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 �����  
دخل املعلم إىل الصف األول متوسط حيث طالبه، وقال هلم الدرس اليوم عن أمثلة عن أنواع التلـوث  

من بعض " نشاز" لة، مسع املعلم أصوات البيئي، وأدار ظهره للطالب، وأخذ يكتب على السبورة األمث

ومع ذلك أستمر يف الكتابة، أزداد عدد هذه األصوات، ولكنه أستمر يف الكتابة حىت انتـهى  . الطالب

أدار املعلم وجهه إىل الطالب فلم جيد طالب يف مكانه، وشاهد مجيع الطالب وقد . من كتابة مجيع األمثلة

بلفت انتباه طالبه بالطرق على الطاولة، مث الصراخ عليهم، وبعـد  جتمعوا يف مؤخرة الفصل، قام املعلم 

قليل عاد كل طالب إىل مكانه، سأل املعلم طالبه عن سبب ما شاهده، فلم يتلق أي إجابـة مـن أي   

طالب، بعد ذلك بدأ يف شرح األمثلة املكتوبة على السبورة، حىت يساعد طالبه يف التعرف على التلوث 

أن : صوتا أثناء ذلك سأل املعلم الطالب عن مصدر الصوت، قال أحـد الطـالب   ولكنه مسع . البيئي

" قد ركله، ترك املعلم الدرس ليحل هذه املشكلة، ويف النهاية طلب املعلم من " رائد " جاره يف املقعد 

وبذلك مل يستطع املعلم شرح األمثلة اليت كتبـها  ... مث تكرر هذا املشهد . اخلروج من الفصل" رائد 

واآلن ... على السبورة، ومع قرع اجلرس كان الفرج قد جاء للمعلم حيث خرج من الفصل مسـرع  

  ماذا سيعمل املعلم يف الدروس القادمة؟

الحظنا يف املشهد السابق، أن املعلم كان غري قادر على إدارة املوقف التعليمي الصفي، وتصرف بشكل 

  .شهد تنبع أمهية إدارة املوقف الصفي بشكل فاعلأدى إىل تكرار املشاكل بني الطالب، ومن هذا امل

  

  تعريف إدارة الفصل
جمموعة من األنشطة اليت يستخدمها املعلم لتنمية أمناط سـلوكية  "يعرف خرباء التربية إدارة الفصل بأا

  ". مرغوبة، وخلق جو اجتماعي فعال و منتج داخل الفصل والعمل على استمراره

  

  مداخل إدارة الفصل
  :املعلمون مداخل إدارة الفصل واحلفاظ علي النظام داخله، نذكر منها ما يلي يستخدم

١.   ���	
ويعرف هذا املدخل إدارة الفصل بأا جمموعة من األنشطة اليت بواسـطتها  :  ا��	��� ا��

حيقق املعلم النظام يف الفصل وحيافظ عليه أيضا، ووسيلته يف ذلك التأديب، والعقاب، والتهديـد،  

 .والشدةوالتخويف، 

٢.    ����	
يعرف إدارة الفصل بأا جمموعة من األنشطة اليت يستطيع املعلم بواسطتها  :ا��	��� ا��

الـذي قـد   (ويرى املعلم إن هذا اجلو من احلرية . أن يزيد من حرية الطالب إىل أقصى حد ممكن

 .حيقق النمو الطبيعي لطالبه، وحيقق أيضا أهداف الدرس) يؤدي إىل الفوضى أحيانا



يعرف إدارة الفصل بأا جمموعة من األنشطة اليت يستخدمها املعلم كي  :��� ��	��� ا�
	��ك   �	  .٣

ينمي السلوك املرغوب فيه لدى الطالب واستبعاد السلوك غري املرغوب فيه، ووسيلته يف ذلك هي 

 .استخدام أنواع التعزيز املختلفة، اللفظي وغري اللفظي

الفصل بأا جمموعة من األنشطة اليت يسـتطيع املعلـم    يعرف إدارة :�	��� ا��	� ا����	���     .٤

بواسطتها أن ينمي عالقات إنسانية جيدة، وخيلق جوا اجتماعيا انفعاليا إجيابيـا داخـل الفصـل،    

 .ووسيلته يف ذلك هي تكوين عالقات صحيحة بينه وبني الطالب، وبني الطالب وبعضهم بعضا

بأا جمموعة من األنشطة اليت يسـتطيع املعلـم   يعرف إدارة الفصل  :���� �����ت ا�����	�   .٥

ووسـيلته يف  . بواسطتها أن يوجد تنظيما اجتماعيا فعاال داخل الفصل، وأن حيافظ على استمراره

 . ذلك هي استخدام التعلم التعاوين بتقسيم طالب الفصل إىل جمموعات تتوافر فيها شروط معينة

  

  أهمية إدارة الفصل و أهدافه
ارة الفصل من تشعب مدخالا، وتنوعها، وازدياد تعقيدها، فقد أصبح املعلم مسئوال عن تنبع أمهية إد

. متغريات كثرية يف الفصل كاملكتبة، والوسائل التعليمية التعلمية، واملستلزمات والسبورة، وما إىل ذلك

جتماعيـة،  ناهيك عن التركيب اإلنساين للفصل، الذي يقتضي التعامل مع طالب ينتمون إىل خلفيات ا

  .إىل جانب الفروق الفردية الذكائية. واقتصادية، وثقافية متنوعة

أما أمهية إدارة الفصل للمعلم، فتتمثل يف مساعدة املعلم على تعرف املسؤوليات والواجبـات داخـل   

وتزود مبهارات نقل املعرفة وغرس املهارات والقيم يف الطالب، وتعزز مـن أمنـاط التفاعـل    . الفصل

اإلجيايب، وتوفر قدرة أكرب يف السيطرة على مكونات الفصل، وتسخريها يف خدمة األهـداف  والتواصل 

املنشودة، أي أن إدارة الفصل تتيح للمعلم سيطرة أكرب، وأفضل على البيئة اليت يعمل فيها، فهو املوجه 

لتعلم والتعليم والقائد واملرجع، وليس التابع املضطرب، غري القادر على توجيه وحتريك اجلهود، جلعل ا

  .أمرا ممكنا وممتعا

  

  الفصل الفاعلة إىل حتقيق اآلتي و تهدف إدارة
لو قمنا بتوقيت األنشطة املختلفة، اليت حتدث يف الفصـل  :  أوال ـ توفر وقتا أطول للتعلـيم

وأن كثريا من الوقت يفقد كل يوم، من خالل مـا  . فسوف نفاجأ مبدى الوقت الفعلي للتعلم احلقيقي

 الفصل من فوضى، وبدايات متأخرة للحصة، و سوء االنتقال من نقطة إىل أخرى، والوقـت  يدور يف

من % ) ٥٢( الفعلي املستخدم يف الفصل، خيتلف من فصل إىل آخر، و لقد ذكر بعض خرباء اال أن 

وميكن جتنب ذلك يف أغلب األحيان، أما يف بعض األحيان فـإن  . الوقت املتاح للتدريس يذهب سدى

  .نب هذا اهلدر يف الوقت يعترب أمرا غري ممكنجت



ومن الواضح أن الطالب سيتعلمون فقط املادة اليت كان لديهم فرصة لتغطيتها، فإذا مل يتمكن طـالب  

الفصل من إاء الثالثة الفصول األخرية من الكتاب املدرسي مثال، فال ميكنك أن تتوقع منهم تعلم مـا  

ال أن هناك عالقة قوية بني حمتوى املادة اليت متت تغطيتها من الكتـاب  جاء فيها، ولقد وجد خرباء ا

إىل رفع مستوى  ااملقرر وبني تعلم الطالب غري أن زيادة الوقت املستخدم يف التعلم، ال يؤدي أوتوماتيكي

