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اأطهر0ال�سلوات0واأف�سل0الت�سليم0على0املبعوث0رحمة0للعاملني0�سيد0الر�سل0اأجمعني0

حممد0ال�سادق0الأمني0وعلى0اآله0الأطهار0امليامني

اعلم0عزيزي0املعّلم0اأن0التالميذ0اأمانة0اهلل0بني0يديك0واأن0حملها0اأعظم0من0حمل0

ال�سموات0والأر�ض.

 قال اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي 

 )اإنا عر�شنا الأمانة على ال�شموات والأر�ض واجلبال فاأبنَي اأن يحملنها واأ�شفقن منها 

وحملها الإن�شان اإنه كان ظلوماً جهول( الأحزاب 72 .

واعلم0اأيها0العزيز0اأنك0اأثناء0التعليم0اأنت00يف0حم�سر0القد�ض0الإلهي0ومالئكة0اهلل00

نة0وي�سرة0فاأي0كرامة0تنالها0اإن0اأديت0الر�سالة0وحفظت0الأمانة. حّتف0بك0يمً

واإليك0اأخي0املدّرب0اإذا0كان0للمعلم0هذه0الكرامة0عند0اهلل0فكيف0مبن0يّعلم0املعلم0

الطرائق0والأ�ساليب00ومنها0الإدارة0ال�سفية.

وفقكم0اهلل0اأيها0الأحباء0يف0تدريب0زمالئكم00وتقبل0اهلل0اأعمالكم0واأثابكم0ثواب0

العاملني0اإنه0�سميع0جميب.
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   املقدمة 

املعلم0هو0الركيزة0الأ�سا�سية0يف0العملية0التعليمية,0وتلعب0اخل�سائ�ض0املعرفية0والنفعالية0

التي0يتميز0بها0دورام0ًبارزام0ًيف0فعالية0هذه0العملية0باعتبارها0ت�سكل0اأحد0املدخالت0الرتبوية0

الناجت0التح�سيلي00على0كل0امل�ستويات0املختلفة0من0 باآخر0يف0 اأو0 توؤثر0ب�سكل0 التي0 املهمة0

معرفية0ونف�سية0واأدائية0وانفعالية0عاطفية.

يكر�ض0جهوده0يف0 واقتدار,0حيث0 فعالية0 بكل0 دوره0 اأداء0 على0 القادر0 هو0 الناجح0 واملعلم0

داخل0 وفعاليته0 اأن�سطته0 خالل0 من0 ملتعلميه0 مالءمة0 اأكرث0 تعليمية0 فر�ض0 اإيجاد0 �سبيل0

وخارج0ال�سف0الدرا�سي.

وُتعّد0اإدارة0ال�سف0فنام0ًوعلمامً,0فنام0ًلأن0هذه0الإدارة0تعتمد0على0�سخ�سية0املعلم0واأ�سلوبه0

اخلا�ض0يف0التعامل0مع0املتعلمني0داخل0ال�سف0وخارجه,0ولأن0الإدارة0ال�سفية0تعتمد0على0

اآخر0فاإن0جمموعة0من0الأمناط0ال�سلوكية0ي�ستخدمها0املعلم0 قوانني0واإجراءات,0ومبعنى0

لكي0يوفر0بيئة0تعليمية0منا�سبة0ويحافظ0على0ا�ستمرارها0مبا0يّكنه0من0حتقيق0الأهداف0

0اأن0يفكر0املعلم0دائمام0ًيف0كيفية0اإدارة0ال�سف0خا�سة0 التعليمية0املن�سودة.0فمن0املهم0جدامً

جلهة0الن�سباط0واحلزم0داخله0باعتبارهما0من0عوامل0اإجناح0الدر�ض.

وت�سحيح0 الدرو�ض0 لتح�سري0 اهتمامام0ً املعلمني0 معظم0 اإعطاء0 على0 جرت0 قد0 العادة0 اإن0

دفاتر0الواجبات0فقط,0واإهمال0م�سائل0اأخرى0على0جانب0من0الأهمية,0لذلك0قد0جند0اأن0

املعلم0عند0اإلقاء0الدر�ض0و�سرحه0يكون0يف0واد0واملتعلمني0يف0واد0اآخر,0فال0ي�ستفيد0املتعلم0

من0�سرح0املعلم,0وبالتايل0يفقد0املعلم0رغبته0يف0العطاء0والتفاعل0مع0املتعلمني.

وي�سبح0 هويته,0 �سيفقد0 وباإتقان,0 جيد0 ب�سكل0 اإدارته0 تتم0 مل0 اإن0 موقف0 اأي0 اإن0 0 وعمومامً

م�سو�سام0ًوفو�سويام0ًفعلى0املعلم0اأن0يهتم0بالنظام0والن�سباط0يف0ال�سف0من0خالل0منظور0

تربوي0تعليمي.
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مفهوم اإدارة ال�صف:

يعّرف0البع�ض0الإدارة0ال�سفية0باأنها0»جمموعة0من0الأن�سطة0والعالقات0الإن�سانية0اجليدة0

التي0ت�ساعد0على0اإيجاد0جو0تعليمي0واجتماعي0فعال«.

وتعترب0اإدارة0ال�سف0املدر�سي0عن�سرام0ًهامام0ًمن0عنا�سر0العملية0التعليمية0للمعلم,0ولعل0

املقولة0باأن0املعلم0الذي0ل0ي�ستطيع0اإدارة0�سفه0ل0ي�ستطيع0اإدارة0�سيء0اآخر,0مقولة0تقرتب0

التعليم0 لعملية0 اأدائهم0 يف0 املعلمني0 اإجنازات0 على0 فاحلكم0 كبرية,0 بدرجة0 ال�سحة0 من0

وثيقة0بني0مفهوم0 باأن0هناك0عالقة0 املدر�سي0و�سبطه.0ول0�سك0 ال�سف0 باإدارة0 مرتبط0

اإدارة0ال�سف0و�سبطه0من0خالل0تركيز0الإدارة0على0ا�ستغالل0كل0طاقات0املتعلمني0ب�سكل0

اإيقافه,0 اأو0 اأو0تراكمه0 اإحالله0 عام,0وكذلك0من0خالل0كون0الوقت0موردام0ًنادرام0ًل0يكن0

الزمنية0 الفرتة0 املحددة0يف0 الأهداف0 لتحقيق0 فعال0 ب�سكل0 ي�ستغل0 اأن0 يفرت�ض0 وبالتايل0

املعينة0لذلك.

• املادة العلمية. اإدارة ال�سف تعني �سمان تو�سيل	

املعلم0 �سخ�سية0 فيه0 تربز0 املعلمني,0 من0 املوهوبني0 غري0 يجيده0 ل0 فن0 ال�سف0 اإدارة0

يكت�سب0 فن0 والإدارة0 ال�سحيحة.0 الرتبوية0 الأ�ساليب0 تطبيق0 يف0 قدرته0 وتظهر0

باملمار�سة0والتجربة,0غري0اأن0ل�ستعداد0املعلم0دورام0ًيف0اإجادته0واإتقانه,0اإذ0نرى0عددام0ً

من0املعلمني0ممن0اأم�سوا0�سنوات0طويلة0يف0عملية0التعليم0ل0يزالون0غري0قادرين0على0

اإدارة0�سفوفهم0ب�سكل0�سحيح,0وعاجزين0عن0اإدارة0ال�سف0وذلك0لعدم0ا�ستطاعتهم0

اهتمامهم0 نفو�ض0طالبهم,0ويف0غفلتهم0عن0مراقبتهم,0ويف0عدم0 الرغبة0يف0 اإثارة0

بالنظام0وعدم0التزامهم0جانب0العدالة0يف0معاملة0اجلميع.

• اإدارة ال�سف بني الرتهيب ودفرت املتابعة هل هي جمدية؟	

يبدو0اأن0املعلم0يف0اإتباعه0خمتلف0و�سائل0الرتهيب0يف0�سبط0التالميذ0يكون0قد0و�سع0

غاية0 باأن0 الطالب0 لدى0 اخلفي0 اخلطري0 والنطباع0 الطالب0 ذهن0 يف0 الأوىل0 اللبنة0

الناجح0 فاملعلم0 كبري,0 بينهما0 والفرق0 املعرفة,0 حب0 ولي�ض0 املعرفة0 نقل0 هي0 التعليم0

هو0الذي0يجعل0من0مادته0اأ�سا�سام0ًلالنطالق0وال�ستمرارية,0ولي�ض...غايته0اأن0يحفظ0

من0 املعلم0 وليتمكن0 يكرهها,0 اأو0 املادة0 فليحب0 وبعدها0 اأراد,0 ما0 له0 الطالب0 ويجيد0

اإدارة0�سفه0و�سبط0طالبه0عليه0اأن0يهتم0باأمور0يتوقف0عليها0جناحه0يف0هذا0امل�سعى0

واإبداعه0فيه,0ومن0ذلك:
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جناح املعلم يف الإدارة وال�صبط والإبداع يتوقف على ما يلي:

• التخطيط للدر�ص	

اأمر0يف0غاية0 الطالب0 اأمام0 الوقوف0 قبل0 اإعدادام0ًذهنيام0ً له0 والإعداد0 للدر�ض0 التهيوؤ0

