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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد اهلل وال�صالة وال�صالم على المبعوث رحمة ومعلمًا للعالمين �صيدنا محمد  وبعد في خ�صم 

تعقد وظيفة التبليغ في هذا الع�صر لناحية تطور التقنيات اأم لناحية طبيعة الم�صتهدفين التي ا�صبحت 

الثورة  في ظل  اليوم  ان�صان  تتنازع  التي  المختلفة  والدوافع  والتجاهات  الميول  لجهة  التداخل  في  غاية 

الرقمية والعالمية الهائلة التي تجتاح علمنا، ا�صبح لزامًا على القيمين والم�صتغلين ب�صوؤون اإعداد المبلغ 

التوجه اأكثر فاأكثر نحو التخ�ص�س في العداد والتاأهيل و�صوًل لنتاج كادر تبليغي كفوء ومتمر�س.

في هذا الطار يقوم معهد المام الباقر  بم�صوؤولية م�صاعدة المبلغين والخذ باأيديهم في هذا 

الطريق عبر تقديم �صل�صلة من الدورات والم�صارات التاأهيلية المنا�صبة التي تخدم وظيفتهم ومنها الدروات 

المتعلقة باأخت�صا�س التدري�س والتعليم وعلمي نف�س التعليم والنمو.

وقد حر�س المعهد في ال�صنوات الما�صية على تقييم تجاربه ومراكمة جهدده للعمل على ا�صدار متون 

من  المرجوة  الهداف  اإلى  و�صولهم  على  معين  خير  المبلغين  يدي  بين  لتكون  وموثوقة  لئقة  تدري�صية 

عمليات التاأهيل المعتمدة.

احد  اإلى  المعهد  الرائدة طلب  والتجربة  المتراكمة  والخبرة  العلمي  بالعمق  ولثقته  ال�صبيل  وفي هذا 

رواد هذا العلم وقاماته ال�صامخة عنينا به الدكتور ها�صم عوا�صة م�صوؤولية اإعداد هذه المتون التدري�صية 

وقد اح�صن جزاه اهلل خيرًا في انجاز هذه المتون على الوجه الح�صن مبتغيًا بذلك الجر والقبول عند اهلل 

�صبحانه وتعالى، ونحن اذ نثمن جهوده المباركة ن�صاأل اهلل له المزيد من التوفيق في هذا ال�صبيل.

المبلغين  تاأهيل  التدري�صية لدورات  المتون  المباركة من  ال�صل�صلة  ختامًا ونحن ن�صع بين يديكم هذه 

والمدر�صين ن�صاأل العلي القدير اأن ت�صهم غاية ال�صهام في تحقيق الماأمول منها والو�صول بهذه البرامج 

يَُّها اْلَعِزيُز 
َ
التاأهيلية اإلى اف�صل ما يكون بحيث تكون محاًل لر�صا وقبول ح�صرة بقية اهلل العظم، {َيا اأ

ِقيَن} دِّ  َيْجِزي اْلُمَت�صَ
َ هَّ
ْق َعَلْيَنا اإِنهَّ اهلل دهَّ ْوِف َلَنا اْلَكْيَل َوَت�صَ

َ
اَعٍة ُمْزَجاٍة َفاأ رُّ َوِجْئَنا ِبِب�صَ ْهَلَنا ال�صُّ

َ
َنا َواأ َم�صهَّ

)�صورة يو�صف: 88( 

مقّدمة عامة
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مقّدمة
صيفية

ة ال
دار

اإل

لعدم  به  الإم�صاك  الباحث  يمكن  ل  �صيًئا  ي�صبه  بالغمو�س  مليء  مفهوم  ال�صّفّية  الإدارة 

فُّ بيئة مركّبة، �صعبة الإدارة، تجمع اأفراًدا يتمّيزون بتنّوع جذورهم  ا�صتقراره زمانيًّا. فال�صّ

الجتماعّية واأعمارهم واأمزجتهم وخبراتهم ودوافعهم والأهداف التي يتابعونها.

ولأّن مفهوم الإدارة ال�صّفّية يغّطي �صياقات مدر�صّية متنّوعة: خ�صائ�س المتعّلمين، نظام 

ّف، النتقال من ن�صاط  ّف، الح�ّس الجماعّي، تنظيم العمل، التفاعالت في ال�صّ الحياة في ال�صّ

تعّلمّي اإلى اآخر، الّتعليمات... كان من ال�صعب انتاج خال�صات نهائّية عنه، وبالتالي ل وجود 

لحّل معجزة ب�صبب الّتعقيد الم�صاحب لتحديده.

لقد ُحّددت الإدارة ال�صّفّية على اأّنها نوع من الكفاية الأفقّية والبنية الإجرائّية، المتغّيرة 

ّف  با�صتمرار، وال�صرورّية للمعّلم، للنجاح في مهاّمه، والتي نلم�س عدم وجودها ب�صهولة، في ال�صّ

من خالل القيا�س مع م�صتوى رفع ال�صتفادة التعليمّية من الوقت المحّدد، وتحّقق اآثار توّقعات 

المعّلم من المتعّلمين، وزيادة التفاعل بينه وبينهم، وا�صتعمال التحفيز الإيجابّي، وبالتحديد 

كّل هذه المظاهر مجتمعة.

تغّطي الإدارة ال�صّفّية مجموعة من المهّمات المطلوبة من المعّلم على ثالث مراحل:

- التخطيط  لعملّية الّتعليم والتعّلم.

مة في حقيقة زمانّية ومكانّية محّددة قي �صياق معّين. - تنظيم العنا�صر الم�صمهَّ

ف في �صوء المرحلتين ال�صابقتين. - الّتحّكم بالعمل الدائر في ال�صّ
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على  م�صاعدة  الّتنفيذ  حّيز  اأ�صا�صّية  �صروط  و�صع  ت�صتلزم  اإنها 

والجتماعّي  الماّدّي  الّتنظيم  على  تحتوي  وهي  والتعّلم.  الّتعليم 

ّف. والّتفاعلّي في ال�صّ

ولفظّية  عملّية  اأفعال  مجموعة  اأّنها  على  ّف  ال�صّ اإدارة  ُعّرفت 

مع  المعّلم  ويحّققها  وينّظمها  يت�صّورها  فعل(  ورّدات  )تفاعالت 

في  وتطويرهم  واإر�صادهم  تعّهدهم  اأجل  من  ولأجلهم،  متعّلمين 

تعّلمهم ونمّوهم.

والمتغّيرة  المعّقدة  الكفاية  التمّكن من هذه  اأجل  المعّلم، من  يعتمد 

عبة التحديد، على تطويره ال�ّصخ�صّي لكفايات تتقاطع معها. وكذلك الأمر،  وال�صّ

على امتالكه �صفات مثل الحزم والّدقة والّثبات والعدل والّت�صاق والحركّية. 
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المتعّلمين  وجن�س  المعّلم  منها: جن�س  نذكر  ف عوامل عديدة  لل�صّ المعّلم  اإدارة  في  يوؤّثر 

وعديدهم  ف،  ال�صّ في  جلو�صهم  وطريقة  والمتعّلمين  المعرفّية،  والماّدة  المعّلم  و�صخ�صّية، 

ف والمدر�صة... وم�صاحة ال�صّ

بّينت نتائج درا�صة عن اأثر النتماء الجن�صي للمعّلمين والمتعّلمين على الإدارة ال�صّفّية ما 

ياأتي:

الن�صاطات  والإناث في مجالت:  الّذكور  المتعّلمين  �صلوك ومواقف  فوارق في  - مالحظة 

الّدافعّية  الّذات،  اإلى  النظرة  الّت�صّرفات،  بالآخرين،  العالقات  الّتوا�صل،  طريقة  ال�صّفّية، 

المدر�صّية.

مجال  في  قليلة  ن�صبّية  فروقات  الجن�س:  ح�صب  المعّلمين  �صلوك  في  فوارق  مالحظة   -

ّف. ة في مجال حفظ الّنظام والن�صباط في ال�صّ الّتوا�صل، وخا�صّ

- مالحظة فوارق في �صلوك ومواقف المعّلمين، ح�صب جن�س المتعّلمين في عّدة مجالت: 

من  الّتوّقعات  وم�صتوى  والن�صباط  النّظام  وحفظ  والّدعم  النتباه  وتوزيع  الن�صاطات  تنظيم 

المتعّلمين.

1      عامل جنس المعّلمين والمتعّلمين
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اإلى  فبالإ�صافة  اآخر.  اإلى  معّلم  من  ف  ال�صّ اإدارة  طريقة  تتغّير 

ال�ّصمات ال�ّصخ�صّية للمعّلم و�صهاداته العلمّية وفعالّية اإعداده المهنّي 

و�صنوات الخبرة والأقدمّية والّطريقة المعتمدة، تاأتي مهارة المعّلم 

المعرفّية  م�صتوياتهم  اختالف  على  المتعّلمين  مجموع  ت�صغيل  في 

من  معّلًما  وتمّيز  ال�صّفّية  الإدارة  في  لتوؤّثر  المدر�صّية  ونتائجهم 

تلّخ�س  ل  معّقدة  �صحرّية  و�صفة  نتاج  هي  المعّلم  فعالّية  اإّن  اآخر. 

بهام�س ت�صّرف قابل للك�صف بالّتجربة.

المعّلم  لدى  وا�صحة  ومعنوّية  اإن�صانّية  �صفات  وجود  تتطّلب  الّتعليم  مهارة  اإّن 

اإ�صافة اإلى التزام حقيقّي بالمهنة وقبولها وال�ّصعور فيها بالطمئنان وال�صتقرار الوظيفّي. 

المعّلم يقوم في �صّفه بدور  الفّنّي والرتجال. وكاأّن  العمل  فالّتعليم هو عبارة عن خليط من 

المهند�س المعمارّي والفّنان واأحياًنا البهلوان.