التحصيل وحىت يكون هذا الوقت ذا قيمة، جيب أن يستخدم بفاعلية ، إذ أن الطريقة اليت يعاجل فيهـا  

طالب املعلومات، تعترب عنصرا مركزيا، فيما سيتم تعلمه وتذكره ، وسوف يتعلم الطالب أساسا، مـا  ال

تتم ممارسته وما يتم االنتباه إليه ويسمى الوقت الذي ميضيه الطالب بفاعلية يف مهمة تعليميـة حمـددة   

 حتسني نوعية الوقت وقت االندماج قي املهمة التعليمية، ولذلك فإن هدفا آخر إلدارة الفصل يتمثل يف

  . الذي يندمج من خالله الطالب بفاعلية يف األنشطة التعليمية

  

  يس بصورة جيدة جيب إتباع ما يليوحىت ميكنك إدارة وقت التدر
  .حدد أهداف درسك اليت تريد حتقيقها بصورة سلوكية واضحة ودقيقة موزعة زمنيا .١

  . رس مرتبطا بالزمن الالزم لتحقيقهحدد دورك كمعلم ودور طالبك لكل جزء خالل تنفيذ الد .٢

  .حدد األنشطة التعليمية مبعايري أداء دقيقة .٣

الطالب ـ أنت كمعلم ـ املوقف التعليمي ـ الوسائل التعليمية    ( أدرس متغريات حجرة الدراسة  .٤

  .دراسة واعية ملعرفة التفاعالت والتأثريات املتبادلة الستغالهلا زمنيا ألقصى حد ممكن) ـ املقرر 

  .د أولويات األداء وفق ترتيب زمينحد .٥

  .تعرف على مستويات طالبك واجتاهام حنو الزمن لتحديد طرق استغالله وإدارته .٦

حدد قدراتك الذاتية وإمكاناتك للتخطيط والتنفيذ واإلمكانات املتاحة باملدرسة الستغالل كل ذلك  .٧

  .بشكل مناسب زمنيا

  

تم ممارسته يف الفصل على قواعد خاصـة بـه   ينطوي كل نشاط ت: ثانيا ـ مدخل إىل التعلم 

،للمشاركة يف فعاليته وتكون هذه القواعد يف بعض األحيان واضحة وحمددة من قبل املعلـم، ولكنـها   

إن القواعد اليت حتدد من يستطيع أن يتحدث، وماذا . غالبا ما تكون ضمنية وغري حمددة على حنو واضح

طيع أن يتحدث، ومقدار الوقت الذي يستطيع أن يشارك يستطيع أن يتحدث، وفيم يتحدث، وملن يست

تسمى أبنية املشاركة، وحىت يستطيع الطالب املشاركة بفاعلية يف األنشطة املعطاة، جيب عليهم فهم . فيه

تكون  ألن قواعد املشاركة ال. أبنية املشاركة وقواعدها، وعلى أي حال فإن فهم ذلك ليس سهال دائما

  .من األحيان واضحة وحمددة يف كثري



ألن بعض الطالب ميتلكون قدرات أفضل من غريهم . ومن املمكن أن يؤدي ذلك إىل خلق الصراعات

على املشاركة ألن أبنية املشاركة اليت تعلموها من خالل التفاعل مع من حييطون م متاثل إىل حد كبري 

ية اليت ميتلكوا ال متاثل تلك األبنية تلك األبنية املوجودة يف املدرسة، وبالنسبة لطالب آخرين فإن األبن

املوجودة يف املدرسة، ولكن املعلمني غري مدركني بالضرورة هلذه الصراعات، ولكنهم يقولون أن تصرف 

ذلك الطالب غري مناسب، فهو دائما يقول أشياء خاطئة ويف أوقات غري مناسـبة، وغـري راغـب يف    

  .املشاركة، ولكنهم غري متأكدين من سبب ذلك

ويالحظ أن افتراضات املعلمني غري املعلنة حول قواعد املشاركة ميكن أن تقود إىل مشـكالت، فمـن   

املمكن أن يفهم بعض الطالب هذه القواعد بسهولة، وأن يواجه آخرون مشكالت يف فهمها، كمـا أن  

ـ  حة، وقـد  املعلمني ليسوا ثابتني يف أمناطهم السلوكية، فهم يقدمون للطالب رسائل خمتلفة وغري واض

  .يؤدي ذلك إىل التشويش، السيما إ ذا كانت هناك عدة قواعد إلتباعها

  

جيب أن يكون هدف أي نظـام إداري يف الفصـل   : ثالثا ـ اإلدارة من أجل إدارة الذات 

مساعدة الطالب كي يصبحوا أكثر قدرة على إدارة أنفسهم، وينظر إىل إدارة الذات على أا قـدرة  

  . بادئ السلوك يف تغيري أمناطهم السلوكيةالفرد على استخدام م

  :وتنطوي هذه العملية على عدة مراحل هي 

  .وضع األهداف احملددة واإلعالن عنها .١

  .مالحظة ما يقوم به الطالب  من أعمال .٢

  .تقومي هذه األعمال .٣

  

        ة الصفية و احلوار إلدارة الفصلة الصفية و احلوار إلدارة الفصلة الصفية و احلوار إلدارة الفصلة الصفية و احلوار إلدارة الفصلرابعا ـ استخدام األسئلرابعا ـ استخدام األسئلرابعا ـ استخدام األسئلرابعا ـ استخدام األسئل
لية ضمن مهارات التعليم اجليد، ألن عملية التساؤل هي أكثـر  حيتل أسلوب األسئلة الصفية مكانة عا

األساليب حتقيقا للمشاركة الفعالة للطالب داخل حجرة الدراسة واملعلم ال تتوقف مهارته على حسـن  

صياغة األسئلة فقط وإمنا تعتمد على كيفية توجيهها والطريقة اليت تدار ا، واألسئلة اليت تسـتخدم يف  

  :ة املناقشة متنوع

  .تتعلق حبقائق علمية معينة وتعتمد على الذاكرة واالستدعاء: أسئلة حقائقية أسئلة حقائقية أسئلة حقائقية أسئلة حقائقية  .١

تتطلب اإلجابة عليها اإلدالء بالرأي، وجيد فيها الطالب متعة يف التعـبري عـن   :  أسئلة تقيميةأسئلة تقيميةأسئلة تقيميةأسئلة تقيمية .٢

  .آرائهم وخربام وأفكارهم

  .املعلومات الغامضة تتطلب التوضيح والشرح للمفاهيم أو:  أسئلة توضيحيةأسئلة توضيحيةأسئلة توضيحيةأسئلة توضيحية .٣

  



  :و ���� ����� ��� 	���� ا	���� و ه� 
  )ارجع إىل الفصل اخلاص باألسئلة الصفية . ( حتتاج إلجابة واحدة :  أسئلة تقاربيةأسئلة تقاربيةأسئلة تقاربيةأسئلة تقاربية .١

  .حتتاج ألكثر من إجابة :  أسئلة تباعديةأسئلة تباعديةأسئلة تباعديةأسئلة تباعدية .٢

  

  :و ���� ����� ��� أ��� 	���� ا	���� ه� 
لم صياغة السؤال حموال إياه لنفس يسأل الطالب املعلم ـ يبدل املع: ) ) ) ) معكوسة معكوسة معكوسة معكوسة ( ( ( ( أسئلة بديلة أسئلة بديلة أسئلة بديلة أسئلة بديلة  .١

  .الشخص السائل، وهي تسمح بالتفكري بواسطة الطالب أنفسهم

يسأل الطالب ـ ال جييب املعلم بل حيول السؤال نفسه إىل باقي طالب الفصل ،  :  أسئلة محولةأسئلة محولةأسئلة محولةأسئلة محولة .٢

  .وهذا يتيح فرصة مشاركة مجيع الطالب

  