الأهمية0وو�سيلة0من0و�سائل0�سبط0ال�سف,0لأن0الف�سل0والإخفاق0�سيالزمان0ل0حمالة0

املعلم0الذي0يدخل0ال�سف0قبل0اأن0يتهياأ0للمو�سوع0الذي0يروم0تدري�سه,0ونق�سد0بالف�سل0

والإخفاق0تعرث0اأداء0املعلم0تعرثام0ًيلفت0نظر0الأذكياء0من0الطالب0اإىل0نواحي0ق�سوره0

و�سعفه,0كاأن0يغيب0عن0ذهنه0بع�ض0نقاط0املو�سوع0اأو0اأن0يفتقد0عن�سر0الإبداع,0اأو0

عدم0ربطه0الأفكار0ببع�سها,0اأو0الإ�سهاب0يف0عن�سر0على0ح�ساب0اآخر,0ليفاجاأ0اأخريام0ً

بانتهاء0زمن0احل�سة.0حينما0كنا0طالبام0ًكان0الكثري0منا0يتمنى0اأن0ي�سمع0جر�ض0نهاية0

احل�سة0لدى0املعلم0الفالين0ول0ن�سعر0بزمن0احل�سة0مع0املعلم0الفالين,0ملاذا؟0

•توفري اجلو املنا�سب للدر�ص 	
0لنجاح0املعلم0يف0اإدارة0�سفه,0يظهر0ذلك0وا�سحام0ًيف0 جو0الدر�ض0يكاد0يكون0مقيا�سامً

ان�سرافهم0وع�سيانهم,0ويف0 اأو0يف0 للمعلم,0 الدر�ض0ومتابعتهم0 اإقبال0الطالب0على0

ما0يعلو0وجوههم0من0طالقة0وِب�ْسر0اأو0ما0يغ�ساها0من0�ساأم0و�سجر,0فحني0يكون0املعلم0

خفيف0الظل0حا�سر0الذهن0جند0طالبه0مندجمني0بالدر�ض0ل0ي�سعرون0بالوقت,0واإن0

يكن0غري0ذلك0جندهم0خاملني0من�سرفني,0وما0على0املعلم0اإذا0اأراد0تهيئة0جو0منا�سب0

0اأهمها: لطالبه0اإل0اأن0يراعي0نقاطامً

احلالة - العامة لل�سف 

من0ال�سروري0اأن0يالحظ0املعلم0تهوية0ال�سف0واإ�ساءته0ونظافته0ونظام0املقاعد0فيه0مع0

بداية0كل0در�ض,0فكلما0جادت0حالة0ال�سف0راق0جوه0وت�سجع0التالميذ0على0العمل,0ومن0

0 امل�ستح�سن0اأن0يقوم0املعلم0بنف�سه0ببع�ض0هذه0الأعمال,0كاأن0ينحني0لرفع0ورقة0ملقاة0لفتامً

نظر0طالبه0اإىل0�سرورة0املحافظة0على0النظافة,0�ساربام0ًلهم0من0نف�سه0اأح�سن0الأمثال.

النظام -

على0املعلم0اأن0يعّود0طالبه0دخول0ال�سف0واخلروج0منه0بانتظام,0وطلب0الإذن0قبل0

الدفاتر0 واحد,0وجمع0 ال�سماح0باحلديث0لأكرث0من0�سخ�ض0يف0وقت0 الكالم,0وعدم0

جميع0 ي�سمت0 باأن0 نطالب0 اأن0 املهارة0 بهذه0 اهتمامنا0 يعني0 ول0 بهدوء...0 وتوزيعها0

الطالب0مركزين0اأعينهم0على0وجه0املعلم,0لكننا0نق�سد0اأن0يهّيئ0املعلم0اجلو0املنا�سب0

للموقف0التدري�سي0فيوفر0الهدوء0والنتباه0عندما0يتكلم0ويوفرهما0اأي�سام0ًعندما0يتكلم0

اأحد0الطالب0باإذن0منه0بينما0ي�ستمع0الآخرون.

املعلم0الرتبوي0هو0املعلم0الذي0يرتقب0الطالب0دخوله,0ومدر�ض0املادة0هو0الذي0يتمنى0

الطالب0خروجه.
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الب�سا�سة - 

من0امل�سّلم0به0اأن0طالقة0املحيا0لها0اأثر0ل0ينكر0يف0ا�ستهواء0النفو�ض0واجتذاب0العقول0

والقلوب0فوجه0الإن�سان0يرتجم0م�ساعره0واأفكاره,0فعلى0املعلم0اأن0يعري0الب�سا�سة0كل0

بلطف0 يكلم0طالبه0 الن�ساط,0 بادي0 ال�سدر0 من�سرح0 ال�سف0 فيدخل0 واعتبار0 اأهمية0

0الهدوء0والطماأنينة,0ومبعدام0ًكل0ما0من0�ساأنه0اإثارة0اخلوف0 ويحاورهم0باأدب,0معممامً

وال�سطراب,0كي0يقبلوا0على0الدر�ض0ب�سوق0ويتمكنوا0من0تلقي0ما0يدور0يف0ال�سف.

الت�سويق - 

عامل0الت�سويق0ي�سفي0على0ال�سف0البهاء0والفعالية,0فيزيد0تعلق0الطالب0بالدر�ض0

التعلم0تتوقف0على0قوة0هذا0 اأن0درجة0 اإىل0 اإ�سافة0 التدري�ض,0 ويزيد0رغبة0املعلم0يف0

العامل,0ولإثارة0عامل0الت�سويق0يف0نفو�ض0الطالب0طرائق0�ستى0منها:0ا�ستخدام0و�سائل0

امل�ستملحة0 الطرفة0 واإر�سال0 متناف�سة0 جمموعات0 اإىل0 الطالب0 وتق�سيم0 الإي�ساح,0

ومتثيل0 املعنى,0 يج�سد0 0 اإلقاءمً للمو�سوع0 الطالب0 واإلقاء0 حينها,0 يف0 املهذبة0 والنكتة0

0 ,0اأو0اأن0يكون0اأحدهم0فعالمً 0والآخر0مدينامً بع�ض0الفقرات0كاأن0يكون0اأحد0الطالب0دائنامً

.0 0والثالث0حرفامً والثاين0ا�سمامً

�سبط الطالب -

قدرة0املعلم0على0اإدارة0ال�سف0تربز0من0خالل0�سيطرته0على0الطالب0حيث0تبني0مدى0

تاأثري0�سخ�سيته0يف0الهيمنة0على0الدر�ض,0وقد0دل0الختبار0على0اأن0هذه0املقدرة0اأهم0

عامل0يف0جناح0املعلم.0ومما0يعني0املعلم0على0ال�سيطرة0على0ال�سف0ما0يلي:

وقوف املعلم � 

0ي�سرح0املعلم0در�سه0واقفام0ًول0يح�سن0اأن0يجل�ض0اأو0يجول0بني0الطالب0اإل0نادرام0ًلأنه0

اإن0جل�ض0�ساد0الهرج0واملرج0واأفلت0من0يده0الزمام0واإن0جال0حالت0حركته0دون0تركيز0

الطالب0وف�سح0املجال0اأمام0بع�سهم0للعبث0واملخالفة,0وقد0يقول0قائل:0هل0يقف0املعلم0

اإذام0ًكالتمثال0؟0واأين0يقف0؟0فنقول0:0اأما0كالتمثال0فال..اإذ0ي�ستطيع0املعلم0اأن0يقف0

وقفة0معتدلة0بكل0حرية,0وله0اأن0ينتقل0من0مكانه0كلما0دعت0لذلك0حاجة,0والأف�سل0

اأن0يكون0وقوفه0يف0اإحدى0الزاويتني0الأماميتني,0لأنه0اإن0وقف0يف0مكان0غريهما0تعذر0

عليه0روؤية0اجلميع.

�سوت املعلم � 

0يجب0اأن0يكون0�سوت0املعلم0معتدل0ل0هو0بالعايل0ال�سارخ0ول0اخلافت0غري0امل�سموع,0

كما0يجب0اأن0يكون0�سهال0ل0لكنة0فيه0ول0تعقيد,0خاليام0ًمن0كل0عيب0يف0النطق0والإبانة0

والتعبري,0وعليه0األ0ير�سل0�سوته0على0وترية0واحدة0طوال0الدر�ض,0بل0يجعله0منا�سبام0ً
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- املوؤمن ه�ّس ب�ّس. الإمام علي )ع(

- اهلل اهلل يف نظم اأمركم. الإمام علي )ع(

- والكاظمني الغيظ والعافني عن النا�س واهلل يحب املح�صنني )اآل عمران(.

توفري جو منا�صب للدر�س

مالحظة

احلـــــالة 

العـــــامة

للـ�صــــف

النظام
الت�صويق الب�صا�صة

�صبـــط 

الطالب

الــثواب 

والعقاب

0اآخر,0كي0يثري0 ملقت�سى0احلال,0يعلو0تارة0وينخف�ض0اأخرى,0وي�ستد0حينام0ًويلني0حينامً

انتباه0ال�سامعني0ويدفع0عنهم0امللل0واخلمول.

