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بعض أن تحكم المدرس في الفصل هو من أهم مميزات المدرس الناجح                 د يظن ال ومن هنا جاء إفراط البعض     . ق

دي المدرس               ية من بين أي ية التعليم ا من خروج العمل تحكم في الفصل خوف فبعضنا يظن أن استقاللية   . في ال

حكم في العملية التعليمة قد يثني الطالب عن اإلقبال على تعلم ما يريد المدرس      الطالب وإشراآه في مسؤلية الت       

تحكم واالنضباط والتهذيب وسيلة لحض الطالب على               . أن يدرسه   المدرس ال يعرف غير ال ع، ف ولكن في الواق

الم أنه بهذا األسلوب إنما قد يؤثر تأثيرا سلبيا على اعتماد الطالب على نفسه وقد                    تعلم غير ع رته على تحفيز   ال

تعلم          ية لل ى خلق الدافع ي بعض االقتراحات ألهم أسباب اإلدارة الناجحة التي تساعد        . نفسه وعل يما يل ذا فف وله

نظام ا       ى حفظ ال تعلم وفي نفس الوقت تشجع الطالب على االستقاللية المرجوة والتي يجب أن يسعى            ل عل الزم لل

 .تقديمه وتدريسه للطالبالمدرس إليها تعضيدًا و تأآيدا ألهمية ما يريد 

ت للفصل      ام ثاب ن أو نظ ناجحة وضع روتي اليب اإلدارة ال م أس ن أه ات  .   فم نا توقع ون ل فيجب أن يك

واضحة لتصرفات الطالب وسلوآه في المواقف المختلفة، آما يجب أن تكون هذه التوقعات معلنة للطالب حتى              

لب على نظام معين في إتمام ما يطلب منه من مهام في            إذا اعتاد الطا  . يعرف آيف يسلك في المواقف المختلفة         

نظمة             ام بطريقة م ذه المه ا سيتم ه با م ك يكون من الضروري على المدرس أن يقوم بوضع     . الفصل فغال ولذل

وإذا وجد المدرس أن .  خطط نظامية، مالئمة للمساحة المتاحة له في الفصل، ومتماشية مع أسلوبه في اإلدارة  

ير  ن غ ذا الروتي نه ذا الروتي يط ه يم وتخط ادة تنظ ي إع الب ف رك الط نه أن يش ال يمك  . فع

 : وعند وضع مثل هذا الروتين أو النظام  يجب أن يراعى المدرس اآلتي

 الحرآة 

 آيف يدخل الطالب ويخرج من الفصل؟ •

نلفة             • تابعة األنشطة المخ تحرك بحرية وم يك ال اعد الفصل بطريقة تسهل عل نظم مق وتشجع على  هل ت

 عل بين الطالب؟التفا

ي       • ل ف ية للعم كيالت جماع ات أو تش ن مجموع تحرك لتكوي نه ال ب م ندما يطل ب ع يف يتصرف الطال آ

  الفصل؟



ية البسيطة              � ياجاته الحرآ م مثل او الحصول على أدواته الشخصية         (آيف يلبي الطالب احت بري القل ؟ )آ

ى بطاقات جوازات مرور؟ هل آل طالب يعرف أين                   ده أم يحصل عل رفع ي  يجد األدوات و يعرف ما      هل ي

ه؟       رها مع تى يحض ي ح له اليوم ريق جدو ن ط تى ع يوم ح ة لل ي األدوات المطلوب  ه

 

 قوانين الثواب والعقاب وقواعد تطبيق الضبط وااللتزام

اب     • ثرة العق بب آ دث بس تزام  تح بط واالل اآل الض ن مش ير م تخدم   . الكث ن أن يس ن المستحس ك م ولذل

للترآيز على السلوك الجيد ألنه يقدم أمثلة متعددة للسلوك         . ز اإليجابي المدرس أسلوب المكافأة والتعزي     

 .الجيد مما يجعل الطالب يشعر بشعور إيجابي تجاه نفسه وتجاه المدرس و الفصل

ته  • ل من فاعلي اب يقل يار العق ي اخت نظر ف ي  . (قصر ال ل الطالب ف الم فسيظل آ توقفوا عن الك م ت إذا ل

فمن األفضل أن   . الب الذين يتصرفون بالتزام وهكذا يضر وال يفيد        ويغضب الط   .) الفصل وقت الفسحة     

 . نجعل العقاب على قدر الجرم

تقويم من سلوك الطالب فاحرم الطالب من بعض المزايا                   • اب بهدف ال ولكن تذآرأن  .  إذا اضطررت للعق

 .الحرمان من المزايا يستوجب وجود مزايا في المقام األول

تذبذب هي أحسن سياسة            • ثواب والعقاب      عدم ال يق ال فكر فيما سيحدث إذا مددت مدة السماح   .( في تطب