 تقوم طبيعة الماّدة العلمّية اأو الأدبّية بدوٍر في طريقة تعليمها وتعّلمها، وبالّتالي توؤّثر في 

ف. فالعلوم، على �صبيل المثال، نتاج جماعّي يقوم فيه المعّلم والمتعّلم بدوٍر نا�صط،  اإدارة ال�صّ

بحيث ت�صع ن�صاطات المختبر والم�صاريع المعّلم في دور المن�ّصط، والمتعّلم في دور المتمّرن.

وهكذا ت�صمح هذه الماّدة )المختبر( بمقاربة المواقع والوظائف لكّل من المعّلم والمتعّلم 

اإيجاد  في  ا  جدًّ المهّم  الجماعّي  والبحث  الّتعاون  من  جّو  اإ�صاعة  على  ي�صّجع  مختلف  ب�صكل 

ف. كما واأّن �صورة الماّدة التي يوّلدها الّنظام التربوّي  ظروف مالئمة للتعّلم وح�صن اإدارة ال�صّ

والمدر�صة في اأعين المتعّلمين توؤّثر في الإدارة ال�صّفّية. فالمواّد م�صّنفة، في لبنان على اأر�س 

الواقع العملّي في كثير من المدار�س، اأ�صا�صّية وغير اأ�صا�صّية على الرغم من كون جميع المواّد 

اأ�صا�صّية لجهة م�صاهمة كّل منها في تنمية جانب اأو اأكثر من �صخ�صّية الإن�صان من خالل تعليم 

وتعّلم معارفها ومفاهيمها.

2      عامل المعّلم

3      عامل الماّدة المعرفّية
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العوامل المؤثّرة في 

ف
ّص

إدارة ال

من  متفاوتة  ن�صب  و�صع  الالتربوّي  الّت�صنيف  هذا  اأ�صباب  من 

من  قلياًل  كّمًا  المعطاة  فالماّدة  الّتقييم.  في  ماّدة  لكل  العالمات 

العالمات ت�صّنف غير اأ�صا�صّية، مّما ينتج الّنظر اإليها بدونّية من قبل 

المتعّلمين ومعّلمي المواّد الأخرى “الأ�صا�صّية” والإدارة وحّتى الأهل. 

هذه الّنظرة الّدونّية ت�صّعب الإدارة ال�صّفّية في هذه المواّد.

متاأّثرة  تربوّية  الواقع ممار�صات ل  اأر�س  ا على  اأي�صً لقد لحظنا 

غير  المواّد  في  ال�صّفّية  الإدارة  بالنتيجة  تجعل  الّت�صنيف  بهذا 

ة في �صفوف ال�ّصهادات الّر�صمّية وما  “الأ�صا�صّية” اأمًرا �صعًبا، وخا�صّ
ال�ّصهادة  في  فيها،  امتحان  ل  مواّد  اإلغاء  الممار�صات  وبعدها. من هذه  قبلها 

الّر�صمّية من �صفوف ال�ّصهادات وقبلها ب�صنة اأحياًنا. فمواّد الريا�صة البدنّية والفنون 

اأو ت�صادر  الّثانية وال�ّصفهي في اللغات الأولى، تتعّر�س لالإلغاء من المناهج  والّلغة الأجنبّية 

ح�ص�صها الّتعليمّية لتعطى للمواّد الأخرى بحجج مختلفة، مّما يجعل متابعة المتعّلمين لمعارف 

هذه المواّد مقطوعة.

ف التا�صع ل يتمّكن ب�صهولة  فالمتعّلم الذي يتوّقف عن درا�صة الّلغة الأجنبّية الّثانية في ال�صّ

في  المعتمد  الإجراء  اإلى  بالّن�صبة  الأمر  وكذلك  العا�صر.  ف  ال�صّ في  الماّدة  هذه  متابعة  من 

ر في الّريا�صّيات مثاًل، بحرمانه من ماّدة  بع�س المدار�س والقا�صي بمعاقبة المتعّلم المق�صّ

الّريا�صة البدنّية بدون علم معّلم هذه الماّدة اأحياًنا، وبموافقته مرغًما اأحياًنا اأخرى.

كيف ت�صبح الإدارة ال�صّفّية في مواّد �صّنفت زوًرا غير اأ�صا�صّية ل امتحانات فيها ول متابعة 

متوا�صلة لن�صاطات تعليمها وتعّلمها؟!

ن�صيف اأخيًرا اإلى الممار�صات الموؤّثرة في الإدارة ال�صّفّية والّناتجة من الّنظرة الّدونّية اإلى 

بع�س المواّد المعرفّية، والتي ينتج منها عدم الهتمام بنوعية المعّلمين المعتمدين لتعليم هذه 

المواد وعدم تاأهيلهم كغيرهم من معّلمي المواّد “الأ�صا�صّية”، وعدم تعيين اإ�صراف عليهم، 

رورّية المعينة لهم في عملّية الّتعليم. وكذلك الأمر، عدم تاأمين الو�صائل ال�صّ
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اإلى  بالّرجوع  الّدرا�صّية  فوف  ال�صّ في  عادة  المتعّلمون  يو�صع 

في  الّتفاوت  اأ�صا�س  على  وذلك  التعّلمّية،  ومكت�صباتهم  اأعمارهم 

اأنظمة  تكّمل  والقدرات.  بالمكت�صبات  الّن�صبّي  والّتجان�س  الأعمار 

تقييم المكت�صبات وترفيع المتعّلمين الّناجحين وقبول الجدد منهم 

لتعّزز هذا الّتوزيع، على اأ�صا�س الّتقارب في العمر والمكت�صبات.

يوؤّثر عدم التقارب الزائد في العمر والمكت�صبات لدى المتعّلمين 

في الإدارة ال�صّفّية ويربك المعّلم. كما ويي�ّصر هذه الإدارة، مبدئيًّا، وجود 

اأنف�صهم  المتعّلمين  بين  الّتفاعل  ي�صّجع  الذي  المكت�صبات،  في  الّتفاوت  بع�س 

وبينهم وبين المعّلم.

ّف، وتربك بالّتالي  الّتفاعل في ال�صّ اإلى بع�س الممار�صات التي تعرقل  اأن ن�صير  نوّد هنا، 

ف الواحد وو�صع الأقوياء  الإدارة ال�صّفّية، حين تلجاأ بع�س المدار�س اإلى ف�صل متعّلمي ال�صّ

عاف في ال�ّصعبة الأخرى، وفي ظّنها اأّن هذا الإجراء ي�صمح لمتعّلمي  منهم في �صعبة واحدة وال�صّ

كل �صعبة بالّتقّدم في التعّلم بدون معّوقات. لقد بّينت العديد من الّدرا�صات عقم هذا الإجراء 

لأّنه يظهر الفوارق بين المتعّلمين ويفاقمها.

عاف �صعًفا. كما وتتدّنى، في هذا الخيار، توقعات المعّلمين من  فالأقوياء يزدادون قّوة وال�صّ

عف ويخّفف من الّتناف�س واآثاره  عاف، ويزيد هذا الإجراء من عقد الّتفّوق وال�صّ المتعّلمين ال�صّ

الإيجابّية.

 لقد اأثبتت التجارب عن عزل المتعّلمين ال�صعاف عن الأقوياء، اأّن المجموعات المتجان�صة 

عاف يحتاجون اإلى متعّلم  بتطّرف )متعّلمين اأقوياء و�صعاًفا( ل تتطّور كثيًرا. فالمتعّلمون ال�صّ

قوّي اأو اأكثر ي�صتثير تطّورهم ويقوده من خالل الّتفاعل الإيجابّي والّنقا�س.

اأن  يلبثون  ل  فالمتعّلمون  واأقوياء،  �صعاًفا  المتعّلمين  لفرز  اأخرى  �صلبّيات  اإلى  ن�صير  اأن  نوّد 

عاف بالك�صل. والمعّلمون من جهتهم ل  يكت�صفوا اأ�صا�س توزيعهم على ال�ّصعب فينعتون �صعبة ال�صّ

فوف، ب�صبب وجود حالت �صعبة فيها. ف�صفوف الأقوياء �صهلة الفرز  يتحّم�صون لتعليم هذه ال�صّ

4     عامل المتعّلمين وتوزيعهم
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5     عامل الّصف وعديد المتعّلمين

بينما من يبقى من المتعّلمين ُيجمع في �صعبة واحدة، بغ�س الّنظر عن 

عف. خلفّيات واأ�صباب ال�صّ

ت�صّطر  الّدرا�صي،  العام  نهاية  في  المتعّلمين  عدد  قّل  ما  واإذا 

عاف  ال�صّ المتعّلمين  جمع  اإلى  الّتالي  الدرا�صّي  العام  في  المدر�صة 

والأقوياء في �صف واحد، مّما ي�صّعب اأكثر الإدارة ال�صّفّية للمجموعة 

الجديدة! اإن الحّل الأف�صل، المي�ّصر لالإدارة ال�صّفّية، يكمن في توزيع 

المتعّلمين ب�صكل طبيعّي على اأ�صا�س العمر والّنجاح في المكت�صبات 

يعطون  الأقوياء  فالمتعّلمون  والغربلة.  الّت�صفيات  اإلى  اللجوء  بدون 

نتائج اأف�صل في �صفوف فيها عدم تجان�س ن�صبّي وينّمي لديهم الأداء المدر�صّي 

ومفهوم تقدير الّذات، بينما جمعهم في �صف اأقوياء ينّمي بينهم اأجواء الّتناف�س على 

جعل  يقّلل  بينما  ال�ّصخ�صّية.  للكفاءة  وتهديد  م�صكلة  اإلى  ويتحّول  والّتعاون  الّتكامل  ح�صاب 

عاف في �صف واحد، من فر�س تطّورهم وا�صتفادتهم، عبر الّتفاعل مع الأقوياء، وي�صاهم  ال�صّ

في زيادة �صعفهم و�صعورهم بالّدونّية.

