدعابة

العدل

احرتام
املتعلمني

الإبتعاد عن
ال�شخ�صانية

الإنتظام

ت�صرفات املعلم
ال�صف
داخل ّ

ال�شعور مع
املتعلمني
الإ�ستماع
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الوقوف
قرب
امل�شاغبني
الإنذار
امل�سبق

ار�شادات خا�صة للمعلم
 حاول �أن تكون دوماً هادئاً يف ال�صف ,و�أال توقف ال�شرح لتعاقب متعلماً �أخ ّل بجوال�صف ,ولكن يجب �أن يدرك املتعلم وبطريقتك اخلا�صة با�ستخدام العينني �أو بابت�سامة
خفيفة �أو با�ستخدام ا�سمه يف مثال �أثناء ال�شرح �أنك مدرك ملا فعله ,و�أنه �أخط�أ و�سوف
يحا�سب بعد انتهاء احل�صة ,وبذلك تلفت انتباهه.
 حاول �أن ت�شعر املتعلمني عندك بجو ال�صف الهادئ املريح واال�ستمتاع بالدر�س. رتب مقاعد املتعلمني وطريقة جلو�سهم بحيث تكون كل الأنظار موجهة �إليك. حاول �أن يكون مكان جلو�سك مرتفعاً قليالً بحيث ت�ستطيع �أن ترى كل ما يجري يفال�صف.
 حاول �أن تكون امل�ساحة التي تتحرك فيها يف ال�صف خالية لت�ضمن عدم تعرثك �أوارتطامك ب�أي �شيء.
 �ضع �أوراقك و�أدواتك ب�شكل مرتب فوق الطاولة ,وهذا �سوف يوفر عليك الوقت وعدماالرتباك.
 �إذا كان ال�صف كبرياً حاول �أن تكون قريباً من املتعلمني لتالحظهم جيداً وتتفادىم�شاكلهم مع بع�ضهم البع�ض.
 جهز جميع الو�سائل التعليمية التي حتتاجها وت�أكد من وجودها معك قبل دخولال�صف.
 ت�سلح بكل الأدوات التي حتتاجها يف ال�صف مثل �أقالم الكتابة وبعدة �ألوان ,قلمر�صا�ص ,قلم �أحمر ,م�سطرة ,مق�ص ,نوتة لكتابة بع�ض املالحظات.
 يجب �أن تكون يف ال�صف لوحة �إعالنات ,وهي مهمة جد ًا ,لتعليق بع�ض الإعالناتاملتعلقة باملادة ,كمواعيد االختبارات الدورية ومواعيد ت�سليم البحوث وغريها من
املواعيد ,وكذلك فهي مفيدة لت�سجيل �أ�سماء املتعلمني املتفوقني واملتفاعلني يومي ًا ,وهذا
�سوف يدفع الباقني لالجتهاد.
 قم بت�سجيل الغياب يومياً  وحاول درا�سة حاالت الغياب مب�شاركة االخت�صا�صياالجتماعي.
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جمموعة مبادئ عامة حول �أ�ساليب التدري�س
جمموعة مبادئ تنري الطريق �أمام املعلم يف حتديد ور�سم �أ�سلوبه وا�سرتاتيجية التدري�س 
ومنها:
 -مبد�أ التدرج من ال�سهل �إىل ال�صعب(:مراعاة الت�سل�سل املنطقي للمادة). -مبد�أ التدرج من املعلوم �إىل املجهول (:تقدمي املعلوم واملعروف لدى املتعلمني علىاملجهول).
 -مبد�أ التدرج من املح�سو�س  �إىل املجرد(:مراعاة الت�سل�سل النف�سي للمادة وترتيباملادة العلمية والأن�شطة امل�صاحبة لها بطريقة تراعي م�ستوى املتعلم املعريف
والإدراكي).
 -مبد�أ التدرج من اخلا�ص �إىل العام وبالعك�س(:التدرج من اخل�صو�صيات مثل الأمثلةوالنماذج �إىل العموميات مثل القوانني والقواعد).
 -مبد�أ التدرج من اجلزء �إىل الكل وبالعك�س(:التدرج من اجلزء �إىل الكل يبد�أ مبفهوم�أويل جزئي ويتعمق ويتطور للح�صول على مفهوم عام والتدرج من الكل �إىل اجلزء
الذي يبد�أ مبفهوم كلي وتدري�س املفاهيم الأخرى ك�أجزاء �أو حاالت خا�صة).