خذ ا حىت تقدم أسئلتك وحواراتك الصفية و بصفة عامة توجد جمموعة من التوجيهات جيب عليك األ

  :ممكن من استثارة دافعية طالبك وكذلك من إدارة فصلك أكرب قدر

  .وجه سؤالك جلميع الطالب إلشراك اجلميع يف املناقشة .١

حيث حدد اخلرباء فترة االنتظار يف ) "ثوان  ٥( بعد توجيه السؤال ال بد من فترة انتظار يف حدود  .٢

" لكن هذا التحديد تعسفي ميكن أن يزيد أو ينقص حسب نوع السؤال نفسهحدود مخس ثوان ، و

  .الستفادة الطالب منها يف التفكري وصياغة إجابات أكثر اكتماال وإتاحة فرصة ملعرفة طالبك

  .عدم تكرار السؤال لتعويد طالبك على االنتباه واملتابعة .٣

  .مكنمناداة الطالب الذي سيجيب بامسه بعد فترة االنتظار إن أ .٤

  .إظهار االهتمام أثناء عرض السؤال وأثناء تلقي اإلجابة .٥

  .جتنب تزويد الطالب بأية حلول متسرعة عن األسئلة املثارة .٦

  .شجع مجيع الطالب على املشاركة مع اإلصغاء هلم وإظهار روح الود والتقبل .٧

  .عزز اإلجابات الصحيحة فورا .٨

لطالب على تصحيح إجابته إذا كانـت  استخدم تلميحات لفظية ـ أسئلة إضافية لكي تساعد ا  .٩

 .استكملها إذا كانت غامضة خاطئة أو

  

  .تعديل السلوك كأسلوب إلدارة الفصل : خامسا 
تستند طريقة تعديل السلوك إىل مبادئ السلوكية يف علم النفس، واملبدأ الرئيس الذي تقوم عليه هـذه  

. ديد، وكذلك على السلوك غري السديدالنظرية أن السلوك متعلم كله، وينطبق هذا على السلوك الس

  :ويعتقد خرباء اال أن الطالب يسيء السلوك لسببني 



  .أن الطالب تعلم على أن يسلك بطريقة غري مناسبة: أولهما أولهما أولهما أولهما 

  .أن الطالب مل يتعلم أن يسلك سلوكا مناسبا: ثانيهما ثانيهما ثانيهما ثانيهما 

  

  :سلوك مها ولقد ذكر خرباء اال أن هناك مسلمتان رئيستان بدأ منهما تعديل ال

:  أن التعلم ميكن تفسريه يف مجيع الظروف على أساس جمموعة قليلة العدد مـن العمليـات هـي     .١

  .التعزيز اإلجيايب ، والتعزيز السليب، والعقاب ، واالنطفاء 

  .أن التعلم ميكن ضبطه وتوجيهه إىل حد كبري عن طريق احلكم يف الوقائع البيئية .٢

  

شريطة أن يثـاب  . السلوك، هي أن اكتساب سلوك معني مرهون بالتعلمإن النقطة اجلوهرية يف تعديل  

أو يكافأ هذا السلوك، مبعىن أن يؤدي هذا السلوك إىل نوع ما من أنواع التعزيز، و ينظر إىل التعزيـز  

وقد يتخذ التعزيز . باعتباره واقعة تزيد احتمال حدوث سلوك معني أو تكراره أي تقوي ذلك السلوك 

ة، وينظر إليه عادة كمكافأة للطالب الذي يسلك سلوكا سليما على أمل أن هذا السلوك أشكاال خمتلف

سوف يستمر ويتدعم ويعرف هذا النوع من التعزيز بالتعزيز املوجب ، و إذا حدثت تقوية السلوك أو 

هـو  أمـا العقـاب ف  . تدعيمه عن طريق استبعاد مثري غري سار، كان التعزيز يف هذه احلالة تعزيزا سلبيا

استخدام مثري غري سار كوسيلة حلذف سلوك غري مرغوب فيه، وعلى الرغم من أن العقاب ليس فعاال 

يف التعامل مع الطالب كما كنا نعتقد يف املاضي ، إال أن دعاة تعديل السلوك ال يرفضونه رفضا تامـا  

هي أنه يكف أو مينع فهم يرون أن للعقاب ميزة أساسية ، و . باعتباره وسيلة من وسائل إدارة الفصل 

السلوك غري املرغوب فيه ، و يتيح للمعلم وقتا يضع فيه نظاما للتعزيز يقوي بـه األمنـاط السـلوكية    

الثواب مما يترتب عليه ضعف يف السلوك، ونقصان  وأخريا فإن االنطفاء يعين استبعاد املكافأة أو. املقبولة

  .تكراره حىت ينتهي به األمر إىل اختفاءه متاما

اإلجيـايب، والتعزيـز السـليب،     كي نوضح لك العمليات األساسية يف تعديل السلوك وهي التعزيزول

  :واالنطفاء والعقاب نضرب األمثلة التالية 

  

  ) :١(مثال 
سـلوك  (أعد الطالب أمحد حبث حسن التنظيم قدمه لألستاذ عبد العزيز معلم مادة العلـوم بعنـوان   

إن البحث املنظم واملرتب والذي حسـنت كتابتـه   "عمل أمحد قائال ، أثىن املعلم على )الكائنات احلية

ويف الواجبات التالية بذل أمحد جهدا كبريا لكي ) . تعزيز إجيايب ( تسهل قراءته عن البحوث غري املرتبة 

  ) .تزايد قي تكرار حدوث السلوك املعزز ( تكون حسن الكتابة وتتصف بالترتيب والتنظيم 



ثال أن العملية املستخدمة هي التعزيز اإلجيايب حيث أثيب بعد السلوك املرغـوب  من الواضح يف هذا امل

  .وقد ترتب على ذلك تقوية هذا السلوك، وزيادة تكراره يف املرات التالية. فيه

  

  ) :٢(مثال 
خالد طالب يف الصف األول ثانوي كان يقدم  واجباته  التحريرية يف صورة غري جيدة  وغـري مرتبـة   

ولكن أداءه مل . و يف كل مرة كان املعلم يؤنبه ويشكو من رداءة عمله.  بكتابتها  باستمراروغري معتىن

أخذ املعلم الواجب دون أن يؤنبه كما . قدم خالد واجبا جيدا يف إعداده. يتحسن والسبب غري معروف

  .وترتب على ذلك حتسن يف أداء خالد) استبعاد مثري غري سار(هو مألوف 

  

ذا املثال هو تعزيز سليب، إذ استبعد مثري غري سار، أو غري مرغوب فيه بعد سلوك معني إن ما حدث يف ه

  .وقد ترتب على ذلك زيادة يف تكرار حدوث هذا السلوك. 