 ).في تسليم الواجب حتى تمكن الطالب المتأخرين من إحضار واجباتهم

ا قد يعتبره اآلخر متعة                 • بره أحد الطالب عقاب ا يعت يدا؟ إن م اعرف طالبك بحيث ال . هل تعرف طالبك ج

 . تعاقب من تريد مكافأته وتكافئ من تعاقب
 

 لمهمات الغير تدريسيةا

ياب            • دون الغ نما ت ل الطالب بي اذا يفع  هل يجلسون ليتحدثوا بينما تدون أنت الغياب أم أنك       ؟ والحضور  م

 تبدأ بكتابة تدريب على السبورة ينشغل فيه الطالب مباشرة بينما تدون الغياب؟

اذا يفعل للحصول على إذن مكتوب للخروج أو للذهاب للحمام           •  قواعد تتفق عليها  ؟ هل فكرت في وضع    م

 مع طالبك بهذا الصدد؟

ي  • ف أشجع الطالب على المشارآة في الفصل ؟ هل وضعت نظاما للمكافأة يشجع الطالب على الشارآة            آ

 الفعالة في أنشطة الفصل المختلفة؟

ى نظام ونظافة االفصل؟ اقترح أحد المدرسين أن يبدأ المدرس                   • ى المحافظة عل  آيف أشجع الطالب عل

ام الد   ل الطرق الممكن اتباعها للتأآد من تحويل الفصل إلى مكان يسيع                     الع راسي بسؤال الطالب عن آ

م يتكلمون ثم يطلب منهم التفكير في                          نما ه تراحات بي ذه االق ن ه وم بتدوي اذورات ويق يه الفوضى والق ف



نظافة   تزام وال ياية تضمن األل ةاعد وس ي صياغة ق ذا يشرآهم ف ذه الفوضى و هك ثل ه نع م . طرق لم

 .تنسيق وإدارة المواد التعليمية واإلمكانيات والمساحة المتاحة في الفصل

هل تعرض أعمال الطالب بصورة منتظمة وتكافئ  الطالب الذين تم عرض أعمالهم آي تشجع اآلخرين           •

 .على عرض أعمالهم وإنتاجهم المتنوع

ار المتولدة أثناء الدرس؟ ت                    • نم األصوات المسموعة من الفصل عن األفك ذآر أن إنتاج األفكار هو     هل ت

 الطريق األمثل إلثارة اهتمام الطالب وتكوين حب المعرفة لديهم  وتنشيط أذهانهم 

 ما هي آليات ونظم توزيع وجمع وتخزين هذه المواد؟ •

  من هم الطالب المساعدون للمدرس في هذه العمليات واآلليات ؟ •

فيه قائمة باألدوات والمواد المطلوبة لكل  هل توزع جدوال يوميا على الطالب وتناقشه معهم وتذآر  •

 نشاط ؟ 

ة في إدارة الفصل و تستخدم تواجدك المادي في الفصل                       • وارد الفعال بر نفسك من األدوات والم هل تعت

يق إدارة ناجحة     أين تقف؟ آيف تستخدم صوتك؟ هل تتواصل مع الطالب من خالل النظر إليهم؟           ؟  لتحق

تحرك بحرية فتغير مكانك في ال         فصل ليتناسب مع النشاط الذي تديره أو حجم المشكلة التي تتعامل      هل ت

ا؟  ى العمل مع الطالب وتشجيعهم بصورة             معه تحرك المستمر في الفصل يساعد المدرس عل  إن ال

 . فردية

 هل تتحدث بصوت واضح ومرتفع ينم عن دفء مشاعرك ويشعر الطالب بالحزم واألمان واالحترام؟ •

اع � برات وارتف ي ن نوع ف ل ت ل؟ه نهم المل ع ع الب وتدف باه الط ذب انت ث تج وتك بحي   ص

تأآد من  انهم ولت دور في أذه ا ي ة في استقراء م أداة فعال يك آ  عند مالحظة الطالب هل تستخدم عين

 فهمهم لما يجري من حولهم واندماجهم فيه؟
 

 النقالت بين األنشطة التعليمية

ن   • نظمة فم دة وم ية مع واد التعليم ت األدوات والم ي الفصل   إذا آان طة ف ن األنش نقالت بي تم ال د أن ت  المؤآ

 . بسالسة وبصورة غير معقدة أو فوضوية

 هل تخطط لالنتقال من مهمة ألخرى بحيث تصبح هذه النقالت أنشطة صالحة للتعليم والتعلم؟ •

 هل تعطي تعليمات مجزءة وواضحة عند بدء آل نشاط؟ •

 د؟هل تستخدم التعبير الحرآي لإلعالن عن بدء نشاط جدي •
 

 العمل في مجموعات 



هل توضح للطالب ما هو دوره في فريق العمل الذي آونته؟ مثال هل تعين مراقبا للوقت وآخر إلدارة العمل                     •