فوف كما تقّدم، توزيع ينتج  المطلوب من المدر�صة اعتماد توزيع طبيعّي للمتعّلمين على ال�صّ

منه ظروٌف مي�ّصرة لالإدارة ال�صّفّية، ولتكوين مجموعة �صّف يتعاون اأفراده ول يتناف�صون ب�صكل 

عاف فمن خالل ن�صاطات  �صلبّي ولي�س تجّمع متعّلمين! واإذا اأرادت المدر�صة الهتمام اأكثر بال�صّ

اأو مجموعات، حاجات محّددة المو�صوع، محدودة العدد والّزمن، فلها  ة وب�صكل فردّي  خا�صّ

ذلك من دون اللجوء اإلى اإجراءات اأثبتت الّتجارب والّدرا�صات �صررها على الإدارة ال�صّفّية 

وعلى الم�صار التعّلمّي ال�صليم للمتعّلمين.

على  ف  ال�صّ وم�صاحة  وعديدهم  الواحد،  ف  ال�صّ في  المتعّلمين  جماعة  خ�صائ�س  توؤّثر 

الإدارة ال�صّفّية. فالخ�صائ�س الجمعّية لجماعة المتعّلمين )الم�صتوى الو�صطّي، مدى التباين 
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الإدارة  في  توؤّثر  المتعّلمين...(  بين  العالقات  نوع  الأفراد،  بين 

الفردّية.  الخ�صائ�س  تاأثير  من  اأكثر  المدر�صّية  والنتائج  ال�صّفّية 

تتغّير  حيث  البتدائّية  المرحلة  في  خا�ّس  ب�صكل  التاأثير  هذا  يظهر 

ّف ) ما بين 10- مكت�صبات المتعّلمين ح�صب خ�صائ�س جماعة ال�صّ

.)% 20

المتمّثلة  الثابتة  ف  ال�صّ مجموعة  تفكيك  التربوّيين  اأحد  يقترح 

بع�س  في  مجموعات  تكوين  اإلى  وال�ّصعي  للعمل  واحدة  بتركيبة 

تجاوز  اأي  والم�صتوى،  والم�صاريع  الحاجات  اأ�صا�س  على  الّن�صاطات 

�صلبّيات محتملة للخ�صائ�س الجمعّية والّتعامل مع الخ�صائ�س الفردّية. 

ف الواحد فيختلف، لعتبارات مختلفة، ح�صب الّدول  اأما عديد المتعّلمين في ال�صّ

والمدار�س. اإّن الّراأي ال�ّصائع وال�صحيح، ب�صكل عاّم، هو العالقة الإيجابّية بين قّلة عديد 

المتعّلمين وت�صجيع الّظروف المنا�صبة للّتعليم والتعّلم. لقد اأثبتت الأبحاث زيادة في مكت�صبات 

ة عند الفتيان حّتى عمر خم�س ع�صرة �صنة. المتعّلمين عندما يقّل عددهم عن ع�صرة، وخا�صّ

المكت�صبات  زيادة  وبالّتالي  ال�صّفّية،  الإدارة  على  المتعّلمين  عدد  قّلة  تاأثير  اأ�صباب  اأّما 

التعليمّية، فيعود اإلى توزيع جهود المعّلم على عدد اأقّل من المتعّلمين، مّما ي�صاعد على زيادة 

ف التي  الإنتاجّية وتفريد الّتعليم.لم تتطّرق الّدرا�صات في هذا الجانب اإلى عامل م�صاحة ال�صّ

لها براأينا دور في الإدارة ال�صّفّية. فالمتعّلم يحتاج اإلى ما م�صاحته حوالي متر مرّبع ون�صف 

ف، اأو اأكثر، مّما يعني، اأّننا، عندما نزيد عدد المتعّلمين في �صّف م�صاحته غير  المتر، في ال�صّ

منا�صبة، نعرقل تجّول المعّلم بين المتعّلمين وبالّتالي الإدارة ال�صّفّية التي ت�صتلزم �صهولة في 

الحركة عند المعّلم بين المتعّلمين، وبين المتعّلمين اأنف�صهم.

6     عامل المدرسة

من  للمدر�صة،  العاّم  الّت�صغيل  عن  ف  ال�صّ اإدارة  اأ�صكال  اآثار  تحليل  عملّية  ف�صل  يمكن  ل 

ّف. خالل و�صع المو�صوع في �صياق اأو�صع من اإدارة العمل الّتعليمّي داخل ال�صّ

على  عدمه  اأو  وانفتاحها  للتناف�س  ت�صجيعها  تعتمدها:  التي  والأنظمة  المدر�صة  بنية  اإّن 

والعالقات  والمعّلمين،  والأهل  المتعّلمين  ومجال�س  والعقاب،  والثواب  تجهيزاتها،  المجتمع، 
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7     عوامل أخرى
اإ�صافة اإلى ما تقّدم، هنالك عوامل اأخرى اأقّل اأهمّية توؤّثر في الإدارة ال�صّفّية نذكر منها:

ة  عامل توقيت تنفيذ الح�صّ

ة الّتعليمّية والتعّلمّية خالل اليوم المدر�صّي. فمن المالحظ  ونق�صد بذلك وقت تنفيذ الح�صّ

ة الواقعة في نهاية الأ�صبوع ع�صّية العطلة الأ�صبوعّية اأو الف�صلّية ت�صعب اإدارتها ب�صكل  اأّن الح�صّ

طبيعي. كما واأّن و�صع عّدة ح�ص�س متتالية للمادّة الواحدة في نف�س اليوم قد يبعث الملل في 

تخّفف من  دائًما  اليوم  اآخر  في  اأ�صا�صّية  غير  معتبرة  ماّدة  و�صع  واأّن  كما  المتعّلمين.  نفو�س 

احتمالت الم�صاركة الفّعالة من قبل المتعّلمين.

 عامل ال�صّجة

ال�ّصعي  التركيز والمتابعة والتفكير. ولهذا كان  الّتعليم والتعّلم هدوًءا ي�صاعد على  يتطّلب 

تاأميًنا لأجواء م�صاعدة على  النوافذ  اأو عزل  خب،  ال�صّ بعيدة عن  اأماكن  المدار�س في  لبناء 

وتّي الم�صّتت لالنتباه والتركيز.  التخفيف من الّتلّوث ال�صّ

في  اإيجاًبا  اأو  �صلًبا  توؤّثر  كّلها  والّن�صاطات...(  )اللقاءات  بالمحيط 

�صلوك المتعّلمين، وبالّتالي في الإدارة ال�صّفّية.

المحّلّية  الثقافة  على  التربوّي  المدر�صة  م�صروع  انفتاح  واأّن  كما 

المتعّلمين  ي�صّجع  واإنما  الثقافة،  لي�س فقط في تطوير هذه  ي�صاهم، 

على فهم اأف�صل لم�صاكلهم وي�صمح بتح�صين اأدائهم، كون الن�صاطات 

مرتبطة مبا�صرة بتجاربهم وتنّمي لديهم ال�ّصعور بالّثقة والّطماأنينة، 

لأن المدر�صة تتقّبل بيئتهم وم�صاكلهم وتزيد بالتالي من �صعورهم 

بالأمان وتنّمي الأجواء ال�صّفّية الإيجابّية.

اإدارّية  م�صاكل  من  تعاني  والتي  �صلوكّيًا  الم�صبوطة  غير  المدر�صة  اإّن 

و�صلوكّية، ل توّفر اأجواًء مالئمة للتعليم والتعّلم. ول يمكن هنا الّركون اإلى مهارات 

ما  اإذ  الِجّدّيين،  المتعّلمين  بع�س  العتماد على وعي  اأو  داخل �صفوفهم،  المعّلمين  بع�س 

تلبث عدوى الفو�صى والالمبالة والم�صاك�صة اأن تنت�صر، فتفلت زمام الأمور حّتى من الغيارى 

من المعّلمين والمتعّلمين!
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ّف، وعلى القوانين والإجراءات، ومن َثمهَّ على  وت�صتمل هذه الإدارة على التنظيم الماّدّي لل�صّ

الأنظمة الم�صاعدة على ح�صن اإدارة عمل المتعّلمين والحركات والّنظرات والأعمال الّروتينّية 

واأخيًرا على �صبل المحافظة على ال�ّصلوك الإيجابّي، والّتعامل مع ال�ّصلوك الم�صكل.

ّف لي�س اأكثر من و�صيلة متاحة للمعّلم من اأجل تاأمين  اإّن الّتوزيع المكانّي للمتعّلمين في ال�صّ

ظروف تعّلم منا�صبة. يمكن للمعّلم توزيع المتعّلمين على المقاعد ب�صكل تقليدّي اأي في �صفوف 

ا تق�صيمهم اإلى مجموعات على  م�صتقيمة اأو على �صكل ن�صف دائرة اأو مجموعات. ويمكنه اأي�صً

الّتوزيع  �صكل  يكن  واأّيا  الّن�صاطات.  بع�س  في  المتبادل  القبول  اأو  الجن�س  اأو  الم�صتوى  اأ�صا�س 

المعتمد من قبل المعّلم، يجب اأن يخدم ت�صهيل الم�صاركة والّتوا�صل وال�صتقاللّية في العمل، 

واأن يخدم توليد الّتفاعل وخف�س العدوانية وزيادة التعاون والإنتاجّية في �صفوف المتعّلمين.

ل يمكن، بالّرجوع اإلى ما تقّدم، اعتماد �صكل واحد من التنظيم يلّبي كّل الحاجات. ولهذا 

ف باأ�صكال متنّوعة، ح�صب الّن�صاطات، ي�صمح لكّل متعّلم باأن يجد  كان تنظيم المقاعد في ال�صّ

اأ�صكال توزيع  التّنوع في  اإّن من متطّلبات اعتماد  للتعّلم.  المي�ّصر  المريح  الجلو�س  حاجته في 

الحركة،  ت�صمح بحرّية  للمتعّلمين  اإفرادّية  وتوّفر مقاعد  �صعة م�صاحته  ّف  ال�صّ المتعّلمين في 

على اأن يكون الكر�صّي م�صتقاّلً ومريًحا و�صّحيًّا ل يقّو�س الظهر.