الثواب والعقاب - 

0املعلم0الناجح0هو0الذي0يجعل0لثوابه0اأو0لعقابه0قيمة,0ول0قيمة0لأي0منهما0اإن0مل0يهذب0

0بل0�سيوؤخر,0كما0 �سلوك0الطالب,0اأما0توجيه0املثوبة0اأو0العقوبة0جزافام0ًفلن0يقدم0�سيئامً

اأن0 بعد0 املعلم0 اإليها0 التي0ي�سطر0 الأخرية0 املرحلة0 اأن0يكون0 العقاب0يجب0 اإن0توجيه0

يكون0قد0اأعياه0الن�سح0والتوجيه0وباءت0حماولت0الثواب0بالف�سل,0�سريطة0األ0تكون0

العقوبة0بدنية0واأل0مت�ض0كرامة0الطالب,0ونقرتح0هنا0ا�ستبدال0كلمة0)عقاب(0بكلمة0

)اإ�سالح(,0ومن0طرائق0الإ�سالح:0الن�سح0امل�ستمر,0التحذير,0التاأنيب,0احلرمان0من0

المتيازات,0التوبيخ0على0انفراد,0الإحالة0لإدارة0املدر�سة,0ا�ستدعاء0ويل0الأمر.0

اأن0التالميذ0خمتلفون0يف0اأمزجتهم0وطباعهم,0فهذا0تكفيه0 اأن0يتذكر0املعلم0 ويجب0

الإ�سارة0الب�سيطة0وغريه0الإر�ساد0اأو0التقريع,0وذلك0يدعونا0ملعرفة0طباعهم0لنختار0

الطريقة0املنا�سبة0لكل0منهم.0وهناك0ملحوظة0نود0اأن0ن�سري0اإليها0وهي0اأن0بع�سام0ًمن0

املعلمني0يتخذ0ح�سم0الدرجات0و�سيلة0من0و�سائل0ال�سيطرة0على0ال�سف,0وهي0طريقة0

غري0جمدية0ول0عادلة0نظرام0ًللنتائج0ال�سيئة0التي0تنجم0من0اإتباعها,0واأبرزها0رغبة0

الطالب0بالن�سراف0عن0الدر�ض0واإ�سمارهم0الكره0للمعلم.
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اجلوانب املطلوبة يف اإدارة ال�صف

حفظ النظام - 

املعلم0 بني0 املثمر0 التفاعل0 يتم0 حتى0 بالهدوء0 يت�سم0 جو0 اإىل0 واملتعلم0 املعلم0 يحتاج0

ومتعلميه0من0ناحية,0وبني0املتعلمني0اأنف�سهم0من0ناحية0اأخرى.0ذلك0التفاعل0الذي0

يكون0نتاجه0التعلم0كهدف0رئي�ض0للموؤ�س�سة0التعليمية.

اإن0حفظ0النظام0ل0يعني0ال�سمت0التام0الذي0يكون0م�سدره0اخلوف0من0املعلم,0بل0

الهدوء0والنظام0الذي0ينبع0من0رغبة0املتعلمني0اأنف�سهم0يف0اأن0يتعلموا0كل0فر�سة0تتاح0

لهم0للتقدم0والنمو.

املناخ العاطفي والجتماعي توفري  -

ومناخ0 �سوية0 اإن�سانية0 عالقات0 ت�سوده0 ل0 درا�سيام0ً �سفام0ً يدير0 اأن0 املعلم0 على0 ي�سعب0

ي�سعب0 �سيء0 العاطفي0 فاملناخ0 والوئام,0 والرتاحم0 باملودة0 يت�سم0 واجتماعي0 نف�سي0

و�سفه,0ولكن0يكن0الإح�سا�ض0به0جمرد0دخولك0حجرة0الدرا�سة.0

وكلما0تقدم0املتعلمون0يف0ال�سن0ويف0املرحلة0الدرا�سية0اأ�سبح0بالإمكان0تكوين0جماعات0

�سداقة0وعمل,0وعلى0املعلم0اأن0ل0ينزعج0من0ذلك,0بل0عليه0اأن0ي�سعى0اإليه0وي�سجعه,0

ول0�سك0يف0اأن0املعلم0لي�ض0يف0معركة0مع0متعلميه0حتى0يخ�سى0ت�سامنهم0وتاآلفهم.

اإن0التعاون0يجب0اأن0ي�سود0بني0متعلمي0ال�سف0في�ساعدون0بع�سهم0بع�سا,0ويتحدثون0

فيما0بينهم0بح�سب0قدرة0كل0واحد0منهم0واإمكاناته,0مع0توفري0فر�ض0التناف�ض0فيما0

بينهم.0اإن0دافعية0التلميذ0تزداد0نحو0التعلم0والإجناز0اإذا0�سعر0باأنه0ع�سو0فاعل0يف0

اجلماعة,0والنتماء0الجتماعي0من0الدوافع0الهامة0للتعلم.0

تنظيم البيئة ال�سفية التعليمية -

اإن0املتعلمني0يف0حجرة0الدرا�سة0يثلون0العن�سر0الرئي�سي0واملهم0يف0العملية0التعليمية,0

التعلم0 بيئة0 التعلم,0ول0يتطلب0تنظيم0 يتم0فيه0 الذي0 الإطار0 ت�سكل0 ال�سفية0 والبيئة0

واحتياجاتهم0 املتعلمني0 فهم0طبيعة0 اإىل0 يحتاج0 لكنه0 التكلفة,0 اأو0 الكثري0من0اجلهد0

التخطيط0بحيث0 اإىل0ح�سن0 بالإ�سافة0 العمل,0 واأ�ساليبهم0يف0 والجتماعية0 النف�سية0

كثرية0 باأ�سياء0 ملئها0 دون0 ال�سفية0 الغرفة0 اأركان0 من0 وركن0 جزء0 كل0 ا�ستغالل0 يتم0

يتنا�سب0 التعليمية0مبا0 الأثاث0والتجهيزات0والو�سائل0واملواد0 ل0�سرورة0لها,0وتوزيع0

وطبيعة0الأن�سطة0التي0يكن0تنفيذها0ب�سهولة0بني0اأركانها0املختلفة,0وي�سمح0بالتايل0

بانتقال0املتعلمني0اأنف�سهم0من0مكان0لآخر0فيها.
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توفر اخلربات التعليمية -

ال�ستفادة0 اأق�سى0درجات0 توفري0 متعلميه0حري�سام0ًعلى0 مع0 ودودام0ً املعلم0 كان0 مهما0

اإذا0مل0ي�سعر0هوؤلء0املتعلمون0باأنهم0 0بالن�سبة0لهم0 0ناجحامً لهم,0فاإنه0لن0يكون0معلمامً

يتعلمون0يف0كل0يوم0وح�سة0وحلظة0اأ�سياء0جديدة,0وهذا0ل0يكون0اإل0بتوفر0العديد0من0

اخلربات0التعليمية0املتنوعة0وح�سن0التخطيط0لها0ومتابعة0املتعلمني0وتوجيه0اأدائهم0

ومراعاة0الفروق0الفردية0بينهم.

املتعلمني ومتابعتهم وتقوميهم مالحظة  -

اإن0معرفة0املعلم0ملتعلميه0من0حيث0خرباتهم0العلمية0والجتماعية0وم�ستويات0الن�سج0

اأحرزه0 الذي0 التقدم0 مبدى0 واإملامه0 �سابقة,0 مرحلة0 يف0 حتقيقها0 مت0 التي0 والتهيوؤ0

املتعلمون0يف0املجالت0التي0يدر�سونها0واملهارات0التي0يتدربون0عليها,0تعترب0كل0هذه0

احلالت0من0اأ�سا�سيات0ومقومات0الإدارة0الناجحة0لل�سف0املدر�سي,0ويكن0للمعلم0

قيا�ض0ا�ستعدادات0املتعلمني0ومنوهم0وحت�سيلهم0الدرا�سي0يف0اإطار0التعليم0النظامي0

للموؤ�س�سة0التعليمية,0وبا�ستخدام0اأنواع0التقومي0املختلفة0للتعلم.