  

  ) :٣(مثال 
فالمه ) سلوك طالب ( أعد الطالب حسن واجبا حتريريا غري مرتب وغري معتىن بكتابته، وقدمه للمعلم 

عدم العناية بالكتابة وبني له أن الواجبات غري منظمة وسيئة الكتابة لذلك يصعب املعلم لعدم الترتيب، و

ويف الواجبات التعليمية التالية ،جـاءت كتابـات   ). عقاب ( وطلب منه إعادة كتابة الواجب . قراءا

  ).تناقص يف تكرار السلوك املعاقب ( حسن أحسن تنظيما 

  

ديل السلوك، فالعقاب معناه تقدمي مثري غري مرغوب فيه عقب يف هذا املثال استخدم العقاب كوسيلة لتع

  .حدوث السلوك السيئ واهلدف من تقدميه العمل على إضعاف السلوك املعاقب وحذفه

  

  :و يأخذ التعزيز أشكاال خمتلفة نتناوهلا فيما يلي 
  
صحيح ـ ممتاز ـ جيد ـ رائـع ـ      : يف شكل عبارات وألفاظ مثل : المعززات اللفظية المعززات اللفظية المعززات اللفظية المعززات اللفظية   -أ 

إجابة صحيحة ـ إجابة  : وقد تكون صفات لإلجابات مثل . اخل ... ش ـ مجيل ـ عظيم   مده

  .اخل ... رائعة ـ إجابة مدهشة ـ اقتراح جيد 

أنا معجب بإجابتك يا وائل ـ هذه فكرة مدهشة  يـا   : وقد تكون يف صورة مجل تتعلق بأداء الطالب 

  .أيك يدل على تفكري سليم يا يوسفعبد ايد ـ كيف توصلت إىل هذه اإلجابة الرائعة ـ ر



مع مراعاة أن املعززات اللفظية تتأثر بنغمة الصوت والتركيز على املقاطع وسرعة اإللقاء ودرجة ارتفاع 

  .األثر املرغوب فيه ةاخنفاضه، لذلك ال بد أن حتدث معززاتك اللفظي الصوت أو

  

ما يصاحبها مـن أمنـاط   تتمثل يف حركات الوجه والرأس واجلسم و: معززات غير لفظية معززات غير لفظية معززات غير لفظية معززات غير لفظية   -ب 

  .حركية وإشارات دف إىل زيادة مشاركة الطالب

  .يشري املعلم إىل الطالب وهو يبتسم أو يومئ برأسه: اإلشارة إىل الطالب  �

  .حتريك اليد بصورة دائرية مع ابتسامة أو إمياءه: إشارة الستمرار  �

  .ميد املعلم يده باسطا راحتها إىل األمام: إشارة التوقف  �

  . ابتسامة تعين الرضا ـ تقطيب اجلبني تعين عدم الرضا: ات الوجه تعبري �

اقتراب املعلم من الطالب أثناء اإلجابة يشجع الطالب على االسترسال إلحساسـه  : حترك املعلم  �

 .أن املعلم يسمعه

 

  .مع مالحظة أنه ال ميكن الفصل بني املعززات اللفظية وغري اللفظية فسلوك املعلم مزيج بينهما

ميتاز هذا األسلوب بأنه يبدو كأمر طبيعي وغـري  :  تخدام إسهامات الطالب كمعزز تخدام إسهامات الطالب كمعزز تخدام إسهامات الطالب كمعزز تخدام إسهامات الطالب كمعزز اساساساس  -ج 

  :التالية  متكلف وتأخذ إسهامات الطالب الصور

  فكرتك ممتازة يا يوسف ، من يفكر معنا بنفس األسلوب ؟ �

  .حقا املشكلة اليت أثارها عبد ايد تستحق أن نناقشها  �

  من منكم يضيف إليها ؟ لقد قال وائل كذا وذكر أمثلة جيدة ، �

  .رمسك ممتاز يا عمرو ـ أعطين كراستك سوف أمررها على زمالئك  �

  

  .وميكنك كتابة اإلسهامات على السبورة أو أن تطلب من الطالب كتابتها يف كراسام 

  

تأخذ شكل رموز مثل عالمات معينـة، رمـوز التفـوق    : المعززات الرمزية والمادية المعززات الرمزية والمادية المعززات الرمزية والمادية المعززات الرمزية والمادية   -د 

  .اخل ... وغريها، إىل جانب هدايا رمزية كاألقالم  كالنياشني وشهادات التفوق

  

  :مالحظات هامة لنجاح استخدام املعززات لضبط و إدارة الفصل 
  .أال يكون التعزيز مفتعال حىت يشعر طالبك بصدق قولك أو فعلك .١

  .عزز السلوك املرغوب فور حدوثه إلمكانية تكراره .٢

  .استخدم أمناط متنوعة من املعززات .٣

  . لسلوك السيئ وحاول تعديله بأسلوب مناسبجتنب تعزيز ا .٤



  :سادسا ـ استخدام طرق التدريس والتحرك داخل الفصل لضبطه وإدارته 
  :حاول أن تراعي ما يلي 

إلقاء ـ مناقشة وحوارــ عـرض منـوذج ـ حـل       ( حاول استخدام أكثر من طريقة تدريس  .١

  .ينهم من فروق فرديةجلذب انتباه طالبك ومقابلة ما ب) اخل ... مشكالت ـ عرض عملي 

  .استخدام السبورة بدقة ويف التوقيتات املناسبة .٢

تأكد أن كل طالبك ميتلكون كتبهم وكراسام وأدوام املطلوبة قبل البدء ملنع اهلرج املتعمد عند  .٣

  .تبادل األدوات، أيضا حسن متابعتك هلم

  .ة أيضاحترك يف حجرة الدراسة يف التوقيتات املناسبة ويف األماكن املناسب .٤

  

  إدارة الفصل من أجل تعلم فعال 
هو التعلم الذي يستجيب ألمناط التفكري اخلاصة بالطالب، إنه التعلم ذو املعىن الـذي  : التعلم الفعال 

يقوم على اخلربة واملمارسة، ويكون قابال لالستعمال والتطبيق واالنتقال، ويؤدي إىل تطـوير الـتفكري   

عالقات تعاونية بني الطالب، ويسـتهدف   الطالب حمورا له، ويطور اإلبداعي لدى الطالب، وجيعل من

حتقيق النماء املتكامل للطالب، ويربط بني اجلوانب النظرية واجلوانب العملية بصورة متكاملة، وميكـن  

قياسه وتقوميه، ويشكل حبد ذاته معززا ومثريا للدافعية، ألنه يبعث يف الطالب شعورا بالنجاح واإلجنـاز  

  .احواالرتي

  

و فيما يلي بعض املمارسات الصفية اليت تسهم يف خلق مناخ إجيايب يساعد الطالب على االنـدماج يف  

  :املوقف التعليمي، وبالتايل يسهم يف إدارة الفصل وإطالة وقت التعلم الفعال 

اجلـو الصـفي غـري    : جتنب أن يسود املناخ الدفاعي يف الفصل، والذي تظهره سلوكيات مثل  .١

والسلوك املتعايل للمعلم، والسلوك املتشدد واملتعصب ، وعدم االهتمـام مبشـكالت    املتسامح،

الطالب، والسيطرة على أفكار الطالب ومشاعرهم  و سيادة منـط اإلدارة التسـلطية، وغيـاب    

  .اإلدارة الدميقراطية، وسيادة اجلو التنافسي غري النظيف

ل، ألن الترتيب يوفر الوقـت و حيمـي مـن    جتنب الترتيب غري املنظم للمواد واألجهزة والوسائ .٢

  .التشتت وجيذب االنتباه

  .امتالك القدرة على توظيف التواصل وأمناطه وأشكاله وأدواته بفاعلية .٣

  .ممارسة عمليات التقومي القبلي والتكويين والنهائي بفاعلية .٤

  .توظيف عمليات التغذية الراجعة يف ترشيد التعلم وحتسينه .٥

  ....تعليم واملتمثلة يف تنويع مصادر املعرفة، وتنويع األنشطة  والوسائل توظيف عمليات تفريد ال .٦



تعليم التفكري واستخدام األسئلة مبستوى العمليات العقلية العليا، واملتمثلة يف التحليل والتركيـب   .٧

  .والتقومي 

تشجيع الطالب على االستفسار واملناقشة والبحث والتجريب واالستقصاء واملعاجلـة والقيـاس    .٨

  .واملالحظة وحل املشكالت ووضع الفروض وتقدمي احللول

  .تنظيم األنشطة، حبيث تأخذ الطابع اجلمعي، وتشجيع املشاركة يف صنع القرارات .٩

  . العمل على إزالة األسباب اليت تؤدي إىل الرتاعات داخل الفصل .١٠

ـ  .١١ ة عـامال  التخطيط لألنشطة الصفية بشكل جيد وفعال، وكذلك إدارا، وتعد األنشطة الفعال