1      الّتنظيم الماّدّي للّصّف
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ب الماّدّية 
إدارة الجوان

والتّنظيمّية

فكما اأّن المتعّلم يكت�صب عادات وقيًما في المدر�صة فهو قد يرث 

وب�صرّية  المدر�صة،  في  الجلو�س  طريقة  ب�صبب  ج�صدّية  ت�صّوهات 

اأحياًنا ب�صبب زاوية مكان وجوده بالّن�صبة اإلى الّلوح.

بّد  ف، ل  توجد قواعد �صحّية وتربوّية في اختيار تحهيزات ال�صّ

اإّن عدم  المدر�صّية.  الّتجهيزات  �صراء  للمدر�صة من مراعاتها حين 

ال�صّفّية.  الإدارة  على  مبا�صر  غير  �صبًبا  ي�صّكل  اأن  يمكن  مراعاتها 

ي�صتطيع  ل  في جل�صته،  المثال  �صبيل  على  المرتاح،  فالمتعّلم غير 

التركيز والمتابعة ب�صكل طبيعّي مع المعّلم.

ف، ) الّطاولت، الكرا�صي، مكتب المعّلم،  ونعني بذلك ح�صن توزيع وا�صتثمار موجودات ال�صّ

تعليقة الثياب، الأجهزة ال�ّصمعّية والب�صرّية، اللوحات، المج�ّصمات، المكتبة، الو�صائل...( اإذ 

ف اإلى اتخاذ قرارات منا�صبة اأ�صا�صها خدمة الوظائف المعّدة لها  يحتاج تنظيم محتويات ال�صّ

وتوفير ظروف تعليم وتعّلم فّعالة ومريحة.

على المعّلم الهتمام بترتيب الجدران والّلوحات وال�ّصقوف وتزيينها من دون اإفراط تجّنًبا 

اإلى نوعّية الّلوح و�صعته وح�صن ا�صتثماره والمحافظة على  لت�صتيت انتباه المتعّلمين. والنتباه 

نظافته، والهتمام بالتهوئة والإنارة. كما ويمكنه، بم�صاعدة المتعّلمين، اإ�صافة لم�صات �صخ�صّية 

األيفة )�صالحف،  اأو حيوانات  اأقفا�س، طيور  اأ�صماك،  نباتات، حو�س  ف:  ال�صّ اإلى موجودات 

اأرانب...( متحّجرات، �صاعة حائط... من المفيد اإًذا، اإ�صراك المتعّلمين في تنظيم موجودات 

ف واإعادة توزيعها من وقت اإلى اآخر تجّنًبا للملل. ال�صّ

ف، وقبل ذلك الموا�صفات المعتمدة في �صرائها، تعك�س فل�صفة  اإّن تنظيم موجودات ال�صّ

لموجودات  الجّيد  للترتيب  اأ�ص�س  خم�صة  اإلى  اللتفات  يجب  التربوّية.  والمعّلم  المدر�صة 

ف: ال�صّ

ف ب�صكل من�صجم مع الأهداف والأن�صطة الّتعليمّية. - ترتيب موجودات ال�صّ

2      تنظيم موجودات الّصّف
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- جعل اأماكن المرور والحركة الرئي�صّية خالية من الكتظاظ.

- الّتاأكد من م�صاهدة المعّلم لجميع المتعّلمين ب�صهولة.

التي  ّف،  ال�صّ اأو  المتعّلمين  ولوازم  الّتعليمّية  المواّد  و�صع   -

ُت�صتخدم با�صتمرار، في اأماكن ي�صهل الو�صول اإليها )زاوية الم�صادر 

والمراجع، �صّلة المهمالت، تعليقة الثياب، المغ�صلة...(.

- التاأكد من اأن جميع المتعّلمين يتمّكنون من م�صاهدة الو�صائل 

واللوح واللوحات والعرو�س الّتعليمّية.

فّي توّقعات اأو معايير عاّمة لل�ّصلوك المرغوب في المدر�صة  يحّدد القانون المدر�صّي وال�صّ

ّف )اللطف مع الآخرين، احترام ملكّية الغير، منع الرك�س في الممّرات الّداخلّية وعلى  وال�صّ

المدر�صة، المحافظة  المدر�صة، المحافظة على نظافة  اأ�صجار  اأغ�صان  الأدراج، حرمة ك�صر 

على  مطبقة  بال�ّصلوك  ة  الخا�صّ التوّقعات  الإجراء  يمّثل  بينما  المدر�صة...(.  ممتلكات  على 

ة،  ف، اإنهاء الح�صّ ن�صاط محّدد )تقديم الفرو�س والواجبات، الّتعامل مع الّتاأخير، مغادرة ال�صّ

ّف، طلب الإذن ل�صتعارة غر�س من زميل...(. العناية بموجودات ال�صّ

من الإجراءات ما هو خا�ّس بالمدر�صة، ومنها ما هو خا�س بالمعّلم، ومنها ما هو خا�ّس 

بالمتعّلمين. وهنا ل بّد من المحافظة على الّتوافق الّداخلي والّتكامل بين القوانين المدر�صّية 

والإجراءات المدر�صّية وال�صّفّية، فالتكامل والت�صاق في ما بينها ي�صّهل مو�صوع تطبيقها.

لل�ّصلوك  المتعّلمين  فهم  وال�صّفّية  المدر�صّية  والإجراءات  القوانين  تطبيق  ح�صن  يخدم 

الدنيا  فوف  ال�صّ في  ة  وخا�صّ عنها  اأمثلة  وتقديم  وتو�صيحها  وتعريفها  فيها،  منهم  المتوّقع 

)التزام الّدور، عدم المقاطعة في الكالم، تجّنب ال�ّصجار، طلب الإذن عند ا�صتعارة غر�س ما 

من الّزميل و�صكره عند رّده...(.

3     القوانين واإلجراءات المدرسّية والصّفّية 
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القوانين  هذه  و�صع  في  المتعّلمين  م�صاركة  ا  اأي�صً المفيد  ومن 

والإجراءات اإذا اأمكن ذلك، اأو نقا�س اأ�صبابها وفوائدها من اأجل تحّمل 

والّتاأكد من  عليها  الّتدرب  َثمهَّ  ومن  بها،  اللتزام  وتعزيز  الم�صوؤولّية 

فهمها وت�صجيع المتعّلمين والثناء عليهم ومكافاأتهم عند احترامها، 

والتذكير بها عند عدم اللتزام بها.

ُين�صح المعّلم باأخذ الوقت في بداية العام الّدرا�صّي من اأجل تقديم 

و�صف محّدد وملمو�س لتوّقعات ال�ّصلوك ومتطّلبات الماّدة ومعايير 

العمل. واللتفات اإلى تقديم القوانين والإجراءات بنبرة اإيجابّية، كاأن 

يقول للمتعّلم: “يمكنك الكالم بعد اأخذ الإذن”، عو�س القول: “ممنوع عليك 

الكالم”. كما وعلى المعّلم اأن يكون حازًما ومن�صًفا في تطبيق القوانين والإجراءات، 

واأن يبرهن عن ات�صاق في الّتعامل معها، بمعنى الحتفاظ بنف�س الّتوقعات لل�ّصلوك المقبول 

وغير المقبول في ن�صاطات معّينة، مّما يعني تطبيق الّتوقعات على الجميع بدون تمييز في جميع 

الّظروف ومن قبل جميع المتعّلمين. من م�صّببات عدم الت�صاق:

- كون القوانين اأو الإجراءات غير معقولة .

- اإخفاق المعّلم في الّتاأكد من التزام المتعّلمين بالقوانين والإجراءات. 

- ال�ّصعور بعدم الحاجة لتطبيق القانون اأو الإجراء.

    ُيطلب من المعّلم عندما ي�صتنتج عدم الت�صاق: 

- اإعادة تعليم الإجراء وتو�صيحه والّتاأكيد على اللتزام به.

- تعديل الإجراء ثّم اإعادة تقديمه.

- ترك الإجراء اأو عواقبه اأو ا�صتبداله باآخر.

يزيد من فر�س اللتزام بالقوانين والإجراءات المدر�صّية وال�صّفّية الإعالن عنها خّطيًّا من 

ف وفي الممّرات والمالعب وفي مفكرة المتعّلم  خالل كتابة المنا�صب منها على لوحة في ال�صّ

والح�صول على نوع من اللتزام الخّطّي بها من قبل المتعّلم والأهل، واللجوء اإليها في كّل مّرة 

ل يلتزم بها اأو الّتذكير بها.
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اإّن الّتوقيع عليها بعد نقا�صها واأخذ العلم بها على مفّكرة المتعّلم 

اأو عند الّت�صجيل في بداية العام الدرا�صي ي�صّكل نوًعا من العقد بين 

وقد  اأخرى.  جهة  من  والمدر�صة  والمعّلم  جهة،  من  واأهله  المتعّلم 

يكون من المنا�صب والمفيد الذهاب اأبعد من ذلك في العقد، حين 

ترد فيه حقوق المتعّلم ولي�س فقط واجباته!

والإجراءات  القوانين  الّت�صاق في فهم  اأهمّية  اإلى  اأخيًرا،  ن�صير 

ا، من اأجل زيادة فر�س اللتزام بها  وتطبيقها بين المعّلمين اأي�صً

من قبل المتعّلمين.