 -مبد�أ الن�شاط واحلركة(:ا�ستخدام الو�سائل التعليمية واحلوا�س امللمو�سة يف عمليةالتعليم).
 -مبد�أ التغريات الإدراكية(:مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني بحيث يقوم بنف�س املفهوم �أو العالقة مب�ستويات وطرق خمتلفة تالئم القدرات املتباينة للمتعلمني).
 -وهنا ال بد من الإ�شارة �إىل �أنه ال يوجد �أ�سلوب مثايل للتدري�س ,ولكن توجد مميزاتعامة لأ�سلوب التدري�س اجليد منها:
• يراعي مراحل منو وميول املتعلم.
• ي�ستند �إىل نظريات التعلم.
•يراعي خ�صائ�ص النمو للمتعلمني اجل�سمية والعقلية.
•يراعي الأهداف الرتبوية.
•يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني.
•يراعي طبيعة موا�ضيع املادة الدرا�سية.
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خامتة:
لقد تعددت وتداخلت �أدوار املعلم بني الدور املعريف والتقوميي وال�ضبطي والإداري
وكلما كان دور املعلم �أقل جموداً وجد املعلم نف�سه م�شاركاً يف نوع معني من العالج
االجتماعي.
ويفرق البع�ض بني الأدوار الأ�سا�سية للمعلم (التدري�س والتطبيع االجتماعي واالنتقاد
االجتماعي) والأدوار امل�ساعدة مثل (حفظ النظام وامل�س�ؤوليات الإدارية والإ�شرافية)..
�إذا كان وعي املعلم ب�أدواره و�إجادته لها ينعك�سان على جناحه املهني ,ف�إن كافة الأدبيات
ت�شري �إىل هذه العالقة حيث حتدثت �إحدى الدرا�سات حول �أبرز خ�صائ�ص املعلم الناجح
من وجهة نظر املوجهني وامل�شرفني الرتبويني واملديرين واملعلمني �أنف�سهم واملتعلمني,
كانت جميعها ت�شري يف جمملها �إىل بع�ض التو�صيات التي �ستفيد املعلم يف �إدارته لل�صف,
والتي نذكرها على �سبيل املثال ال احل�صر على النحو التايل:
 منذ الدر�س الأول يجب �أن يعرف املتعلمون الأنظمة والقوانني التي �ستتبعها يف ت�سيريالف�صل ,ويجب �أال ترتاخى يف تنفيذها ولو ملرة واحدة ,فذلك �سوف ي�شعر املتعلم بعدم
جديتك وحزمك.
 الثواب والعقاب(:مكاف�أة املجد واملن�ضبط ومعاقبة املهمل واملح ّدث) يجب �أن يكونمبد�أك يف التعامل مع متعلميك ولكن احذر من املكاف�أة املادية �أو العينية ,بل اتبع �أ�سلوب
املكاف�أة املعنوية وزرع الثقة واحلما�سة وليكن العقاب دائماً منطقي ًا.
  مهما كانت الظروف والأ�سباب حاول �أال تفقد ال�سيطرة على ال�صف فمن ال�صعبجداً ا�ستعادتها وهذا يعني �أن �أنظمتك وقواعدك التي و�ضعتها قد مت تك�سريها ,وهذا
�سوف ي�صيبك بالإحباط وال�شعور بالف�شل.
 يجب على املتعلمني �أن يعرفوا ما هو املطلوب منهم يف كل در�س كالتح�ضري مث ًال ,حلالواجب� ,إح�ضار و�سيلة ما ,وما �إىل ذلك.
 عليك �أن حتبب املتعلمني مبادتك وتربطهم بها بعمق. حاول �أن يكون الوقت املهدور من احل�صة قليالً جد ًا ,و�أن يكون املتعلم دائماً من�شغالً �إما بالقراءة �أو اال�ستماع �أو الكتابة.
 من املهم جداً �أن يلحظ املتعلم �أنك تد ّون يف دفرت املتابعة �سري املتعلمني يف ال�صف منحيث حل الواجبات وتفاعلهم وجتاوبهم معك والتح�ضري املنزيل للدرو�س ,ودفرت املتابعة
هو ر�سم بياين لكل متعلم يف ال�صف.
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