  .أساسيا لعدم حدوث مشاكل إدارية، ولكنها ليست عوامل حللها

تصميم األنشطة الصفية التعليمية التعلمية املنطلقة من احتياجات الطالب واهتماماته وعلى املعلم  .١٢

  .االنتقال بسالسة من نشاط إىل آخر

  

  :مدخل اجلو االجتماعي االنفعايل إلدارة الفصل 
أن اإلدارة "أن مدخل اجلو االجتماعي االنفعايل، يستند إىل أساس نظـري هـو   أشار خرباء اال إىل 

وأشـاروا أن  ". الفعالة للفصل توظيف للعالقات الطيبة بني املعلم وبني الطالب بعضهم والبعض اآلخر

املعلم ال بد أن يدرك أن تيسري التعلم لدى الطالب يتوقف على اخلصائص التالية للعالقة بـني املعلـم   

  :طالب وال

  .الواقعية عند املعلم  .١

  .تقبل املعلم وثقة الطالب  .٢

  .مشاركة املعلم الوجدانية للطالب  .٣

  

إن املعلم الذي يستخدم هذا املدخل يف إدارة الفصل، يسترشد حبقيقة أساسية، هي أن احلب واحتـرام  

احلاجتان الرئيستان اللتان ينبغي إشباعها لدى الطالب، حىت يستطيع أن ينمي ذاته بنجـاح،   الذات مها

. والطالب يف حاجة إىل أن خيرب النجاح، ومن مث ينبغي على املعلم أن يتيح له الفرصة لتحقيق النجـاح 

نـه جـدير   هذا باإلضافة إىل أن الطالب يسلك يف ضوء مدركاته عن ذاته، فإذا نظر إىل نفسه علـى أ 

  . باالحترام، فإنه ينبغي أن يعامل باحترام

  

  

  

  



  :املشكالت اإلدارية و التعليمية الصفية 
األنشـطة التدريسـية ،   : يشري خرباء اال إىل أن عملية التعليم تتألف من جمموعتني من األنشطة مها 

ب حتقيـق أهـداف   واألنشطة اإلدارية ، واألنشطة التدريسية هي تلك اليت تستهدف أو تيسر للطـال 

ومن أمثلة هذه األنشطة التدريسية ، تشخيص . تعليمية معينة على حنو مباشر وبدرجة عالية من اإلتقان

  و غريها ..... احتياجات الطالب، وختطيط الدرس، وتقدمي احملتوى التعليمي، وتوجيه األسئلة 

  

اخل الفصل طاملا أن التعليم يتألف من وبطبيعة احلال يتوقع دائما أن يواجه املعلم منطني من املشكالت د

واملعلم الكفء هو الذي يستطيع التمييز بني املشكالت التعليمية اليت . أنشطة تدريسية ، وأخرى إدارية

وكثريا ما حياول املعلمـون أن  . تتطلب حلوال تعليمية، واملشكالت اإلدارية اليت تستلزم حلوال إدارية 

ل تعليمية، أو يواجهوا املشكالت التعليمية حبلول إداريـة وإن كـان   يواجهوا املشكالت اإلدارية حبلو

حيدث بتكرار أقل، فعلى سبيل املثال قد ينجح جعل الدرس أكثر تشـويقا يف التغلـب علـى بعـض     

ومع ذلك فإنه ال حيل مشكلة الطالب املنطويني واملنسحبني بسبب عـدم تقبـل   . املشكالت اإلدارية

  .حاب وعدم التقبل مشكلة إدارية و تتطلب حال إداريازمالئهم هلم، ذلك إن االنس

  :و على ذلك فهناك جمموعة من املسلمات يستند إليها هذا املوضوع وهي 

  

مشـكالت  : التدريس واإلدارة، فإن مشكالت الفصل نوعـان  : مبا أن التعليم يتألف من بعدين  .١

  .تدريسية ، ومشكالت إدارية 

ارية، وال ميكن مواجهتها باستخدام احللول التدريسية، كما أن تتطلب املشكالت اإلدارية حلوال إد .٢

  .املشكالت التدريسية تتطلب حلوال تدريسية وال ميكن مواجهتها حبلول إدارية

اإلدارة الفعالة للفصل تعتمد اعتمادا كبريا على قدرة املعلم على حتديد نوع املشكالت على حنـو   .٣

  .لتصرف بناء على هذا التحديدتعليمية أم إدارية، وقدرته على ا: صحيح 

  

ومن هنا فإن اخلطوة األوىل يف حل مشكالت إدارة الفصل هي أن تقدر على التمييز بـني املشـكالت   

  .التدريسية، واملشكالت اإلدارية

  

  

  

  

  

  



  :و سوف نقدم لك فيما يلي أوصافا موعة من املشكالت بعضها تعليمي والبعض اآلخر إداري

  

  ) ١( مثال 
. ب يف الصف األول ثانوي، قدرته دون املتوسط سجله األكادميي ضعيف جدا يف مادة األحياءأمحد طال

ألنه فيما يبدو سيئ السلوك " أسوأ طالب يف الفصل"عمره أكرب من كل أترابه، يصفه املعلم حممود بأنه 

باه زمالئه يف ويرفض أمحد القيام مبا يكلف به من واجبات مدرسية، وكثريا ما يشتت انت. بصفة مستمرة 

الفصل حني يقومون بأداء واجبام ويعتقد املعلم حممود أن هذا الطالب يستطيع أن يقوم بنفس العمـل  

  .املدرسي الذي يقوم به زمالؤه إذا ركز يف العمل واستخدم إمكانياته

اجز عن فأمحد ع. والواقع أا يف جوهرها مشكلة تعليمية. هذه املشكلة تبدو يف ظاهرها مشكلة إدارية

أما عن توقع . النجاح يف عمله األكادميي، وهو حمبط، ويظهر هذا اإلحباط نفسه يف صورة سوء سلوك

املعلم حممود بأن امحد قادر على أن يضطلع بنفس العمل الذي يؤديه زمالؤه يف الفصل وبنفس اجلـودة  

يح املعلم حممود للطالب أمحـد  أن يت. فيحتمل أال يكون واقعيا، أن احلل املناسب هلذه املشكلة التعليمية

تعليما يالئم مستوى قدراته، إذا أريد له النجاح، وأغلب الظن أن جناح أمحد يف التحصيل سوف يقضي 

  .م باألساليب السلوكية السيئةعلى حاجته للقيا

  

  ) :٢(مثال 
لكيميـاء إنـه   يرى املعلم حممد أن  طالبه يف الصف الثاين من أفضل اموعات اليت درس هلا يف مادة ا

غري أن املعلم زيد معلم مادة األحياء . يعتربهم حسين السلوك ذو قدرات عالية، وأن التدريس هلم متعة

للصف نفسه يرى أم متوسطي التحصيل وأن سلوكهم سيئ بل لقد شعر املعلم زيد يف عدة مناسبات 

ككل، قد حققـوا حتصـيال    هذا مع العلم بأن طالب هذا الفصل. أن الطالب عدوانيني عدوانا ظاهرا

حسنا يف مادة األحياء، والعلوم من قبل يف السنوات السابقة، ويرى املعلم زيد أن املشكلة تكمـن يف  

  .عدم حبهم ملادة األحياء

هذه املشكلة قد تبدو يف ظاهرها مشكلة تعليمية، حيث اخنفض حتصيل الطالب عن السنة السـابقة يف  

أا مشكلة إدارية فالطالب قد حصلوا حتصيال جيدا يف املاضي، بل  مادة األحياء بشكل خاص، والواقع

و يؤدوا عملهم األكادميي يف مادة دراسية أخرى أداء حسنا، وهو األمر الذي جيعلنا نستنتج أن املشكلة 