ُيطلب من المعّلم الّتكّلم بو�صوح وببطء ن�صبّي، وعدم الإكثار من الكالم، فال�ّصكوت اأحياًنا 

ة من اأجل حّث المتعّلمين على الّتعبير واإبداء الراأي والعمل والكت�صاف. يكون مفيًدا، وخا�صّ

اأطول،   ي�صاعد عدم الإكثار من الكالم، المعّلم، في المحافظة على ال�صتمرار فيه لمّدة 

اإليهم.  الإ�صغاء  المتعّلمين،  مقاطعة  عدم  الأ�صا�صّية:  والّتوا�صل  الّتخاطب  بقواعد  واللتزام 

ا، لجوء المعّلم اإلى اعتماد حركات م�صاحبة للكالم، ولكن بدون اإفراط. ومن المنا�صب اأي�صً

مكانه  المعّلم  يختار  رادع.  اأّي  اأمامها  يقف  ل  اأن  فيجب  ّف،  ال�صّ في  المعّلم  حركة  اأما 

تقليديًّا ح�صب  ف  ال�صّ المتعّلمون م�صاحة  اإلى معيار غير وا�صح، وي�صغل  بالّرجوع  ف  ال�صّ في 

فوف الأخيرة،  عاف في ال�صّ فوف الأولى وال�صّ ت�صل�صل معّين: مكتب المعّلم، الأقوياء في ال�صّ

ف.  والم�صاغبون في زوايا ال�صّ

عب  وهناك حواجز غير مرئّية تق�ّصم المتعّلمين ح�صب الّدور والمكانة، فاإذا كان من ال�صّ

فوف العليا، على الجلو�س في اأماكن يختارها هو،  ة في ال�صّ على المعّلم اإجبار المتعّلمين، خا�صّ

ف والّتوّقف في اأّي مكان من اأجل اإثبات عدم وجود خ�صو�صّية  لهذا عليه تي�صير تنّقله في ال�صّ

لأي مكان يجل�س فيه المتعّلم، وعدم عزله عن الّتوا�صل مع المعّلم.

اأّما نظرات المعّلم فيجب اأن يكون هدفها اإ�صعار المتعّلمين بالهتمام بهم والّتوا�صل معهم 

اأو  اإلى متعّلم معّين  الّدائم  الّنظر  وا�صتقبالهم بالبت�صامة وعدم مراقبتهم با�صتمرار وتجّنب 

مجموعة متعّلمين واإّنما توزيع الّنظرات على الجميع. 

4     الكالم والحركات والّنظرات 
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يوجد في بداية ونهاية كّل ن�صاط تعليمّي وتعّلمي اأعماٌل واإجراءات 

روتينّية ت�صّكل حلقة و�صل بين الّتخطيط والّتنفيذ.

ت�صّنف هذه الأعمال اإلى ثالثة اأنواع:

ُبنية تحتّية تحّدد عمل  يوؤّمن  بكونه  ويمتاز  اأ- روتين اجتماعّي: 

العناية  المدر�صّية،  المحفظة  تنظيم  طريقة  المتعّلمين:  مع  المعّلم 

ف، وقف الثرثرة والهم�صات... يدّل النق�س فيها على  بغرفة ال�صّ

اإح�صا�س بالفو�صى وعدم التقّيد بالّنظام.

الجوانب  الّروتين  هذا  ينّظم  وماّدّي:  تعليمّي  واإ�صناد  دعم  روتين  ب- 

الماّدّية في العملّية التعليمّية والتعّلمّية: توزيع الفرو�س الم�صّححة، ا�صتعمال الأدوات 

هذا  في  م�صكلة  ح�صول  يدّل  المعّلم...  مكتب  اإلى  القدوم  اللوح،  المعاجم...(،  )الكتب، 

الجانب على غياب المعّلم عن م�صرح العمل.

ج- روتين توا�صل: وينّظم الّتفاعالت وال�ّصلوك اللفظّي وغير اللفظّي بين المعّلم والمتعّلمين: 

يحكي  المعّلم  باأّن  المجال  الّنق�س في هذا  ويوحي  الإجابة...  الإ�صغاء،  للكالم،  الأيدي  رفع 

وحده اأو اأّن المتعّلمين ل يتابعونه.

الّروتينّية  الأعمال  من  والّتمّكن  بالكامل،  به  متحّكم  وغير  م�صتقّر  غير  مكان  ف  ال�صّ اإّن 

يحّرر المعّلم ويمّكنه من النطالق لإيجاد حلول للم�صاكل غير المتوّقعة، وي�صاعده على تطوير 

م�صتوى الترابط في عمله، وي�صمن له م�صتوى اأعلى من ال�صتقرار في العالقات مع المتعّلمين، 

والح�صول على اإدارة �صّف فّعالة وعلى تعليم نوعّي ل اإ�صاعة للوقت فيه.

اأجل  من  الّطق�صّية،  ال�ّصلوكّية  القواعد  هذه  تطبيق  و�صرورة  اأهمّية  على  الّتاأكيد  يهّمنا 

بين  التبادلت  م�صتوى  ورفع  المتعّلمين،  م�صاركة  وتنمّية  والن�صباط،  الّنظام  على  الح�صول 

المعّلم والمتعّلمين، وبالّتالي تح�صين فعالّية العملّية الّتعليمية والتعّلمّية.

رورّي تو�صيح هذه الأعمال الّروتينّية للمتعّلمين والتفاق ب�صاأنها معهم،  ولهذا كان من ال�صّ

في  عليها  مّتفق  ثقافة  على  الح�صول  اأجل  من  فوائدها،  تبيان  واإّنما  لهم،  قولها  فقط  ولي�س 

على  للح�صول  تي�صيًرا  المعّلمين  بين  منها،  اأمكن  ما  توحيد  الأمر،  وكذلك  ّفّي.  ال�صّ الّنظام 

تعليم ان�صيابّي وتعّلم نوعّي ونظام ن�صبّي، وتجّنب كّل ا�صتطراد اأو انحراف اأو مقاطعة.

5    إدارة األعمال الّروتينّية 
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نق�صد ب�صلوك المتعّلمين، هنا، تعاون هوؤلء مع القوانين والإجراءات المدر�صّية وال�صّفّية 

ومدى تجاوبهم مع متطّلبات الأن�صطة الّتعليمّية والتعّلمّية. نمّيز في هذا بين ال�ّصلوك الإيجابّي 

المتوافق مع الّتوقعات، وال�ّصلوك ال�صلبّي المعرقل لعملّية الّتعليم والتعّلم على م�صتوى المتعّلم 

ّف.  واأكثر منه على م�صتوى مجموع ال�صّ

تعك�س المحافظة على ال�ّصلوك الإيجابّي، لدى المتعّلمين، انخراطهم في الأن�صطة الّتعليمّية 

والتعّلمّية، واحترامهم للقوانين والإجراءات المدر�صّية وال�صّفّية. 

في  الإفراط  وتجّنب  المتعّلمين،  وبين  بينه  اإيجابّي  جّو  لبناء  ال�ّصعي  للمعّلم  المفيد  من 

الّتركيز على ال�صلبّيات، واللجوء اإلى الثناء الخا�ّس، من خالل تدوين مديح على مفّكرة المتعّلم 

اأو م�صابقته، اأو عبر حديث خا�ّس، اأو خالل اجتماع مع الأهل، اأو توجيه ر�صالة اإليهم. اأّما الثناء 

ال�ّصفهي  والتنويه  المتعّلم،  اإنجازات  الّتركيز على  اأحياًنا، من خالل  المعّلم  اإليه  فيلجاأ  العام 

وتبّني مقولته وذكره كمثال... 

على المعّلم عدم الإيحاء اأو القول للمتعّلمين باأّنهم ل يملكون قدرات ول ينفعون ب�صيء، بل 

ُيطلب منه دائًما اإعطاوؤهم الأمل والت�صجيع، والإ�صغاء اإليهم والحوار معهم وال�ّصعي للح�صول 

على اإطاعتهم للقوانين ولي�س له بالّرجوع اإلى �صلطته، مع �صرح فوائد القوانين في حمايتهم من 

النحرافات وحفظ حقوقهم.

1     المحافظة على الّسلوك اإليجابّي 
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ّف، م�صاكل ان�صباطّية، ونزاعات مع المتعّلمين، وبين  فالمعّلم يواجه، خالل عمله في ال�صّ

ول  خا�ّس،  ب�صكل  وال�صّفّية  المدر�صّية  والإجراءات  بالقوانين  التزام  وعدم  البع�س،  بع�صهم 

نعني هنا حالت الّتاأخر في الّتح�صيل الّدرا�صّي. كيف يتعامل المعّلم معها؟ ما هو �صكل الّتعامل 

بالقوانين  محكوم  الم�صكل  ال�ّصلوك  مع  المعّلم  تعامل  طريقة  اإّن  حدوده؟  هي  وما  المرغوب 

المجتمع،  في  العي�س  تعّلم  من  جزًءا  المتعّلم  اإلى  بالّن�صبة  ي�صّكل  وهو  والمدر�صّية،  التربوّية 

والّتربية على المواطنّية والعالقة بالقانون.

ّف، اإ�صافة اإلى �صلطته الإدارّية والمعرفّية، �صلطة معنوّية ي�صتعملها في  يملك المعّلم في ال�صّ

الّتعامل مع ال�ّصلوك الم�صكل بالّتدّرج الّزمني وبالم�صتوى. فعندما ي�صهد المعّلم �صلوًكا م�صكاّلً 

يقّدر باأّنه ي�صتحّق اإتخاذ موقف منه يلجاأ اإلى:

ة في بداية ح�صول هذا ال�ّصلوك، اأو لإتاحة الفر�صة اأمام �صاحبه لوقفه  عدم الّتدّخل: وخا�صّ

اأو لتقدير المعّلم اأّنه غير منا�صب الّرد عليه، اأي اإن المعّلم يّتخذ موقف النتظار والمالحظة.