كتابة التقارير عن �سري العمل -

0 0اإداريامً اإن0كل0عمل0يقوم0به0املعلم0مهما0كانت0طبيعة0هذا0العمل0ي�سكل0يف0حقيقته0جزءامً

املتعلمني0 باأ�سماء0 ك�سوف0 اإىل0 يحتاج0 التعليم0 لعملية0 اأدائه0 يف0 واملعلم0 عنه,0 غنى0 ل0

يح�سلون0 التي0 والتقديرات0 الدرجات0 وت�سجيل0 والغياب,0 احل�سور0 ر�سد0 اأجل0 من0

عليها,0وكتابة0التقارير0التي0تقدم0لالإدارة0املدر�سية0من0اأجل0التاأكد0من0�سري0العملية0

التعليمية0يف0املدر�سة0ومدى0تقدمها.
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اجلوانب املطلوبة يف اإدارة ال�صف

- لو كنت فظًا غليظ القلب لنف�صوا من حولك )قراآن كرمي(

- قوة يف لني واإميان يف يقني )حديث �صريف(

- كن للتالميذ اأبًا رحيمًا

)
)�س(

- املوؤمن كّي�س فطن )ر�صول اهلل

- لتكن لينا فتع�صر ول تكن قا�صيًا فتك�صر )حديث �صريف(

لول رقابة املعلم وراأفته وجهوده وم�صاعيه 

�صتدفن  فاإنها  املواهب  من  الكثري  خلف 

و�صيكون م�صريها الزوال )ال�صيد القائد(

حفظ النظام
مالحظة املتعلمني 

ومتابعتهم وتقويتهم

توفري املناخ العاطفي

والإجتماعي

توفري اخلربات 

التعليمية

تنظيم البيئة ال�صفية

والتعليمية

كتابة التقرير عن �صري 

العمل
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خ�صائ�س املعلم الفعال 

اخل�سائ�ض0التي0يجب0اأن0يتميز0بها0املعلم0الفعال0يف0ال�سف0تنق�سم0اإىل0نوعني:

• اخل�سائ�ص املعرفية	

فح�سيلة0املعلم0املعرفية0وقدراته0العقلية0واأ�ساليب0التعليم0التي0يتبعها0يف0اأثناء0قيامه0

بعملية0التعليم0متثل0عوامل0مهمة0يف0ا�ستثارة0املتعلمني0وتوا�سلهم0وتوجههم0نحو0عملية0

التعلم.0ويكن0ت�سنيف0اخل�سائ�ض0املعرفية0للمعلم0الفعال0على0النحو0التايل:

الإعداد الأكادميي واملهني 1 .

0بفعالية0التعليم,0واملعلمون0الذين0 فالإعداد0املهني0والأكاديي0للمعلم0مرتبط0اإيجابيامً

0واأكادييامً. يتفوقون0يف0ميدان0العمل0هم0املعلمون0املوؤهلون0مهنيامً

ات�ساع املعرفة والهتمامات. 2

التعليم0الناجح0والفعال0لي�ض0ق�سرام0ًعلى0املعلم0املتفوق0يف0ميدان0تخ�س�سه0فقط,0

جتعله0 وتنوعها0 املعلم0 اطالع0 و�سعة0 وتنوعها,0 اهتماماته0 مبدى0 اأي�سام0ً يرتبط0 واإمنا0

0واإطالعامً. اأكرث0فعالية0من0املعلم0الأقل0اهتمامام0ًومعرفةمً

املعلومات املتوافرة للمعلم عن متعلميه. 3

لطلبته0 املختلفة0 اخل�سائ�ض0 عن0 املعلم0 لدى0 تتوافر0 التي0 املعلومات0 كمية0 ت�سكل0

اأجريت0 التي0 والبحوث0 الدرا�سات0 من0 تبني0 وقد0 الفعال,0 التعليم0 يف0 مهمام0ً عن�سرام0ً

اأن0هذا0النوع0من0املعلومات0يرتبط0على0نحو0وثيق0بفعالية0التعليم0 يف0هذا0ال�سدد0

واجتاهات0املتعلمني0نحو0الدرا�سة0واملعلم0الناجح0هو0الذي0يعرف0الكثري0عن0متعلميه:0

اأ�سماءهم0وقدراتهم0العقلية0وم�ستويات0منوهم,0وقدراتهم0التح�سيلية,0وخلفياتهم0

القت�سادية0والجتماعية0والثقافية,0اإ�سافة0اإىل0�سعة0اطالعه0مبو�سوع0تخ�س�سه.

ا�ستخدام نظم حديثة. 4

يلجاأ0املعلم0الأكرث0فعالية0اإىل0ا�ستخدام0ا�سرتاتيجيات0جتعل0تعلم00متعلميه0ذا0معنى,0

وذلك0من0خالل0اإعدادهم0معرفيام0ًلدى0تقدمي0مواد0اأو0معلومات0جديدة0لهم,0ومن0

عامة0 ق�سرية0 قراءات0 اأو0 معلومات0 اأو0 مراجعات0 من0 املكتبة0 تقدمه0 ما0 ذلك0 مثل0

داخل0الكتب0واملراجع0املختلفة0يكون0املتعلمون0على0األفة0بها0اأكرث0من0األفتهم0باملادة0

التعليمية0الأكرث0تعقيدام0ًوحتديدامً.
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•اخل�سائ�ص ال�سخ�سية 	
اأهم0اخل�سائ�ض0ال�سخ�سية0للمعلم0وعالقتها0بالتعليم0الناجح

التزان والدفء واملودة. 1

على0 للمعلمني0 ال�سخ�سية0 اخل�سائ�ض0 اأثر0 حول0 اأجريت0 التي0 الدرا�سات0 ت�سري0

م�ستويات0التح�سيل0الدرا�سي0للمتعلمني,0اىل0اأن0الأطفال0واملراهقني0الذين0يواجهون0

يرعاهم0 عندما0 ال�سريع0 التح�سن0 على0 قادرون0 واملنزلية0 املدر�سية0 ال�سعوبات0 بع�ض0

معلمون0قادرون0على0تزويدهم0بامل�سوؤولية,0واأن0هناك0ارتباطام0ًقويام0ًبني0فعالية0التعليم0

واخل�سائ�ض0 اخل�سائ�ض0 تلك0 بني0 الرتباط0 يفوق0 النفعالية0 املعلمني0 وخ�سائ�ض0

املعرفية0للمعلمني0واأن0املعلمني0الذين0يتميزون0بالت�سامح0جتاه0�سلوك0متعلميهم0ودوافعهم0

ويعربون0عن0م�ساعر0ودية0حيالهم,0يتقبلون0اأفكارهم0وي�سجعونهم0على0امل�ساهمة0يف0

الن�ساطات0ال�سفية0املختلفة,0هوؤلء0املعلمون0هم0اأكرث0فعالية0من0غريهم.

احلما�سة 2 .

اإن0م�ستوى0حما�سة0املعلم0يف0اأداء0مهمته0التعليمية0يوؤثر0يف0فاعلية0التعليم0على0نحو0كبري,0

اأي0اإنه0توجد0عالقة0ارتباطيه0اإيجابية0بني0حما�سة0املعلم0وم�ستوى0حت�سيل0متعلميه.

الإن�سانية 3 .

“الإن�سان” الذي0يت�سف0مبا0تنطوي0عليه0هذه0الكلمة0من0 املعلم0الفعال0هو0املعلم0

معنى,0وهو0القادر0على0التوا�سل0مع0الآخرين0واملتعاطف0والودود0وال�سادق0واملتحم�ض0

احلري�ض0 لالآخرين0 واملتقبل0 للنقد0 والقابل0 واملبادر0 واملنفتح0 وال�سبور0 والب�سو�ض0

عليهم0.
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خ�صائ�س املعّلم الفّعال

خ�صائ�س �صخ�صية

الإن�صانية

احلما�س

الإتزان

والدفء

واملـــودة

املعلومات

املتوفرة

للمعلم عن

متعلميه

ا�صتخدام 

نظم 

حديثة

الإعداد

الأكادميي

واملهني

ات�صاع 

املعرفة 

والهتمامات

خ�صائ�س معرفية

- عا�صروا النا�س معا�صرة اإن متم بكوا عليكم واإن ع�صتم حّنوا اإليكم ) الإمام علي( )ع(

- اإدفع بالتي هي اأح�صن فاإذا الذي بينك وبينه عداوة كاأنه ويل حميم )قراآن كرمي( ف�صلت اأية 34
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ال�سمات ال�سخ�سية التي يتميز بها املعلم الفعال هي:

-0التعاون0والجتاهات0الت�ساركية.

-0التعاطف0ومراعاة0الفروق0الفردية.

-0ال�سرب.

-0ات�ساع0امليول0والهتمامات.

-0املظهر0ال�سخ�سي0واملزاج0املرح0من0دون0هزل.

-0العدل0وعدم0التحيز.

-0الهتمام0مب�سكالت0التالميذ.

-0ال�سلوك0الثابت0واملن�سق.

-0ا�ستخدام0الثواب0والعقاب.

-0الكفاءة0املميزة0يف0تعليم0املواد.