ورمبا كان هذا املعلم ذا مشكالت يف عالقتـه  . نشأت من العالقات بني املعلم زيد وبني طالب الفصل

كل هذا جيعلنـا  . مما دفع طالب الفصل إىل التعبري عن كرههم له تعبريا ظاهرا. فترات ماضية بطالبه يف

نعتقد أن السبب يف سلوك الطالب إداري وليس تعليمي ، و على أية حال فإن حل املشكلة يكمـن يف  

  .تكوين عالقة إجيابية بني املعلم والطالب



  ) :٣(مثال 
الطالب سعيد إىل مدرسته اجلديدة فإنه ما يزال الطالب اجلديد  على الرغم من مضي شهرين على انتقال

يف الفصل، لقد حتول إىل املدرسة يف اية العام املاضي حينما انتقلت أسرته إىل مدينة جدة قادمـة مـن   

مدينة الباحة، ولكنه حىت اآلن مل يصبح عضوا مقبوال يف فصله بالصف الثاين ثانوي، ويبدو سعيد منطويا 

ويقول املعلم إبراهيم معلم سعيد أنه قد بذل عدة حماوالت لكي خيرجه من عزلته، فقد شكل  وخجوال،

، ووضع سعيد يف مجاعة تتكـون  "مجاعة العلوم"مجاعات صغرية للعمل يف مشروعات الدراسات العلمية 

  .من تسعة طالب، ومع ذلك مل حيدث تقدم يذكر

عضوا نشطا يف اجلماعة الصفية، فإن علـى املعلـم أن   هذه املشكلة إدارية، وإذا أريد لسعيد أن يصبح 

والعمل يف اجلماعات الصغرية، يعد من األنشـطة  . يساعده على إدراك جاذبية مجاعته، وتقبل أعضائها

  ولكن املشكلة يف األساس مشكلة إدارية. التعليمية اليت تيسر حل هذه املشكلة

  

  ) :٤(مثال 
انوي ، ليجد طالبني يتشاجران، وقد التف حوهلما زمالؤمها يف يدخل األستاذ خالد معلم الصف األول ث

يقول املعلم للطالبني . الفصل، ولكن الطالب اآلخرين الحظوا دخول املعلم فجلسوا يف أماكنهم بسرعة

يتباعد الطالبان وجيلسان ومها يف دهشة من أن املعلم قد دخل الفصل . املتشاجرين توقفا عن العراك فورا

  .داهدون أن يشاه

ومع . من الواضح أن هذه املشكلة إدارية، وهي من املشكالت القليلة اليت تعد مشكالت إدارية صرفة

إحدامها ظاهرة واألخرى غري : ذلك فإا حالة جديرة باالهتمام، ألا تشتمل يف الواقع على مشكلتني 

يت كثريا ما يغفل املعلم عنها، هي واملشكلة الثانية ال. املشكلة الظاهرة هي أن الطالبني يتشاجران. ظاهرة

أي أن معايري اجلماعة مل تتم بالقدر الذي يكفي لدفع اجلماعة إىل منع . أن زمالءمها يشجعوا هذا السلوك

التشاجر، أو إيقافه ألنه خيرج عن قواعد السلوك يف الفصل ، والبد للمعلم أن يعـاجل اخلـالف بـني    

  . القائمة هلذه اجلماعة من ناحية أخرىالطالبني من ناحية، والقصور يف املعايري

  

  :املشكالت الفردية و املشكالت اجلماعية يف إدارة الفصل 
حىت يستطيع املعلم معاجلة املشكالت اإلدارية الصفية، ولكي يكون فعاال يف إدارته الفصل، ال بـد أن  

 إدارة الفصل، وكـذلك  تكون لديه القدرة على التمييز بني املشكالت الفردية واملشكالت اجلماعية يف

فهم نوع السلوك الذي يالءم كل نوع منهما، والقدرة على تطبيقه يف مواقف مشكلة معينة حيـث أن  

التمييز بني املشكالت الفردية واملشكالت اجلماعية ليس تصـنيفا قاطعـا، ألن مشـكالت الفـرد،     



ومع ذلك . الفصل بينهماومشكالت اجلماعة كثريا ما تتداخل بعضها مع البعض اآلخر، حبيث يصعب 

  .يبقى هذا التصنيف مفيدا للمعلم، مع إدراكه ووعيه ذا التداخل

  

        ....المشكالت الفردية المشكالت الفردية المشكالت الفردية المشكالت الفردية : : : : أوال أوال أوال أوال 

ينبثق تصنيف خرباء اال للمشكالت الفردية يف إدارة الفصل مسلمة أساسـية، وهـي أن السـلوك    

والشـعور بأنـه ذو قيمـة     اإلنساين سلوك غرضي وهادف، وأن لدى كل فرد حاجة أساسية لالنتماء

والفرد حني جيد إحباطا يف إشباع حاجته لالنتماء وإحساسه بقيمته الذاتية من خالل وسـائل  . وجدارة

مقبولة اجتماعيا، فإنه يلجأ إىل أساليب سلوكية غري مقبولة لتحقيق هذا اإلشباع ، وحيدد خرباء اـال  

  :أربعة أمناط سلوكية يقوم ا الفرد هي 

  .وكية جلذب االنتباهأمناط سل .١

  .أمناط سلوكية إلظهار السلطة والقوة .٢

  .أمناط سلوكية دف إىل االنتقام  .٣

  .أمناط سلوكية تظهر عدم الكفاءة أو القدرة  .٤

فالطالب الذي حيـاول  . ويرى خرباء اال أن هذه األمناط السلوكية مرتبة وفقا لتزايد خطورا وشدا

. يه من اآلخرين، فقد يتجه إىل إظهار نوع من السـلطة والقـوة  جذب االنتباه وبفشل يف احلصول عل

والطالب الذي يعجز عن حتقيق مكانة بني اآلخرين بطريقة مقبولة اجتماعيا يبحث عن ذلك باسـتخدام  

ويتضـح الشـكل النشـط    . أمناط سلوكية غري مقبولة جلذب االنتباه، سواء كانت نشطة أو سلبية 

ة غري سليمة فيمكن أن  يستعرضون بأنفسهم، أو يقترفون أفعاال سـيئة  لالستحواذ على االنتباه بطريق

أما الشكل السليب لالستحواذ على االنتباه بطريقة غري سوية ، جنـده لـدى الطالـب    . تضايق غريهم

أما األمناط . الكسول اخلامل الذي حياول أن حيصل على انتباه اآلخرين، بطلب املساعدة املستمرة منهم

إـا وسـائل   . احثة عن السلطة فإا تشبه األمناط السابقة، ولكنها أكثر شـدة وتـوترا  السلوكية الب

لالستحواذ على االنتباه بطريقة هدامة ، والباحث عن السلطة بطريقة نشطة، جيادل ويكذب وينـاقض  

أما الباحث عـن القـوة   . ويتعرض لنوبات مزاجية ويرفض القيام مبا يطلب منه ، ويعصي بكل صريح

. طة بطريقة سلبية، فهو ذلك الذي يظهر كسله بشكل بارز ، وال ينجز أي عمل على اإلطـالق والسل

  .مثل هذا الطالب كثري النسيان عنيد وغري مطيع

أما الطالب الباحث عن االنتقام فيعاين إحباطا عميقا، ويبحث عن النجاح عن طريق إيـذاء اآلخـرين،   

على زمالئه من الطالب، ) املادي ( لعدوان اجلسمي والسلوك الشرير شائع عند مثل هذا الشخص، وا

وذوي السلطة، ومثل هذا الطالب ميتلك روحا رياضية منخفضة، فحني خيسر يغضب على اآلخـرين،  

والطالب الباحث عن االنتقام يغلب عليه أن يكون نشطا أكثر من أن يكون سلبيا يف حني أن الطالـب  