 و ثالث لجمع األوراق عند إنتهاء العمل؟

  هل تعيد توزيع األدوار بحيث تتيح الفرصة للطالب المختلفين القيام باألعمال المختلفة؟ •

ال ا       • ال بأسمائها                      هل توصف األعم ذه األعم ا و تسمي ه رقة عمل م ة من الطالب داخل ف تلفة المطلوب لمخ

 ؟)مالحظ الوقت أو جامع األوراق الخ: مثال(

 هل تضع أسس ونظم لتوزيع هذه الوظائف؟  •

تعامالت في الفصل عن طريق تشجيع المناقشات الجماعية لألمور المعقدة،                        • هل تسعى لخلق جو صحي لل

  توجيه الطالب آالمه لزميله في حوار فكري مباشر؟والتأآيد على ضرورة

تلفة لتتمكن من تعزيز                • ى األنشطة المخ ناوب عل تم الت هل تشجع العمل في مجموعات وتنسق له بحيث ي

 المهارات ونقاط القوة المختلفة للطالب المختلفين؟

 

توقف عند وضع بعض الخطط التنظيمية الوقائية ا          ناجحة للفصل ال ت لتي تمنع الفوضى وتنظم إن اإلدارة ال

ي الفصل  تلفة ف ن األنشطة المخ نقالت بي ات وال عبة . العالق بة ومتش ية مرآ نا عمل ا رأي ية  آم ية التعليم . فالعمل

تدرب  ي تتطلب من المدرس ال بة والت دة والمرآ ية المعق ذه العمل يعة ه ك يجب أن تعكس إدارة الفصل طب ولذل

ادرة على       ى استراتيجيات واعية ق تمرس عل خلق المناخ المناسب الذي يوفر للطالب فرصا للتعلم ويهيئ له  وال

 . الجو النفسي والوجداني الذي يساعد على نمو وتطور شخصيته بصورة صحية وسليمة
 

 : ومن أهم هذه االستراتيجيات
 )مهاراتا االرسال واالستقبال(التواصل  -1
 
 مهارة اإلرسال  -أ

 . ا يتم بصورة فورية غير مؤجلةتبادل المعلومات يكون أآثر فاعلية ونفعا عندم •

 .آلم الطالب مباشرة بدال من أن تتكلم عنهم •

 .تكلم مع الطالب بود واحترام •

 .)أنا(عبر عن مسئوليتك الكاملة عن آالمك عن طريق استخدام ضمير المتكلم  •

 . مباشرة عندما تتعامل مع القضايا السلوآيةال تسأل أسئلة بل تكلم في عبارات •

 
 لمهارة االستقبا -ب

 .استخدم االتصال العيني وآن واعيا، متمرسا في استخدام أساليب االتصال الحرآية •



أي االستماع لما هو تحت المعنى السطحي (استخدم إعادة صياغة الرسالة واالستماع الفعال  •

 . أو التأمل حتى ما تشعر المتكلم بأنك قد سمعت ما قاله لك)للرسالة
 

 المالحظة والمراقبة -2

  .هار في أسبابكف تصرفات بعض الطالب وءلكي تتجنب س •

 . تفحص الفصل بسرعة لتالحظ المشاآل الممكنة ثم تتجنبها •

 .بادر بتأسيس أواصر االتصال اإليجابي عن طريق مدح السلوآيات اإليجابية للطالب •

 .تعامل بسرعة وبهدوء مع السلوك المعطل للفصل حتى ما تترك أثرا إيجابيا في نفوس الطالب •

ر الطال    • م يختارون               ذآ ا ه ا إنم ام م م بتخطي نظ م أنه د له تخطونها أو يكسرونها وأآ اعدة التي ي ب بالق

 العواقب المنطقية لتصرفاهم
 

  استراتيجية تقديم المادة العلمية وتقديم اإلرشادات  -3

 هل تشرك الطالب في تقويم عملهم الخاص وأيضا في تقييم تدريسك؟  

  على تنظيم أفكارهم وترآيز جهودهم في الدراسة؟ تساعدهمآي لالستذآار  الطالب دليالهل توزع على 

نابعة من                  تلفة ال ياجات الطالب المخ ا آي تلبي احت نوع في محتوى دروسك وطريقة تقديمك له  هل ت

 أساليبهم المختلفة في التعلم ؟

  هل تختار مواد تعليمية متصلة بحياة الطالب وخبراتهم العملية آلما سنحت لك الفرصة لفعل هذا؟ 

ارة التوقعات في نفوس الطالب وتستخدم األنشطة لجذب اهتمام الطالب                       ى إث ادر عل تحرك، ق هل أنت م

 و زيادة الدافعية للتعلم؟  

 

ال تنسى أن انشغال الطالب وإشراآه في العملية التعليمية في المقام األول هو سبيلك 

 .إلى إدارة ناجحة للفصل

 
 