-0ح�ض0الدعابة.
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ال�صرب

ات�صاع امليول

والإهتمامات

املظهر

ال�صخ�صي

املزاج املرح

ح�س 

لدعابة

الكفاءة

العالية يف

التعليم
ا�صتخدام

الثواب

والعقاب

ال�صلوك

الثابت

واملن�ّصق

الهتمام

مب�صكالت

التالميذ

العدل

وعدم

التّحيز

الت�صارك

والتعاون

التعاطف

ومراعاة الفروق

الفردية

ال�صمات ال�صخ�صية

للمعّلم الفّعال

-الثواب: فمن يعمل مثقال ذرة خريًا يره - ومن يعمل مثقال ذرة �صرًا يره ) الزلزلة اأية 8-7 (

-ال�صرب:وجزاهم مبا �صربوا جنة وحريرا )الإن�صان اأية 12(

-التعاطف:باملوؤمنني روؤوف رحيم )قراآن كرمي(

-م�صكالت التلميذ:من �صعى يف حاجة اأخيه املوؤمن فكاأمنا عبد اهلل ت�صعة الآف �صنة �صائمًا 

نهارها قائمًا ليلها. الر�صول الكرم )�س(

-الكفاءة:اإن اهلل يحب اأحدكم رذا عمل عمالآً اأن يتقنة )حديث �صريف(

-التعاون:وتعاونوا على الرّب والتقوى

-العدل:ليقوم النا�س بالق�صط )احلديد اآية 25(

ال�صمات ال�صخ�صية للمعّلم الفّعال
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املعلم واأ�صكال التقومي

• الإر�سادات اخلا�سة بطرح الأ�سئلة 	
هناك0بع�ض0الإر�سادات0العملية0التي0يكن0مراعاتها0من0قبل0املعلم0لرتفع0من0كفاية0

الطالقة0يف0طرح0الأ�سئلة0وتزيد0من0مردودها0الرتبوي,0ومن0هذه0الإر�سادات:

توزيع0الأ�سئلة0ب�سكل0عادل0على0املتعلمني0. -0

0وا�سحة0مفهومة. توجيه0ال�سوؤال0بلغة0-

العتدال0يف0�سرعة0الإلقاء. -0

0الإجابة0على0املتعلم. عدم0اقرتاح0-

0ال�سوؤال. الرتكيز0على0النقاط0الرئي�سة0والهامة0يف0-

0لدى0املتعلمني0وم�ستواهم0 حتديد0نوع0الأ�سئلة0على0اأ�سا�ض0املعلومات0وامليزات0املتوافرة0-

الإدراكي.

0بعد0كل0�سوؤال,0وعدم0اللجوء0اإىل0امليكانيكية0 ال�سماح0للمتعلمني0بوقت0كاف0للتفكري0-

والتتابع0ال�سديد0يف0توجيهها.

املتعلمني0 تقومي0 لغر�ض0 تعليمية0 0 فقرة0- كل0 من0 مبا�سرة0 النتهاء0 بعد0 الأ�سئلة0 توجيه0

وملزيد0من0التعليم.

0للمتعلمني0غري0املنتبهني0اأو0املت�سربني0ذهنيام0ًمن0احل�سة. توجيه0الأ�سئلة0-

0على0احل�سول0على0اإجابة0كاملة. احلر�ض0-

الإجابة0 ت�سور0 اأو0 املطلوب0 ا�ستعادة0 للمتعلمني0 يت�سنى0 0 حتى0- النتظار0 اأو0 التوقف0

بعقالنية0وجد.

دعوة0اأحد0املتعلمني0با�سمه0ع�سوائيام0ًلالإجابة. -0

0املتعلم. ال�ستماع0بعناية0لإجابة0-

احلذف0والإ�سافة0من0قبل0املتعلم0بت�سجيع0املعلم0وتلميحاته0غري0املبا�سرة0كلما0لزم.0-

املتعلمني0 اأحد0 اأو0 املعلم0 من0 ال�سف0 0 ملجموع0- وتلخي�سها0 املتعلمني0 اإجابة0 جتميع0

الآخرين.
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• الأ�سئلة امل�ستخدمة اأنواع	

وال�ستيعاب. اأ�سئلة التفكري الأدنى:0التي0تتناول0املعلومات0والفهم0 �

0التي0تتناول0اأ�سئلة0تتعلق0بــ0: اأ�سئلة التفكري العايل: �

الأحكام0التقويية0 اإ�سدار00-

الأجزاء(. ال�ستدلل0القيا�سي0اأو0ال�ستنتاج0)من0الكل0اإىل00-

ال�ستدلل0ال�ستقرائي0)من0الأجزاء0اإىل0الكل(. -0

املقارنة.0-

تطبيق0املفاهيم0واملبادئ. -0

حل0امل�سكالت. -0

العالقات0بني0الأ�سباب0والنتائج.0-

اأ�سئلة التفكري املتمايز � 

اإيجاد0حل0 الفكرية0لت�سبح0منتجة0وخالقة0يف0 املتعلمني0 الأ�سئلة0قدرات0 تنمي0هذه0

للم�ساكل0العامة0واخلا�سة0عندما0ل0تتوافر0معلومات0كافية0اإزاء0امل�سكلة0قيد0البحث.0

ومن0خالل0هذا0النوع0من0الأ�سئلة0يكن0التو�سل0اإىل0عدة0حلول0مل�سكلة0واحدة.

الأ�سئلة ال�سابرة � 

يعطى0 ثم0 ومن0 للمتعلم0 ال�سوؤال0 املعلم0 يوجه0 اأن0 املواد0 اأ�سئلة0 النوع0من0 يتطلب0هذا0

الفر�سة0لالإجابة0عن0ال�سوؤال,0وبعد0النتهاء0من0اإعطاء0الإجابة0يقوم0املعلم0مبناق�سة0

الإجابة0وحتليلها0والتعليق0على0اخلطاأ0اأو0النق�ض0يف0الإجابة,0ومن0ثم0ي�ستق0ال�سوؤال0

احلقائق0 معرفة0 تكتمل0 حتى0 العملية0 تلك0 وت�ستمر0 الإجابة,0 تلك0 خالل0 من0 التايل0

مدار0الدر�ض.
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-من مل ي�صرب على ذّل التعّلم �صاعة بقي يف ذل اجلهل اأبدا )المام علي )ع((.

اأ�صئلة التفكري

الأعلى

اأ�صئلة التفكري

الأدنى

اأ�صئلة التفكري

املتمايز

اأنواع الأ�صئلة

امل�صتخدمة

الأ�صئلة

ال�صابرة
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اأمناط الإدارة ال�صفية )اأ�صاليب التعامل مع املتعلمني(

هناك0اأربعة0اأنواع0من0اأ�ساليب0التعامل0مع0املتعلمني0وهي:

) •  الأ�سلوب الفو�سوي )ال�سائب	

ينح0املعلم0خالل0هذا0الأ�سلوب0الفو�سوي0ال�سائب0رغبة0ذاتية0اأو0غري0ذاتية0حرية0

متناهية0للمتعلمني0يف0توجيه0�سوؤونهم0وتعلمهم0والت�سرف0كما0يحلو0لهم0دون0تدخل0

يف0 اإذن0 دون0 منه0 ويخرجون0 ال�سف0 يف0 لآخر0 مكان0 من0 ينتقلون0 فهم0 منه,0 يذكر0

الغالب.

وهنا0تتميز0احلياة0ال�سفية0نتيجة0لهذا0الأ�سلوب0الفو�سوي0والال0هادف,0اأما0املعلم0

وجذب0 املتعلمني0 توجيه0 على0 القدرة0 وعدم0 والإهمال0 ال�سخ�سية0 ب�سعف0 فيت�سف0

انتباههم.

•  اأ�سلوب عدم التحفيز	

املعلومات0دون0 اأو0�سب0 بالتدري�ض0 ويبداأ0 الدرا�سية0 الغرفة0 املعلمني0 يدخل0كثري0من0

متهيد0اأو0حتفيز0اأو0تقدمي0اأو0تهيئة0نف�سية0للمتعلمني,0وهذا0يوؤدي0اإىل0عدم0انتباههم0

ال�سلوكية0وال�سعوبات0 امل�سكالت0 التعلم0وظهور0عدد0من0 الرغبة0لديهم0يف0 و�سعف0

الرتبوية,0وذلك0ب�سبب0عدم0حتفيز0املعلم0لهم.

•الأ�سلوب العادل )الت�ساركي( 	
واتخاذه0من0 له,0 كاأخوة0 للمتعلمني0 املعلم0 الأ�سلوب0هو0معاملة0 اأهم0�سمات0هذا0 من0

0اأ�سا�سيام0ًعند0اختيار0اأو0تطوير0ن�ساطه,0ويراعي0املو�سوعية0 اآرائهم0ورغباتهم0معيارامً

يف0معاجلة0م�ساكل0املتعلمني,0ويركز0على0اإن�سانية0املتعلم0واآدميته0وال�ستجابة0حلاجته0

الفردية,0كما0على0املعلم0الت�ساف0برباطة0اجلاأ�ض0والتزان0يف0مواجهة0ال�سعاب0

والت�سامح0والتوا�سع0وانفتاح0الأ�سارير0خالل0معامالته0واأعماله.