تثبط مهته على حنو أشد حني حيـاول أن حيقـق شـعورا    الذي يظهر ضعفه وعدم كفاءته، فهو الذي 



إن مشاعر اإلخفـاق  . فهو يتوقع إخفاقا مستمرا. باالنتماء، وكثريا ما يستسلم عن أي أمل يف النجاح

واليأس تصاحب سلوكه أالنسحايب، فهو يعترب املشاركة يف أي نشاط مصـدرا ملزيـد مـن الفشـل     

ترتبط بالشعور بالعجز والقصور وعدم الكفاءة مظهرا سـلبيا  واإلخفاق، ويتخذ األمناط السلوكية اليت 

  .دائما

ويقترح خرباء اال أسلوبا بسيطا يستطيع املعلم بوساطته أن حيدد املشكلة ويتعرف علـى طبيعتـها ،   

  :يتلخص يف اآليت 

إذا شعر املعلم بالضيق من سلوك الطالب، فاألغلب أن هدف هذا الطالب هو االسـتحواذ علـى    .١

  .باهاالنت

  .إذا شعر املعلم بالتهديد، فإن الطالب على األغلب يبحث عن القوة والسلطة .٢

  .إذا شعر املعلم بأنه أوذي من سلوك الطالب، فإن هدف الطالب هو السعي إىل االنتقام .٣

  .حول له وال قوة ، فإن هدف الطالب هو أن يظهر عدم الكفاءة أما إذا شعر املعلم بأنه ال .٤

  

        ::::لجماعية لجماعية لجماعية لجماعية المشكالت االمشكالت االمشكالت االمشكالت ا: : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

  :حيدد خرباء اال سبعة أنواع من املشكالت اجلماعية يف إدارة الفصل هي 

  

يظهر يف صورة صراعات بني اجلماعات الفرعية، : انعدام الوحدة بني طالب الفصـل  .١

. اخل .... كالصراع الذي ينشأ بني الطالب نتيجة لالختالف يف القومية أو الطبقـة االجتماعيـة   

يف هذه احلاالت بالصراع والكراهية والتوتر، ويشعر الطالب عادة بعدم الرضا  ويتميز جو الفصل

  .عن اجلماعة، وجيدوا غري جذابة، كما خيفقون يف دعم بعضهم البعض اآلخر

  

يظهر عندما تقـوم اجلماعـة يف   : عدم االلتزام مبعايري السلوك وقواعد العمـل  .٢

ومن أمثلة ذلك إثـارة  . معايري راسخة وواضحةالفصل بسلوك غري مناسب، يف مواقف تتوافر فيها 

. الضجة والسلوك الفوضوي املخرب للنظام يف وقت يتوقع فيه من الطالب اهلدوء وحسن السلوك

فالتحدث بصوت مرتفع والسلوك املشتت لالنتباه حني خيلد الطالب إىل اهلدوء النشغاهلم بأعمال 

  .تتطلب التركيز

  

تعترب االستجابات السلبية عـن  :  ضاء اجلماعةاالستجابات السلبية من جانب أع .٣

ومن األمثلة على . الذين ال تقبلهم اجلماعة ممن يتحدثون أو يعوقون جهودها. الكراهية حنو اآلخرين



ذلك مضايقة طالب الفصل لطالب معني يعتربونه خمتلفا عنهم، ويكون جهد اجلماعة موجها حنـو  

  .دفعه إىل مسايرة اجلماعة

  

بذلك تشجع اجلماعـة الطالـب   :  لفصل وتقبلهم لسلوك سـيءموافقة طالب ا .٤

الفصل، ) فتوة ـ بطل ( الذي يسلك بطريقة غري مقبولة وتؤيده، ومن أمثلة ذلك دعم الطالب لـ

فإذا تبىن الطالب هذا السلوك السيئ أصبحت املشكلة مجاعية، وهي أشد خطرا وأكثر عمقا مـن  

  .املشكالت الفردية

  

تستجيب اجلماعة الستجابات مبـالغ فيهـا   :  قف عن العملتشتيت االنتباه والتو .٥

ملشتتات االنتباه البسيطة، ومن مث تتيح للمشكالت البسيطة أن تعوق اإلنتاجية، ومن أمثلة ذلـك  

رفض طالب الفصل للعمل ألم يرون أن املعلم غري عادل معهم، ومثل هـذه املواقـف تكـون    

  .مشحونة بالشك والقلق

  

: نوية والكراهية واملقاومـة واالسـتجابات العدوانيـة اخنفاض الروح املع .٦

عن املقاومة بصفة عامة يكون غري واضـح   والتعبري. يعترب هذا النوع من أخطر املشكالت اجلماعية

ويصعب حتديد مالحمه، وقد يتخذ صورا متعددة منها كثرة مطالب الطالب لكي يوضـح املعلـم   

  ... الواجبات املدرسية، ونسيان الواجب 

  

وحيدث ذلك عندما تفرض على الطالب قاعـدة جديـدة ، أو   : البيئي العجز عن التكيف  .٧

يظهر موقف طارئ أو حيدث تغري يف عضوية اجلماعة، أو يأيت معلم جديد حيث تظهـر اجلماعـة   

بصفة عامة تظهر اجلماعة ردود فعل غري مناسبة ملا تتعرض له مـن  . عجزا عن التوافق أو التكيف

لتغيري على أنه ديد لوحدة اجلماعة، ومن األمثلة الشائعة لـذلك أن يصـبح   ضغوط فهي تدرك ا

  .سلوك طالب فصل معني سلوكا سيئا بعد ما كان طيبا عندما يتغري معلمهم

  

جيب على املعلم وهو يتعامل مع مشكالت الطالب داخل الفصل أن جيب على املعلم وهو يتعامل مع مشكالت الطالب داخل الفصل أن جيب على املعلم وهو يتعامل مع مشكالت الطالب داخل الفصل أن جيب على املعلم وهو يتعامل مع مشكالت الطالب داخل الفصل أن 
        ::::يراعي ما يلييراعي ما يلييراعي ما يلييراعي ما يلي

  .مع املشكالتحافظ على هدوئك واتزانك وبرودة أعصابك عند التعامل  .١

  .حترك باجتاه مصدر املشكلة .٢



  .تصرف ببطء وال تبالغ يف رد الفعل والصوت فسلوكك سلوك معلم .٣

  .ال حترج الطالب يف حالة حدوث مشكلة .٤

  .ركز على احلدث نفسه وليس على الطالب الذي سبب املشكلة وال أخالقه .٥

  .ساعد املشاركني يف املشكلة على اخلروج منها .٦

  .تزامهم بأدب احلوار واملناقشةشجع هدوء طالبك وال .٧

  .قلل من القلق والتوتر باستخدام أسلوب الدعابة .٨

 .جتنب الوعظ والتأنيب وطول احلديث أو االستغراق فيه .٩

  

        العوامل املؤثرة على إدارة الفصلالعوامل املؤثرة على إدارة الفصلالعوامل املؤثرة على إدارة الفصلالعوامل املؤثرة على إدارة الفصل
  :من العوامل اليت تؤثر على إدارة املعلم للفصل ما يلي

د��
�	�א�������� •�تمع دميقراطيا، اتبع املعلم يف إدارة فصله املدخل ، فإذا كان ا������א�����א�

التساحمي، أما إذا كان اتمع يدار بطريقة استبدادية أو دكتاتورية، انعكس ذلك أيضا على سلوك 

ففي احلالة األوىل يسمح املعلم للطالب مبساحة كافية . املعلم داخل الفصل فيتبع املدخل التسلطي

ابة واحلركة داخل الفصل، ويف احلالة الثانية جنـد العكـس، فـاملعلم    من احلرية يف التساؤل واإلج