ّفّي: وهنا يعتمد المعّلم عّدة ا�صتراتيجّيات تبداأ بتحديق  الّتدخل من دون اإزعاج الّن�صاط ال�صّ

2      الّتعامل مع الّسلوك المشكل  

عليه  والمحافظة  ف  ال�صّ في  الإيجابّي  ال�ّصلوك  بناء  في  ي�صاهم 

للو�صول  وُين�صح  المتعّلمين.  من  جمًعا  ولي�س  �صّف  مجموعة  ت�صكيل 

وتنظيم  الأّول،  اللقاء  منذ  العمل  وتنظيم  المتعّلمين  ا�صتقبال  اإليه: 

ّف، واإدماج القادة الموؤّثرين من المتعّلمين في العمل،  العالقات في ال�صّ

وال�ّصماح بالّنجاح والعمل له والّت�صجيع عليه، و�صخ�صنة العالقات مع 

المتعّلمين والتقّرب منهم بدون اإفراط، وتنمّية ال�صتقاللّية و�صمان 

ّف. الّتوافق في المداخالت، وتقوية الّربط بين اأفراد فريق ال�صّ

الأ�صل اإًذا في �صلوك المتعّلمين اأن يكون اإيجابيًّا، من خالل احترام 

المعّلم ل�صخ�صّياتهم، وت�صجيع جهودهم، وعدم ال�صتهزاء بقدراتهم، والعمل 

على تجنيدهم في الم�صروع التعّلمي كفريق، ولي�س كجمع من المتعّلمين.
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الّنظر من غير تهديد ولكن بجّدّية مع وقف الكالم، اإلى �صاحب اأو 

والّلم�س  الج�صدّي  يليها القتراب  المن�صبط،  ال�ّصلوك غير  اأ�صحاب 

الخفيف اإذا راأى ذلك منا�صًبا، واأخيًرا �صوؤال المتعّلم �صخ�صيًّا عن 

من  النزعاج  عن  للمتعّلم  الّتعبير  المعّلم  ُيمكن  �صلوكه...  دوافع 

ال�ّصلوك مع تبيان اأثره وال�ّصعور تجاهه.

مزعًجا  ال�صلوك  يكون  عندما  ة  وخا�صّ ف:  ال�صّ اأمام  الّتدخل 

ال�صابقة.  المراحل  اإلى  اللجوء  بعد  يدوم  وعندما  اأعلى،  بدرجة 

يطلب المعّلم، بنبرة مختلفة، من المتعّلم وقف ال�ّصلوك المزعج اأمام 

ّف )كاأن يقول للمتعلم: عندما تتابع الحديث بدون اإذن فاإّن ذلك يعّطل  كّل ال�صّ

في  المتعّلم  يعزل  التوّقف(.  منك  اأطلب  ولهذا  بالنزعاج،  اأ�صعر  ويجعلني  الدر�س 

ف مع وعده بالّرجوع اإلى مكانه حالما يتوّقف عن ال�صلوك ال�صلبّي. ياأخذ مفّكرته. ال�صّ

وحده  معه  المو�صوع  لنقا�س  ة  الح�صّ بعد  المتعّلم  المعّلم  ي�صتبقي  ف:  ال�صّ بعد  الّتدخل   -

ومحاولة فهم الأ�صباب لأهمّية هذا الجانب في عالج الم�صكل. واإذا لم يكف لقاء واحد، متابعة 

الّنقا�س في لقاءات اأخرى دورّية للعالج. اإّن المعّلم خ�صم وحكم في الوقت نف�صه ولهذا من المفيد 

ف...(. في بع�س الحالت الّلجوء اإلى و�صيط )الّناظر، الإر�صاد التربوّي، الأهل، معّلم ال�صّ

اإلى  المعّلم  يلجاأ  عليه،  المتعّلم  واإ�صرار  ال�صلبّي  ال�ّصلوك  تكرار  بعد  الفورّي:  العقاب   -

فائدته  لعدم  بالمطلق  ممنوع  الج�صدي  فالعقاب  تربويًّا.  طابعه  يكون  اأن  يجب  الذي  العقاب 

ة عندما ل  ولأّنه، ح�صب ابن �صينا، يعّلم الولد الّنفاق. يجب اأن ل يكون العقاب جماعيًّا، خا�صّ

ي�صتطيع المعّلم ح�صر المتعّلم �صاحب ال�ّصلوك ال�صلبّي لأّنه يطال بهذه الّطريقة اأبرياء. واأن ل 

يكون تحت تاأثير الغ�صب والنتقام. وهنا ي�صتح�صن ُبعد المعّلم الج�صدي عن المتعّلم المخطئ. 

ا تو�صيح �صبب العقاب وتحميل المتعّلم الم�صوؤولّية. تلجاأ بع�س المدار�س اإلى  على المعّلم اأي�صً

اأو ن�صاط يحّبه )الّريا�صة  الم�صاركة في ن�صاط تعليمي في ماّدة  عقاب المتعّلم بحرمانه من 

ا فادًحا. كما واأّن  اأو الّر�صم اأو الرحلة التربوّية(. اإّننا نرى في اعتماد هكذا عقاب خطاأ تربويًّ

بع�س المعّلمين يلغون، للمتعّلم غير المن�صبط، بع�س عالمات الماّدة، وفي هكذا ت�صّرف خطاأ 

باإنقا�س عالمات  للمعّلم  ي�صمح  ال�صلوك  بعالمات  نظام خا�ّس  اعتماد  للمدر�صة  يمكن  اآخر. 
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إدارة سلوك المتعلّمين

�صة لل�ّصلوك الم�صكل وبالّرجوع اإلى الّنظام المعلن  من تلك المخ�صّ

ح للمتعّلم، مع توثيق الحالة والإجراء المّتخذ. ياأخذ العقاب  والمو�صّ

هنا، بعد تحديد وظيفته واإطاره، �صكل ن�صخ قاعدة للحفظ عددًا غير 

كّمه  ولي�س  الإجراء  عنوان  هو  هنا،  فالمهّم  المّرات،  من  فيه  مبالغ 

حّتى ل يوؤّثر تنفيذه في اأداء المتعّلم لواجباته المدر�صّية، فنغرقه بدل 

اإعطائه الفر�صة للّتغيير. كما ويمكن اأن ُيطلب منه ن�صخ جملة تبداأ 

الأثر  وذلك )و�صف  اإ�صافة  ثّم  الم�صكلة(،  المتكّلم )ذكر  ب�صمير 

ال�صلبّي( يجعلني )ذكر ال�ّصعور وال�ّصعي لعدم العودة اإلى ال�ّصلوك(. اأو 

اأن ُيحجز على الفر�صة ولكن مع مراقبته. واإذا وجد المعّلم منا�صبًا اإبالغ الأهل 

ة ب�صلوك ولدهم، مع  خّطيًّا عبر مفكرة المتعّلم اأو عبر ر�صالة خّطّية اأو �صفهّية خا�صّ

اعتماد اآلّية للّتاأّكد من و�صولها، يمكنه ذلك، لخير المتعّلم وعملّية الّتعليم والتعّلم. كما ويمكنه 

ا�صتدعاء الأهل لنقا�س الأمر معهم بح�صور المتعّلم.

ف: ويكون هذا الإجراء اآخر الّدواء. لهذا يجب اأن يكون ا�صتثنائيًّا وبعد  - الف�صل من ال�صّ

ّف  ا�صتنفاد ال�ّصبل الأخرى في تقويم �صلوك المتعّلم. ل ُي�صمح للمعّلم اإخراج المتعّلم من ال�صّ

ة لجلب الّطب�صور اأو اأي  عند اأدنى �صلوك ُم�صكل. اإّننا نرى عدم جواز اإر�صال المتعّلم خالل الح�صّ

ة. واإذا راأى المعّلم  ًيا على حّقه بح�صور كامل الح�صّ و�صيلة معينة اأخرى للمعّلم؛ لأّن في ذلك تعدِّ

ة  اأخيرًا، الحّل في اإر�صال المتعّلم اإلى الّناظر، فمن الم�صتح�صن اأن يكون ذلك بعد انتهاء الح�صّ

ف  ة للوقوف اأمام باب ال�صّ ا ول يتحّمل التاأجيل. اأّما الف�صل من الح�صّ اإّل اإذا كان المو�صوع ُملحًّ

فاإجراء غير م�صتح�صن؛ لأّن المتعّلم المعاقب ل يخ�صع للّرقابة وقد يكون ذلك مطلبه!

اأخيرًا، واإذا كان ال�ّصلوك الم�صكل ي�صتحّق الف�صل ليوم اأو اأكثر من المدر�صة، فهذا الإجراء 

هو من �صالحّيات المجل�س الّتاأديبّي في المدر�صة الذي يجتمع وي�صتمع اإلى الحالة ويحّقق مع 

المتعّلم ويوّثق الحالة ويعلم الأهل خّطيًّا بالعقاب المّتخذ.

ا من اإيجاد قانون خا�ّس بالحالت والعقوبات للرجوع اإليه. اإّن وجود هكذا  وهنا ل بّد اأي�صً

قانون ُيرجع العقاب اإلى الأفعال ولي�س اإلى الأ�صخا�س، مع اأّنه ل وجود لقانون جامع �صامل لكّل 

الحالت. من هنا �صرورة وجود مجل�س يناق�س الحالت ويّتخذ القرارات.



26

مين
عّل

مت
ك ال

سلو
دارة 

إ

�صكل الّتدّخلنوع الّتدّخلم�صتوى اإ�صكالّية ال�ّصلوك

ب�صيط /   �صغير

كبير

عدم الّتدّخل

النتظار

المالحظة

الّتدّخل من دون تعكير

الّن�صاط الّتعليمي-

ف التعّلمي في ال�صّ

تثبيت الّنظر

القتراب من المتعّلم

�صوؤال المتعّلم على حدة

ّف الّتدّخل بعد ال�صّ

)الّدر�س(

طلب تعديل ال�ّصلوك

عقد جل�صة مع المتعّلم

معالجة م�صكلة عدم تكّيف مدر�صّي

العقاب

ح غ والمو�صّ العقاب الم�صوهَّ

العقاب العاجل

فالف�صل الف�صل المحدود من ال�صّ

نلّخ�س مراحل الّتعامل مع الم�صاكل ال�ّصلوكّية في الجدول 

الآتي:
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فيها  المعتمدة  والّطرائق  والتعّلم  الّتعليم  لعملّية  الّتخطيط  ال�صّفّية،  الإدارة  في  يوؤّثر 

مع  الّتوا�صل  ا�صتمرار  على  المحافظة  وم�صتوى  المتعّلمين،  من  المطلوبة  العمل  وو�صعّيات 

المتعّلمين والحر�س على عدم ح�صول قطيعة في الّتوا�صل معهم.