ال�سلطوي )الت�سلطي(: • الأ�سلوب 	

املتعلمني0 توجيه0 خالل0 مبا�سرة0 اإمالئية0 �سلطة0 الأ�سلوب0 هذا0 يف0 املعلم0 يار�ض0

اأهوائه0ورغباته0دون0معار�سة0تذكر,0وهنا0ييل وتعليمهم0طالبام0ًمنهم0التم�سي0مع0
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اأمناط الإدارة ال�صفية

اأ�صاليب التعامل مع املتعلمني

ال�صلوب

ال�صلطوي

الت�صلطي

اأ�صلوب

عدم 

التحفيز

الأ�صلوب

العادل

الت�صاركي

الأ�صلوب

الفو�صوي

ال�صائب

املعلم0اإىل0املزاجية0وعدم0الن�سج0يف0�سناعة0القرارات0الرتبوية0وال�سخ�سية0يف0تعليم0

املتعلمني0ومعاملتهم.
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حتركات املعلم داخل ال�صف:

ي�ستخدم0املعلم0عدة0حتركات0خالل0العملية0التعليمية0ال�سفية,0وحترك0املعلم0هو0فعل0اأو0

0يقوم0به0من0اأجل0حتقيق0اأهداف0تعليمية0حمددة,0وقد0يكون0 �سلوك0ينبغي0اأن0يكون0هادفامً

حترك0املعلم0هو0طرح0�سوؤال0اأو0عدة0اأ�سئلة0على0املتعلمني0لي�ستثريهم0ويوجه0اهتمامهم0

نحو0م�ساألة0معينة,0وقد0يكون0اإجابة0عن0اأ�سئلة0املتعلمني,0وقد0يكون0عر�سام0ًلفكرة0معينة0

0لها,0وقد0يقوم0باإعطاء0املتعلمني0معلومات0جديدة. اأو0�سرحامً

0لها0بعيدام0ًعن0 ل0بد0اأن0تكون0حتركات0املعلم0داخل0ال�سف0حمدودة0ومربجمة0وخمططامً

الع�سوائية0والتخبط,0وعندما0ي�ستخدم0املعلم0عدة0حتركات0مت�سل�سلة0ومتنا�سبة0ع�سوائيام0ً

التحركات0)ا�سرتاتيجية0تدري�ض(0وتوجد0عدة0 تلك0 ن�سمي0جمموعة0 فاإننا0 اأو0مق�سودة0

اأنواع0من0حتركات0املعلم0ال�سائعة0منها:

• حتركات الإلقاء:	

هو0 املعلم0 يكون0 وبذلك0 معينة,0 فكرة0 اأو0 مو�سوع0 معلومات0حول0 باإلقاء0 املعلم0 يقوم0

الرئي�ض0يف0هذا0 املحور0 املعلم0هنا0 ويكون0 للمعلومات,0 امل�ستقبل0 واملتعلم0هو0 املر�سل0

النوع0من0التحركات.

• حتركات العر�ص:	

يعر�ض0املعلم0هنا0مناذج0جم�سمة0اأو0ر�سومات0اأو0اأ�سكالم0ًتو�سيحية0اأو0اإح�سائيات0اأو0

اأية0معلومات0بق�سد0تو�سيح0فكرة0معينة0يف0الدر�ض,0والعتماد0هنا0يكون0على0حا�سة0

الب�سر,0ويكون0املعلم0هو0حمدد0هذا0النوع0من0التحركات.

• حتركات النقا�ص:	

ي�ستخدمها0املعلم0لتوجيه0اأ�سئلة0للمتعلمني0ل�ستثارتهم0وخلق0جو0من0احلوار0والنقا�ض0

بني0املعلم0واملتعلمني0حول0كيفية0حل0امل�سائل0اأو0الأ�سئلة0املطروحة.

• حتركات ال�ستق�ساء:	

العالقات0 واكت�ساف0 احلقائق0 ا�ستق�ساء0 اإىل0 املتعلم0 توجيه0 عند0 املعلم0 يّتبعها0

م�سكلة,0 ملحاولة0حل0 اأو0 معينة,0 بيانات0 على0 للح�سول0 اأو0 الأ�سياء,0 بني0 ومالحظتها0

وحمور0هذا0النوع0هو0املتعلم.

• حتركات التدريب:	

يعطي0املعلُم0املتعلَم0عددام0ًمن0التمارين0والتطبيقات0والتدريبات0والأن�سطة0املتنوعة0

بق�سد0تدريبه0على0احلل0واكت�ساب0املهارات0املختلفة.
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حتركات

العر�س

حتركات 

الإلقاء
حتركات 

النقا�س

حتركات 

التدريب

حتركات 

ال�صتق�صاء

حتركات

اإدارة 

ال�صف

حتركات املعلم

داخل ال�صف

•حتركات اإدارة ال�سف 	
وهي0قيام0املعلم0ببع�ض0الأمور0مثل0ا�ستخدام0األفاظ0اأو0كلمات0اأو0ا�ستخدام0اإ�سارات0

درا�سي0 وجو0 منا�سبة0 درا�سية0 بيئة0 خللق0 وتنظيمه0 ال�سف0 �سبط0 بق�سد0 وحركات0

منا�سب0للتعليم.

اإن جميع الأيدي املقتدرة التي حّركت التاريخ اإمنا ك�صبت القتدار على اإيدي املعلمني.

)دام ظله(
ال�صيد القائد 
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امل�صكالت ال�صفية

•اأ�سباب امل�سكلة ال�سفية: 	
0 10 امللل0وال�سجر:0�سعور0املتعلمني0بالرقابة0واجلمود0يف0الأن�سطة0ال�سفية0يجعلهم0يقعون.

فري�سة0مل�ساعر0امللل0وال�سجر,0لذلك0فاإن0ان�سغال0املتعلمني0مبا0يثري0تفكريهم0ويتحداهم0

مب�ستوى0مقبول0يقلل0من0هذه0امل�ساعر.

ال�سفي,0 20 الإحباط0والتوتر:0هناك0اأ�سباب0تدعو0ل�سعور0املتعلم0بالإحباط0يف0التعليم0.

اإىل0متعلم0م�ساك�ض0وخمل0بالنظام0ال�سفي,0ومن0هذه0 لذلك0حتّوله0من0متعلم0منتظم0

الأ�سباب:

0ب�سكل0طبيعي,0ول0يحدد0لهم0معايري0 اأن0ي�سلكوا0�سلوكام0ًطبيعيامً طلب0املعلم0من0متعلميه�00

ال�سلوك0الطبيعي.0زيادة0التعلم0الفردي0ال�سعب0اأحيانامً,0وحتل0هذه0امل�سكلة0ببع�ض0

الن�ساطات0التعليمية0اجلماعية.

للمواد0التعليمية0دون0اإعطاء0فر�سة0التقاط0الأنفا�ض0 �سرعة0�سري0املعلم0يف0اإعطائه�00

بني0الفرتة0والأخرى0للمتعلمني.

التح�سيل0 النجاح0يف0 يعجز0عن0 الذي�00 املتعلم0 اإن0 النتباه:0 اإىل0جذب0 املتعلمني0 ميل0

الدرا�سي0ي�سعى0نحو0جذب0انتباه0املعلم0واملتعلمني0الآخرين0عن0طريق0�سلوكه0ال�سيء0

حتى0 املتعلمني0 بني0 العادل0 النتباه0 بتوزيع0 امل�سكلة0 هذه0 ُتعالج0 اأن0 ويكن0 واملزعج0

ي�ستطيع0املعلم0اإر�ساءهم0جميعهم.

•م�سادر امل�سكالت ال�سفية: 	
يكن0ا�ستعرا�ض0عدد0من0امل�سادر0املت�سببة0للم�سكالت0ال�سفية0التي0تعيق0النظام0

والتعلم0ال�سفي,0وهي:

مثل: م�سكالت تنتج عن �سلوك املعلم . 1

0القيادة0املت�سلطة0جدامً. �0

0احلكيمة. القيادة0غري0الرا�سدة0اأو0غري�0

انعدام0التخطيط. �0

ح�سا�سية0املعلم0ال�سخ�سية0والفردية. �0

فعل0املعلم0الزائدة0للمحافظة0على0كرامته. ردود�00

الوعود0والتهديدات. الّطراد0يف0اإعطاء�00

ا�ستعمال0العقاب0ب�سكل0خاطئ0وغري0جمد. �0
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اأهم �صلوكيات املعّلم املنتجة

 للم�صكالت يف ال�صف

القيادة املت�صلطة

القيادة غري احلكيمة

انعدام التخطيط

ا�صتعمال العقاب ب�صكل

خاطئ

اإعطاء الوعود

 والتهديدات الكاذبة

ردود فعل زائدة عن احلد

ح�صا�صية املعلم ال�صخ�صية
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م�سكالت. 2 تنجم عن الن�ساطات التعليمية ال�سفية:

اجلوانب0اللفظية. اقت�سار0الن�ساطات0ال�سفية0على�00

تكرار0الن�ساطات0التعليمية0ورتابتها. �0

0مل�ستوى0املتعلم. عدم0مالءمة0الن�ساطات0التعليمية�0

انعدام0امل�ساركة0الطالبية0يف0تلك0الأن�سطة. �0

م�صكالت الن�صاطات التعليمية ال�صفية

الكتفاء باجلوانب

اللفظية 

تكرار الن�صاطات 

التعليمية

عدم مالءمة الن�صاطات 

مل�صتوى املتعلم

انعدام امل�صاركة

 الطالبية
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اجلو

العقابي

العدوى

ال�صلوكية

غياب

الطماأنينة

الحباط

املتوا�صل

التناف�س

العدائي

غياب 

ال�صتعدادات 

لالن�صطة

اجلو

الت�صلطي

م�صكالت 

ناجمة

 عن تركيب

اجلماعة

ال�صفية

م�سكالت تنجم عن تركيب اجلماعة ال�سفية:. 3

0املتعلمني0لزمالئهم. العدوى0ال�سلوكية0وتقليد�0

اجلو0العقابي0الذي0ي�سود0ال�سف. �0

العدواين. اجلو0التناف�سي�00

الإحباط0الدائم0وامل�ستمر. �0

غياب0ال�ستعدادات0لالأن�سطة0والتعاون0وامل�ساركة.�0

�سيوع0جو0الت�سلط0يف0ال�سف. �0

غياب0الطماأنينة0والأمان.�0
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 اأ�صاليب معاجلة امل�صكالت ال�صفية

•اأ�ساليب الوقاية 	
اإن0اأ�سهل0امل�ساكل0ال�سلوكية0التي0يتعامل0معها0هي0التي0ل0حتدث,0وهي0التي0يكن0جتنبها0

بو�سع0قواعد0للنظام0ال�سفي0و�سياغة0تعليمات0�سفية,0وجعل0املتعلمني0مندجمني0باأعمال0

مفيدة0وا�ستخدام0تقنيات0خمتلفة,0ويكن0تقليل0التعب0باإعطاء0فرتة0راحة0ق�سرية0تتخلل0

الأن�سطة0التعليمية.