يستخدم أساليب اجلرب والتهديد بالعقاب والضغط النفسي على طالبه ـدف إجبـارهم علـى    

االنصياع لتعليماته وأوامره وعدم السماح هلم مبناقشة ما يقوم بشرحه أو مبخالفة ما يبديه من آراء 

 .أو مقترحات
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        أسباب اختالل النظام داخل الفصلأسباب اختالل النظام داخل الفصلأسباب اختالل النظام داخل الفصلأسباب اختالل النظام داخل الفصل
هناك كثري من األسباب اليت جتعل الطالب يسيئون التصرف، وبالتايل خيتل النظام، وال يستطيع املعلم أن 

يدير الفصل نتيجة للشغب والضجيج حبيث يتالشى صوت املعلم يف هذا الضجيج، ويتحول الفصل إىل 

التوتر العصيب يظهـر  ما يشبه سوقا تظهر به أصوات كثرية غري متمايزة، ويزداد املوقف سوءا إذا بدأ 

على املعلم، وانفجر يف ثورة قد تثري ضحك الطالب واستهزائهم به، وقد تصبح املشكلة قاصرة علـى  

الطالب املشاغب أو اموعة املشاغبة، بل تصبح مشكلة فصل بأكمله، يتخذ طالبه املعلم العصيب مادة 

  .شيقة للسخرية

  .ها ما يتعلق باملعلم، ومنها ما يتعلق بالطالبوتتعدد أسباب اختالل النظام داخل الفصل، فمن

  أ&%�ب ��#� "�����!: أو� 
 .عدم قدرة املعلم على محاية الضعفاء من طالب الفصل والسيطرة على األقوياء منهم •

 .عدم استخدام املعلم ألساليب التعزيز املختلفة، اللفظي وغري اللفظي •

 .ى الطالبإكثار املعلم من النقد والسخرية واالستعالء عل •

 .عالقة املعلم بطالبه مضطربة •

 .ديد املعلم لطالبه باالمتحان والدرجات •

 .استخدام العقاب البدين مع الطالب •

 .تقدمي معلومات كثرية وجمردة يف زمن بسيط •

 .كثرة أوامر املعلم ولومه وتوبيخه للطالب طوال وقت احلصة •

 ).الفرح و احلزن مثال(عدم تقبل املعلم مشاعر الطالب  •



 .كثرة الواجبات املرتلية الشاقة •

 .كثرة االمتحانات الصعبة •

 .إمهال إشراك الطالب يف أنشطة التعليم والتعلم •

 .االستخفاف بآراء الطالب وأفكارهم •

 .عدم توزيع االهتمام على طالب الفصل كله •

 .عدم مراعاة الفروق الفردية بني الطالب •

 . الئقة أمام الطالبتصرفات املعلم مع زمالئه من املعلمني بطريقة غري •

 .رب املعلم من املشاكل اليت قد تثار داخل الفصل •

 .تشجيع املعلم للصراعات بني الطالب داخل الفصل •

 .عدم احتفاظ املعلم دوئه وقت األزمات •

 .استخدام املعلم أللفاظ مهينة للطالب •

 .عدم وجود القدر املناسب من األلفة واملودة بني املعلم وطالبه •

 .ن املعلم ملادته العلميةعدم إتقا •

 .ضعف قدرة املعلم على توصيل املعلومات إىل الطالب •

 .اخنفاض صوت املعلم أو االرتفاع املبالغ فيه يف نربة الصوت •

 .إظهار املعلم لطالبه عدم حبه ملهنته وازدراه هلا •

 

 ��  أ&%�ب ��#� "���)ب: �('
ال تتجاهلنا واهتم "، "حنن هنا"يقولون له جذب انتباه املعلم هلؤالء الطالب املشاغبني، وكأم  •

، ويعزى هذا يف الغالب إىل إمهال املعلم توزيع اهتماماته على مجيع الطالب وقصرها علـى  "بنا

 .جمموعة بعينها منهم

 .استثارة املعلم ليفقد أعصابه، ويبطش بالطالب مجيعا، فتحدث حالة من الفوضى داخل الفصل •

ى بعض الزمالء كي ينصرف عن الشرح، وخيرج عـن موضـوع   استثارة املعلم باالعتداء عل •

 .الدرس، ويضيع وقت احلصة

 .الظهور دائما مبوقف العاجزين، وعدم القدرة على التعلم •

 .االنسحاب واالنطواء وعدم التعاون مع الزمالء واملعلم •

 .قد يشري جلوء الطالب إىل الشغب إىل تنبيه املعلم إىل مستوى ما يشعرون به من ملل •

 .دم معرفة الطالب بأهداف التعلمع •

اإلحباط والتوتر الناتج عن عدم قدرم على مسايرة زمالئهم يف استيعاب املعلومات وممارسة  •

 .األنشطة الصفية الصعبة اليت يقدمها املعلم



 .شعور الطالب بالغربة وعدم االنتماء •

 .شعور الطالب باخلوف وعدم األمان •

  

        الفصل وكيفية عالجهاالفصل وكيفية عالجهاالفصل وكيفية عالجهاالفصل وكيفية عالجها    أمثلة لبعض املشاكل السلوكية يفأمثلة لبعض املشاكل السلوكية يفأمثلة لبعض املشاكل السلوكية يفأمثلة لبعض املشاكل السلوكية يف
  

 ��*+�)١(  
  طالب يريد أن يفرض رأيه على مجيع طالب الفصل

  ا��(ج ا���0ح
o شجع الطالب اآلخرين على الرد على مالحظاته باستمرار، ودع جمموعة الطالب تتكفل به. 

o حاول بناء ثقة الطالب بأنفسهم حىت ال يستطيع طالب من هذا النوع فرض نفسه عليهم. 

 

 ��*+�)٢(  
  طالب دائم اادلة عن حق وبغري حق

  ا��(ج ا���0ح
o سيطر على أعصابك. 

o أتركه يسترسل يف احلديث حىت يكتشف تفاهة ما يقوله. 

o ال تتخذ قرارا فرديا خبصوصه، بل خذ برأي األغلبية. 

 

 ��*+�)٣(  
  .طالب ثرثر، كثري السؤال، تعليقاته ال تنتهي

  ا��(ج ا���0ح
o تاحة الفرصة لزمالئه اآلخرينقاطعه بلباقة، واطلب منه إ. 

o اسأل باقي الطالب و ال تعره اهتماما. 

o ال تنظر إليه عندما يبادر باإلجابة أو السؤال دون استئذان، ووجه نظره لذلك. 

o وضح من البداية قاعدة أنه ال يسمح ألي طالب بالكالم الكثري كي يأخذ اجلميع فرصتهم. 

 

 ��*+�)٤(  
  الطالب اخلجول

  ا��(ج ا���0ح
o اذكر امسه واسأله رأيه. 

o وجه إليه سؤاال سهال كي يتمكن من إجابته إجابة صحيحة، مث قدم التعزيز املناسب له. 

o توزيع دفـاتر الواجبـات أو توزيـع    / اطلب منه مساعدتك يف الفصل ولو بشيء يسري مثل

 .األوراق



o اجعله يشعر بأن جلهوده منفعة لآلخرين. 

  

 

 ��*+�)٥(  
  الطالب الكسول

  ا���0ح ا��(ج
o حتدث معه على انفراد على عواقب كسله. 

o تهدون من العلماءاذكر له أمثلة عن التقدم الذي أحرزه ا. 

o اذكر له املصري الذي آل إليه بعض من تكاسلوا يف عملهم. 

o كلفه ببعض األعمال املوقوتة. 

 

 ��*+�)٦(  
  الطالب احلقود

  ا��(ج ا���0ح
o ابتعد عن ذكر ما يثري ثائرته. 

o كه يف عمل داخل الفصل مع من يكرهال تشر. 

o ابتعد عن النقد املباشر له أمام زمالئه. 

o ال تبالغ يف الثناء على زمالئه. 
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