من �صروط نجاح اأّي عمل، الّتخطيط والّتح�صير الجّيد له قبل البدء فيه، وال�صتفادة من 

هذه  اأكثر  تتاأّكد  بل  القاعدة،  هذه  عن  والتعّلم  الّتعليم  عملّية  تخرج  ل  الّتطوير.  في  الّتنفيذ 

القاعدة في الّتعليم والتعّلم، ب�صبب كثرة متغّيراتها؛ فالمعّلم قد يجري حوالي مئتي تبادل مع 

كتابة  ة:  غيرة كل ح�صّ ال�صّ القرارت  كبيًرا من  ياأخذ عدًدا  ة واحدة،وهو  متعّلميه خالل ح�صّ

جملة اأو عدم كتابتها، �صوؤال متعّلم اأو عدم �صوؤاله، ت�صحيح اإجابة اأو عدم ت�صحيحها... بع�س 

هذه القرارات متوّقع ويدخل تحت دائرة الّتخطيط والّتح�صير، وبع�صها الآخر غير متوّقع ويفلت 

ق والّتح�صير الجّيد لكّل خطوات وم�صتلزمات  ق. اإّن الّتخطيط الم�صبهَّ من دائرة الّتخطيط الم�صبهَّ

عملّية الّتعليم والتعّلم يخّففان من احتمالت الإ�صكالت في الإدارة ال�صّفّية.

ال�ّصنة  على  والّن�صاطات  والكفايات  لالأهداف  ال�ّصنوّي  الّتوزيع  باإعداد  التخطيط  يبداأ 

الدرا�صّية. وهو ي�صاعد على اإنهاء ن�صاطات تعليم وتعّلم الماّدة في الوقت المتاح بدون اإبطاء اأو 

ت�صّرع. وكذلك فاإّنه ي�صّهل تحديد مواعيد عملّيات الّتقويم والّن�صاطات الاّل�صّفّية وتن�صيقها بين 

1     الّتخطيط لعملّية الّتعليم والتعّلم
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المواّد حين الإمكان. ي�صمن هذا التوزيع الو�صوح في الروؤيا الكّلّية 

لعملّية الّتعليم والتعّلم.

الّن�صاط  اأو  ة  الح�صّ والخّطّي لمجريات  الّذهنّي  التح�صير  وياأتي 

لي�صمن ح�صن �صير مجريات خطوات الّدر�س اأو الّن�صاط لجهة الّتمهيد 

المتعّلمين  لدى  الّدافعّية  واإثارة  ومكّوناته،  بين مراحله  والّربط  له، 

والنتباه اإلى ح�صن توزيع الوقت على الخطوات تجّنًبا للوقوع في حالة 

اإّن تح�صير  الوقت الميت الم�صّبب لإ�صكالت في الإدارة ال�صّفّية. 

الّتعليمّية والتعّلمّية وتح�صير م�صتلزماتها قبل  ة  وتوّقع مجريات الح�صّ

الدخول فيها، يقّلل من فر�س الوقوع في الإ�صكالت، وي�صاهم من خالل و�صوح 

الّروؤيا الجزئّية المتوافقة والمتكاملة مع الروؤيا الكّلّية في الح�صول على ن�صبة عالية 

من الإدارة ال�صّفّية الجّيدة.

تقوم الطرائق بدوٍر مركزيٍّ في اإدارة ن�صاط المتعّلمين. على المعّلم اأن يح�صن اختيار الّطرائق 

الّتعليمّية والتعّلمّية وتنفيذها، اآخًذا بعين العتبار خدمتها لالأهداف التعّلمّية ومالءمتها لميول 

الم�صاعدة  والإر�صادات  الأ�ص�س  بع�س  اإلى  بالإ�صارة  هنا،  �صنكتفي  واهتماماتهم.  المتعّلمين 

للمعّلم في مجال اإدارة الّتعليم والتعّلم الجماعّي:

- الّتخفيف من اإلقاء المعلومات وحّث المتعّلمين على الّتعبير والّنقا�س، وت�صجيع المبادلت 

وال�ّصكوت  الّنف�س  تعّلم �صبط  اأي  ال�ّصرح،  اأو  المعلومات  اإلقاء  في  الّت�صّرع  وعدم  بينهم،  فيما 

ف  ال�صّ اإدارة  اإّن  لها.  والمنّظم  لأفكارهم  المحّرك  بدور  القيام  المتعّلمين  اإلى  لال�صتماع 

لي�صت فقط اإدارة عملّيات نقل المعارف، واإّنما هي اأي�صًا اإدارة للّتفاعالت الّلفظّية بين المعّلم 

والمتعّلمين وبين المتعّلمين اأنف�صهم.

اإّن الّتفاعل الّلفظّي بين المعّلم والمتعّلمين يوؤّدي وظائف عديدة منها:

- الّتعّرف اإلى اأفكار المتعّلمين والم�صاعدة على تجّنب قطع الّتوا�صل معهم.

2     طرائق الّتعليم والتعّلم



29

م 
إدارة عملّية التّعلي

م
والتعلّ

عالج  اإلى  وال�ّصعي  للمتعّلمين  الفكرّية  الّتغّيرات  مواكبة   -

الختاللت المالَحَظة بين اأفكار المتعّلمين والمفاهيم العلمّية.

دقّية للمعارف المكت�صبة. - اإعطاء ال�صّ

- اإدارة العنف واإحالل العالقات الوّدّية مكانه.

- تعديل لغة المعّلم وتكييفها مع م�صتوى مدارك المتعّلمين.

ة منه التعّلم الذاتّي على ح�صاب  - ال�ّصعي اإلى تنمية التعّلم وخا�صّ

الّتعليم.

على المعّلم، قدر الإمكان، اأن: 

ل يقول اأو يفعل �صيًئا باإمكان المتعّلمين َقوله اأو فعله باأنف�صهم. كاأن ير�صم 

دائرة مكان المتعّلم بدل م�صاعدته على تبيان الخطوات المو�صلة اإلى الّتمّكن من هذه 

المهارة، وت�صحيح الأخطاء بدل الإ�صارة اإليها وت�صجيع المتعّلم على ت�صويبها بنف�صه، واإعطاء 

المعنى  اإلى  ل  والّتو�صّ المعجم  ا�صتعمال  من  الّتمكن  على  المتعّلم  م�صاعدة  بدل  كلمة  معنى 

ي والكت�صاف الّذاتي لها  المطلوب، والإعالن عن نتيجة تجربة بدل حّث المتعّلم على التق�صّ

ا اأو �صمن فريق... اإفراديًّ

ف ومالحظة �صير عمل المتعّلمين و�صلوكهم. - الّتجوال في ال�صّ

- تجّنب اإدارة الظهر لهم بالن�صغال مع اأحدهم اأو مع مجموعة منهم، اأو حّتى بالكتابة على 

اللوح لفترة طويلة.

والّتعليمات بحيث تكون  اأو توجيه المالحظات  ال�ّصرح  الوقوف عند  - ح�صن اختيار مكان 

الروؤيا المتبادلة )الّتوا�صل الب�صرّي( بين المعّلم والمتعّلمين موؤّكدة.

-  تخفيف الوقت الم�صتغرق في بع�س الّن�صاطات الّروتينّية، مثل الّتفّقد و�صّف المتعّلمين 

عند الّدخول والن�صراف، وتجّنب المقاطعات اأثناء عر�س الّدر�س )الّتوقيع على اأوراق مر�صلة 

معاقبة  معّينة،  تبليغات  نقل  اأجل  من  الّن�صاط  خالل  ف  ال�صّ اإلى  الّناظر  دخول  الإدارة،  من 

المتعّلمين المتاأخرين...(، وكذلك الأمر، تجّنب ال�صتطراد والّت�صّعبات والمحافظة على �صرعة 

الّدر�س.
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الأوامر  باإعادة  ا�صتهالكها  وعدم  ال�ّصلطة  ا�صتخدام  ح�صن   -

والقيم،  للمواقف  المتعّلمين  قبول  فر�س  في  حّتى  ول  عّدة،  مّرات 

ة، والعمل  تجّنب المجابهة العلنّية مع متعّلم م�صاك�س، خالل الح�صّ

الّن�صاط.  اإيجاد حّل بديل �صريع لدى م�صادفة عائق ما خالل  على 

والقدرة على عالج ال�ّصلوك الم�صكل قبل تفاقمه، والقدرة على تحديد 

وتقا�صم  الكفاءة  على  المبنّية  ال�ّصلطة  واعتماد  الم�صاك�س.  المتعّلم 

المعرفة والوثوق بالمعّلم والطمئنان اإلى معرفته وجهوزّيته الّدائمة 

للم�صاعدة. ال�ّصعي اإلى الح�صول على “طاعة” اإرادّية للمتعّلمين قائمة 

على الحترام والخ�صوع للقوانين، ولي�س على �صراخ المعّلم وتهديده والعنف 

الج�صدي واّللفظي اّلذي قد يلجاأ اإليه.