التلميحات غري اللفظية • ا�ستخدام 	

اأو0الرتبيت0على0 وذلك0با�ستخدام0النظر0اإىل0املتعلمني0املن�سغلني0باحلديث0مع0بع�سهم0

احل�سة0 جمريات0 اإىل0 انتباهه0 ولفت0 بالنظام0 املخل0 املتعلم0 نحو0 التحرك0 اأو0 الكتف0

الدرا�سية.

• اجليد مدح ال�سلوك	

ين�سجم0 الذي0ل0 ال�سلوك0 اإيقاف0 املرغوبة0اجليدة0بهدف0 ال�سلوكيات0 املعلم0 حيث0يدح0

مع0�سلوكيات0املتعلم0اجليدة0مثل0مدح0املعلم0املتعلمني0الذين0يجل�سون0يف0مقاعدهم0اأثناء0

ال�ستجابة0ل�سوؤال0ما0ويجيبون0عندما0يوؤذن0لهم.

• الآخرين مدح املتعلمني	

لأدائه0 ما0 متعلم0 مبدح0 يقوم0 ثم0 جمتمعني,0 ال�سف0 متعلمي0 مبدح0 املعلم0 يقوم0 حيث0

وممار�سته0لن�ساط0ما.

• الب�سيط التذكري اللفظي	

اإذا0مل0يجد0التلميح0لدى0متعلم0ما0ومل0يوقف0�سلوكه0املخل0بالنظام0فاإن0ا�ستخدام0تذكريات0

لفظيه0يكن0اأن0تعيده0للم�سار0ال�سحيح0والنتظام0مع0زمالئه0يف0اإكمال0الن�ساط,0وينبغي0

اأن0يركز0املعلم0على0ال�سلوك0ولي�ض0على0املتعلم.

• الذاتي الن�سباط	

يجب0باأن0يكون0املعلم0قدوة0يف0كل0ت�سرفاته.
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ا�صاليب معاجلة امل�صكالت ال�صفية

ا�صتخدام

التلميحات 

غري 

اللفظية

اأ�صاليب 

الوقاية

الأن�صباط

مدح ال�صلوك

اجليد

مدح املتعلمي

الآخرين

التذكري 

اللفظي

الب�صيط

التذكري 

اللفظي

اجليد

ا�صاليب 

معاجلة 

امل�صكالت 

ال�صفية
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تقومي ذاتي:

عزيزي0املعلم0عليك0تقومي0ذاتك0عن0طريق0توجيه0الأ�سئلة0التالية0اإىل0نف�سك0لالإجابة0

عنها:

ماذا0ينبغي0علّي0قبل0دخويل0حجرة0الدرا�سة؟ -0

والإجابة0يجب0: -0

اأن0اأكون0م�ستعدام0ًملو�سوع0الدر�ض0الذي0�ساأقوم0بعر�سه. �0

0اأكون0قد0خططت0جيدام0ًللدر�ض0مو�سوع0ال�سرح. اأن�0

0املادة0العلمية0التي0�ساأقوم0ب�سرحها؟ ما0حجم0-

التي0حتتويها0املادة0العلمية0مو�سوع0الدر�ض؟ ما0املفاهيم0واحلقائق0واملهارات00-

0�سرح0الدر�ض؟ ما0الذي0�ساأبداأ0به0-

�سرح0الدر�ض؟ ما0اأ�سلوب0ال�سرح0واملناق�سة0الذي0�ساأتبعه0اأثناء00-

0العلمية؟ ما0الو�سائل0املعينة0التي0�ساأ�ستخدمها0يف0�سرح0املادة0-

املتعلمني؟ ما0و�سائل0التقومي0التي0�ساأتبعها0للوقوف0على0م�ستوى00-

0نف�سه: ماذا0ينبغي0علّي0بعد0خروجي0من0ال�سف؟000اأن0ي�ساأل0-

0دخويل0ال�سف؟ هل0ا�ستطعت0حتقيق0جميع0الأهداف0التي0حددتها0قبل�0

الأهداف0التي0خططت0لها؟ هل0�سادفت0�سعوبات0مفاجئة0حالت0دون0حتقيق�00

هذه0 مثل0 يف0 الوقوع0 لتفادي0 0 م�ستقبالمً 0 مراعاتها�0 علّي0 ينبغي0 التي0 الو�سائل0 ما0

ال�سعوبات؟
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العدل

الإنتظام

الوقوف

قرب

امل�صاغبني

الإنذار

امل�صبق

الإ�صتماع

ال�صعور مع

املتعلمني

الإبتعاد عن

ال�صخ�صانية

احرتام

املتعلمني

الدعابة

ت�صرفات املعلم

ف داخل ال�صّ

ل0ال�سف: كيف0يت�سرف0املعلم0داخ0-

. عادلم0ًمع0جميع0املتعلمني�0

منتظمامً. �0

0ب�سيء0من0الدعابة. متمتعامً �0

0املتعلمني. حمرتمامً �0

ت�ساطر0املتعلمني0م�ساعرهم. �0

0�سخ�سية. ل0تتخذ0ال�سلوك0ال�سلبي0للمتعلمني0م�ساألة�0

م�ستمعام0ًجيدام0ًملتعلميك. �0

. 0�سيا�سة0الإنذار0امل�سبق�0 مّتبعامً

. 0بالقرب0من0املتعلم0الذي0يت�سرف0ب�سورة0غري0لئقة�0 واقفامً
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ار�صادات خا�صة للمعلم

بجو0 اأخّل0 0 متعلمامً لتعاقب0 ال�سرح0 توقف0 واأل0 ال�سف,0 يف0 هادئام0ً دومام0ً تكون0 اأن0 حاول0 0-

ال�سف,0ولكن0يجب0اأن0يدرك0املتعلم0وبطريقتك0اخلا�سة0با�ستخدام0العينني0اأو0بابت�سامة0

خفيفة0اأو0با�ستخدام0ا�سمه0يف0مثال0اأثناء0ال�سرح0اأنك0مدرك0ملا0فعله,0واأنه0اأخطاأ0و�سوف0

يحا�سب0بعد0انتهاء0احل�سة,0وبذلك0تلفت0انتباهه.

-0حاول0اأن0ت�سعر0املتعلمني0عندك0بجو0ال�سف0الهادئ0املريح0وال�ستمتاع0بالدر�ض.

-0رتب0مقاعد0املتعلمني0وطريقة0جلو�سهم0بحيث0تكون0كل0الأنظار0موجهة0اإليك.

0بحيث0ت�ستطيع0اأن0ترى0كل0ما0يجري0يف0 0قليالمً -0حاول0اأن0يكون0مكان0جلو�سك0مرتفعامً

ال�سف.

اأو0 لت�سمن0عدم0تعرثك0 التي0تتحرك0فيها0يف0ال�سف0خالية0 امل�ساحة0 اأن0تكون0 -0حاول0

ارتطامك0باأي0�سيء.

-0�سع0اأوراقك0واأدواتك0ب�سكل0مرتب0فوق0الطاولة,0وهذا0�سوف0يوفر0عليك0الوقت0وعدم0

الرتباك.

املتعلمني0لتالحظهم0جيدام0ًوتتفادى0 اأن0تكون0قريبام0ًمن0 اإذا0كان0ال�سف0كبريام0ًحاول0 0-

م�ساكلهم0مع0بع�سهم0البع�ض.

دخول0 قبل0 معك0 وجودها0 من0 وتاأكد0 حتتاجها0 التي0 التعليمية0 الو�سائل0 جميع0 جهز0 0-

ال�سف.

قلم0 األوان,0 وبعدة0 الكتابة0 اأقالم0 مثل0 ال�سف0 يف0 حتتاجها0 التي0 الأدوات0 بكل0 ت�سلح0 0-

ر�سا�ض,0قلم0اأحمر,0م�سطرة,0مق�ض,0نوتة0لكتابة0بع�ض0املالحظات.

الإعالنات0 بع�ض0 لتعليق0 اإعالنات,0وهي0مهمة0جدامً,0 لوحة0 ال�سف0 تكون0يف0 اأن0 -0يجب0

من0 وغريها0 البحوث0 ت�سليم0 ومواعيد0 الدورية0 الختبارات0 كمواعيد0 باملادة,0 املتعلقة0

املواعيد,0وكذلك0فهي0مفيدة0لت�سجيل0اأ�سماء0املتعلمني0املتفوقني0واملتفاعلني0يوميامً,0وهذا0

�سوف0يدفع0الباقني0لالجتهاد.

الخت�سا�سي0 مب�ساركة0 الغياب0 حالت0 درا�سة0 وحاول0 يوميام0ً الغياب0 بت�سجيل0 قم0 0-

الجتماعي.
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جمموعة مبادئ عامة حول اأ�صاليب التدري�س

جمموعة0مبادئ0تنري0الطريق0اأمام0املعلم0يف0حتديد0ور�سم0اأ�سلوبه0وا�سرتاتيجية0التدري�ض0

ومنها:

. مبداأ0التدرج0من0ال�سهل0اإىل0ال�سعب:)مراعاة0الت�سل�سل0املنطقي0للمادة(0-

0لدى0املتعلمني0على0 مبداأ0التدرج0من0املعلوم0اإىل0املجهول:)0تقدمي0املعلوم0واملعروف0-

املجهول(.

للمادة0وترتيب0 النف�سي0 الت�سل�سل0 اإىل0املجرد:)مراعاة0 التدرج0من0املح�سو�ض00- مبداأ0

املعريف0 املتعلم0 م�ستوى0 تراعي0 بطريقة0 لها0 امل�ساحبة0 والأن�سطة0 العلمية0 املادة0

والإدراكي(.

اخل�سو�سيات0مثل0الأمثلة0 مبداأ0التدرج0من0اخلا�ض0اإىل0العام0وبالعك�ض:)التدرج0من00-

والنماذج0اإىل0العموميات0مثل0القوانني0والقواعد(.

0اجلزء0اإىل0الكل0يبداأ0مبفهوم0 مبداأ0التدرج0من0اجلزء0اإىل0الكل0وبالعك�ض:)التدرج0من0-

اأويل0جزئي0ويتعمق0ويتطور0للح�سول0على0مفهوم0عام0والتدرج0من0الكل0اإىل0اجلزء0

الذي0يبداأ0مبفهوم0كلي0وتدري�ض0املفاهيم0الأخرى0كاأجزاء0اأو0حالت0خا�سة(.

يف0عملية0 مبداأ0الن�ساط0واحلركة:)ا�ستخدام0الو�سائل0التعليمية0واحلوا�ض0امللمو�سة00-

التعليم(.

0الفردية0بني0املتعلمني0بحيث0يقوم0بنف�ض0 مبداأ0التغريات0الإدراكية:)مراعاة0الفروق0-

املفهوم0اأو0العالقة0مب�ستويات0وطرق0خمتلفة0تالئم0القدرات0املتباينة0للمتعلمني(.

0توجد0مميزات0 وهنا0ل0بد0من0الإ�سارة0اإىل0اأنه0ل0يوجد0اأ�سلوب0مثايل0للتدري�ض,0ولكن0-

عامة0لأ�سلوب0التدري�ض0اجليد0منها:

0وميول0املتعلم. • 0يراعي0مراحل0منو	

•0ي�ستند0اإىل0نظريات0التعلم. 	
0للمتعلمني0اجل�سمية0والعقلية. • يراعي0خ�سائ�ض0النمو	

•يراعي0الأهداف0الرتبوية. 	
• يراعي0الفروق0الفردية0بني0املتعلمني.	

•يراعي0طبيعة0موا�سيع0املادة0الدرا�سية. 	
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التدرج من  

املعلوم اإىل 

املجهول

الن�صاط

واحلركة

التغريات 

الدراكية

التدرج من 

اخلا�س اإىل

العام 

والعك�س

التدرج من

املح�صو�س 

اإىل

املجرد

التدرج من

ال�صهل 

اإىلال�صعب

التدرج 

من اجلزء 

اإىل الكل 

وبالعك�س

مبادئ عامة 

حول اأ�صاليب 

التدري�س
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خامتة:

والإداري0 وال�سبطي0 والتقويي0 املعريف0 الدور0 بني0 املعلم0 اأدوار0 وتداخلت0 تعددت0 لقد0

العالج0 من0 معني0 نوع0 يف0 م�ساركام0ً نف�سه0 املعلم0 وجد0 جمودام0ً اأقل0 املعلم0 دور0 كان0 وكلما0

الجتماعي.

والنتقاد0 الجتماعي0 والتطبيع0 )التدري�ض0 للمعلم0 الأ�سا�سية0 الأدوار0 البع�ض0بني0 ويفرق0

الجتماعي(0والأدوار0امل�ساعدة0مثل0)حفظ0النظام0وامل�سوؤوليات0الإدارية0والإ�سرافية..(0

اإذا0كان0وعي0املعلم0باأدواره0واإجادته0لها0ينعك�سان0على0جناحه0املهني,0فاإن0كافة0الأدبيات0

ت�سري0اإىل0هذه0العالقة0حيث0حتدثت0اإحدى0الدرا�سات0حول0اأبرز0خ�سائ�ض0املعلم0الناجح0

واملتعلمني,0 اأنف�سهم0 واملعلمني0 واملديرين0 الرتبويني0 وامل�سرفني0 املوجهني0 نظر0 من0وجهة0

كانت0جميعها0ت�سري0يف0جمملها0اإىل0بع�ض0التو�سيات0التي0�ستفيد0املعلم0يف0اإدارته0لل�سف,0

والتي0نذكرها0على0�سبيل0املثال0ل0احل�سر0على0النحو0التايل:

-0منذ0الدر�ض0الأول0يجب0اأن0يعرف0املتعلمون0الأنظمة0والقوانني0التي0�ستتبعها0يف0ت�سيري0

الف�سل,0ويجب0األ0ترتاخى0يف0تنفيذها0ولو0ملرة0واحدة,0فذلك0�سوف0ي�سعر0املتعلم0بعدم0

جديتك0وحزمك.

اأن0يكون0 -0الثواب0والعقاب:)مكافاأة0املجد0واملن�سبط0ومعاقبة0املهمل0واملحّدث(0يجب0

مبداأك0يف0التعامل0مع0متعلميك0ولكن0احذر0من0املكافاأة0املادية0اأو0العينية,0بل0اتبع0اأ�سلوب0

املكافاأة0املعنوية0وزرع0الثقة0واحلما�سة0وليكن0العقاب0دائمام0ًمنطقيامً.

األ0تفقد0ال�سيطرة0على0ال�سف0فمن0ال�سعب0 -00مهما0كانت0الظروف0والأ�سباب0حاول0

جدام0ًا�ستعادتها0وهذا0يعني0اأن0اأنظمتك0وقواعدك0التي0و�سعتها0قد0مت0تك�سريها,0وهذا0

�سوف0ي�سيبك0بالإحباط0وال�سعور0بالف�سل.

,0حل0 -0يجب0على0املتعلمني0اأن0يعرفوا0ما0هو0املطلوب0منهم0يف0كل0در�ض0كالتح�سري0مثالمً

الواجب,0اإح�سار0و�سيلة0ما,0وما0اإىل0ذلك.

-0عليك0اأن0حتبب0املتعلمني0مبادتك0وتربطهم0بها0بعمق.

0 0جدامً,0واأن0يكون0املتعلم0دائمام0ًمن�سغالمً -0حاول0اأن0يكون0الوقت0املهدور0من0احل�سة0قليالمً

اإما0بالقراءة0اأو0ال�ستماع0اأو0الكتابة.

0اأن0يلحظ0املتعلم0اأنك0تدّون0يف0دفرت0املتابعة0�سري0املتعلمني0يف0ال�سف0من0 -0من0املهم0جدامً

حيث0حل0الواجبات0وتفاعلهم0وجتاوبهم0معك0والتح�سري0املنزيل0للدرو�ض,0ودفرت0املتابعة0

هو0ر�سم0بياين0لكل0متعلم0يف0ال�سف.
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قائمة امل�صادر:

اأوًل: الكتب والدوريات واملراجع:

-0ال�سيد0بحريي:0اإدارة0ال�سف,0الريا�ض:0دار0املريخ1750/020040�ض.

-0حممد0الد�سوقي0عبد0العزيز0ال�سافعي:0“�سغوط0مهنة0التدري�ض0مقارنة0ب�سغوط0املهن0

الأخرى” املجلة0الرتبوية,0مج0,120ع0,480�سيف0,19980�ض.218-1870.

-0حممد0عبد0الرحيم0عد�ض:0“مع0املعلم0يف0�سفه”,0ط0,1عمان:0دار0الفكر14190هـ0

0999-3330�ض.

-0القراآن0الكرمي.

-0مكتبة0اأهل0البيت0)عليهم0ال�سالم(0»النرتنت«.

ثانياً: املواقع اللكرتونية:

- باب0املقال:0

ww.bab.com
-0الدكتور0عبد0اهلل0مقبل:

www.almekbel.net
-0املديرية0العامة0للرتبية0والتعليم0مبنطقة0الباطنة0التعليمية0�سلطنة0عمان:

www.moe.gov.com
-امليدان0الرتبوي

www.zahrani.net