يطلب المعّلم، خالل عملّية التعليم والتعّلم، من المتعّلمين القيام باأعمال ون�صاطات معّينة 

اإّن اعتماد  ثنائّي، فريقّي، جماعّي.  تنفيذها من قبلهم و�صعيات عمل متنّوعة: فردّي،  ياأخذ 

المعّلم للتنّوع في و�صعّيات العمل، ي�صاهم في ك�صر الرتابة وتلبية تنّوع حاجات المتعّلمين وح�صن 

اإدارة الن�صاطات والتفاعالت، ورفع م�صتوى اإنتاجية التعليم والتعّلم وح�صن ا�صتثمار الوقت.

يقوم  تعّلمّي،  ن�صاط  اأو  مهّمة  اأمام  وحيًدا  المعّلم  فيها  يكون  و�صعّية  الفردّي:  العمل  اأ. 

ة: كتابة ن�ّس، قراءة ن�ّس، حّل م�صاألة، الإجابة عن  بتنفيذه بمفرده معتمًدا على موارده الخا�صّ

�صوؤال...

تعّلمّي،  ن�صاط  اأو  مهّمة  اأمام  له  زميل  مع  المتعّلم  فيها  يكون  و�صعّية  الثنائّي:  العمل  ب. 

يقومان بتنفيذه بالتعاون فيما بينهما وبالعتماد على تكامل مواردهما: الإجابة عن �صوؤال، حّل 

3     وضعّيات العمل المطلوب من المتعّلمين )فردّي، ثنائّي، 

فريقّي، جماعّي(
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تمرين، جمع معلومات، اإنجاز م�صروع...

ج. العمل الفريقّي التعاونّي: و�صعّية يكون فيها مجموعة اأو فريق 

اأو ن�صاط تعّلمّي م�صترك، يوؤّكد فيه  اأمام عمل  �صغير من المتعّلمين 

على التعّلم التعاونّي وعلى رفع م�صتوى تعّلم كّل فرد.

من فوائد العمل الفريقّي التعاونّي اأّنه:

العملّية  اإنتاجّية  دائرة  ويو�ّصع  المتعّلمين،  نجاح  ينّمي فر�س   -

التعليمّية والتعّلمّية لت�صمل اأكبر عدد من المتعّلمين، ويرفع م�صتوى 

اأداء كل فرد في الفريق.

- ي�صاهم في اأن�صنة العالقات البين�صخ�صّية ويجّدد معنى الح�ّس بالم�صوؤولّية 

لدى كّل فرد تجاه الفريق والمجتمع ب�صكل عاّم.

- يلّبي حاجة النتماء اإلى جماعة، الحاجة التي تاأتي في الم�صتوى الثالث في �صّلم ما�صلو، 

وبالخ�صو�س لدى المتعّلمين الخجولين المترّددين.

الذات  مع  التناف�س  اإلى  المتعّلم  نظر  ويوّجه  ف  ال�صّ في  ال�صلبّي  التناف�س  اأجواء  يلّطف   -

والنجاح ال�صخ�صي في تطوير الأداء من خالل مقابلته مع ما يجب اأن يكون، بدل الت�صويب 

على اأداء الآخرين.

والتبادل  التفاعالت  خالل  من  وهيكلتها  المعلومات  معالجة  على  المتعّلمين  ي�صاعد   -

والمقابلة.

توجيهات ت�صاعد على اإنجاح العمل الفريقّي التعاونّي

- على المعّلم اأن يختار مهّمة اأو ن�صاطًا ُيالئم العمل الفريقّي التعاونّي: فاإذا كانت المهمة 

ل  التعاونّي  الفريقّي  فالعمل  ما،  م�صاألة  عن  ال�صحيحة  الإجابة  اأو  كلمة  اإيجاد  على  تقت�صر 

ا. كذلك  يكون محدوًدا جدًّ والتبادل  التعاون  لأّن مجال  الفردّي،  العمل  واإّنما  اإطالًقا  ينا�صب 

الأمر في مثال تحرير ن�ّس، فالمهّمة تنا�صب اأكثر العمل الفردي.

مثل هكذا  ي�صبح في  العمل  لأّن  الن�صاط  اأو  العمل  نف�س  اأداء  في  المهاّم  تقا�صم  تجّنب   -

حالة، تجميعيًّا لأعمال فردّية ولي�س عماًل فريقيًّا تعاونيًّا.
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الفريق  اأع�صاء  بين  المعلومات،  في  الكبير  التمايز  ا�صتبعاد   -

ك�صركاء  ولي�س  كخبراء  الت�صّرف  اإلى  يميلون  الأقوياء  لأّن  الواحد؛ 

مّما يوّلد تبعّية و�صيطرة، وبالتالي تتوّلد بنية تعّلم غير اإيجابّية. 

- عدم اعتماد ال�صداقة الحميمة كمعيار في ت�صكيل الفريق؛ لأّن 

هكذا اأع�صاء قد يميلون نحو نقا�صات بعيدة عن المهّمة.

الفريق عند  بمكافاأة  وا�صتبداله  الفرق  بين  التناف�س  ا�صتبعاد   -

النجاح في المهّمة؛ لأّن التناف�س ي�صّجع اإعطاء دور اأكبر للقوّي في 

الفريق، وبالتالي التكالّية لدى الآخرين. بينما المطلوب ال�ّصعي لتنمية 

التوازي في الم�صاركة واإ�صراك الجميع في الكت�صاف الجماعّي؛ ولأّن التناف�س 

عملية  ح�صاب  على  النتيجة  على  التعاونّي،  الفريقّي  العمل  في  التركيز،  اأي�صًا  ينّمي 

الو�صول اإليها.

- تخ�صي�س وقت لمعالجة بع�س النحرافات وال�صراعات داخل الفريق.

- توزيع الأدوار، ح�صب طبيعة الن�صاط، مداورة على المتعّلمين، لتدريبهم على القيام بها 

جميعها )منّظم، كاتب، ناطق، مجّهز...(

ن�صاط  اأو  مهّمة  اأمام  المتعّلميــن  فيها جميع  بكون  و�صعّيــة  الجمــاعّي:  العمل  و�صعّية  د. 

حّل  �صوؤال،  عن  الإجابة  تمرين،  حّل  ن�ّس،  قراءة  بمفرده:  منهم  كل  من  تنفيذه  مطلوب 

م�صاألة...

ة بجميع و�صعّيات العمل توجيهات خا�صّ

ظروف  جماعّي(  فريقّي،  ثنائّي،  )فردّي،  المتعّلمين  من  المعّلم  يطلبه  عمل  و�صعّية  لكّل 

ترّجح اللجوء اإليها بدون غيرها، ولكّل و�صعّية قواعد و�صوابط ت�صاعد على النجاح فيها. يهّمنا 

ة بها منفردة اأو مجتمعة: اأن نلفت النظر اإلى الأمور التالية الخا�صّ

- تو�صيح تعليمات والتاأّكد من فهمها من قبل المتعّلمين في جميع الو�صعّيات.
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- لفت نظر جميع المتعّلمين، عندما ي�صطر المعّلم اإلى تو�صيح 

�صيء ما لهم في العمل الجماعّي اأو الفريقّي.

- البتعاد عن المتعّلمين في العمل الفردّي والفريقّي حين الإجابة 

اأو القيام بمهّمة.

- الحر�س على اإبقاء جميع المتعّلمين تحت النظر في كل و�صعيات 

العمل.

اإنهائه  حال  اآخر،  بعمل  الإنجاز  ال�صريع  المتعّلم  اإ�صغال   -

الن�صاط: قراءة كتاب، كتابة فر�س...

اإدراج عمل فردّي ي�صبق العمل الفريقّي في بع�س الن�صاطات  - ا�صتح�صان 

)نقا�س فكرة، اقتراح حلول...(.

- النتقال ب�صهولة و�صرعة، حين تدعو الحاجة، من و�صعّية اإلى اأخرى:

الراغب  المتعّلم  تعيين  ثّم  جماعّي(،  عمل  الإجابة  )تح�صير  للجميع  �صوؤال  توجيه   

بالإجابة )عمل فرّدي(.

 الطلب من جميع المتعّلمين حّل تمرين )عمل جماعّي(، بينما يحّل زميل نف�س التمرين 

على اللوح )عمل فردّي(.

 عند تعيين متعّلم لقراءة الن�ّس )عمل فردّي(، الطلب من الآخرين المتابعة في الكتب 

ا�صتعدادًا لت�صحيح اأّي خطاأ محتمل )عمل جماعّي(.

 عندما يقّدم متعّلم اإجابة عن �صوؤال )عمل فردّي(، تحويل الإجابة اأو التعليق عليها اإلى 

الزمالء )عمل جماعّي(.

 وعندما يعر�س متعّلم نتائج عمل ثنائّي اأو فريقّي )عمل فردّي(، الطلب من الآخرين 

ال�صتعداد للتعليق واإبداء الراأي )عمل جماعّي(.
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ظهر هذا المفهوم اأّوًل في اأعمال تعليميّي الريا�صّيات الذين قالوا 

بين  المعاني  من  م�صتركة  م�صاحة  بناء  دون  من  تعليم  وجود  بعدم 

المعّلم والمتعّلمين، ت�صاعد على ح�صن اإدارة التفاعالت بين المعّلم 

والمتعّلمين والمعرفة.

اجتماعّية  قواعد  بو�صاطة  ُيدار  �صغيًرا  مجتمًعا  ّف  ال�صّ ي�صّكل 

المتبادلة  الأدوار  وتو�صح  اأفراده،  بين  العالقات  تنّظم  وتوا�صلّية 

ف  والّتوّقعات والت�صّورات العائدة لها، وت�صع التطبيقات المعتمدة في ال�صّ

اأّنها  على  الّتعليمي  بالعقد  الم�صّماة  القواعد  هذه  ُعّرفت  لقد  معّين.  �صياق  في 

مجموع �صلوك المتعّلم المتوّقع من قبل المعّلم، و�صلوك المعّلم المتوّقع من قبل المتعّلم 

خالل و�صعّية تعليم وتعّلم اعتيادّية.

ّف  بّين اأحد التربوّيين  دور العقد الّتعليمّي في التعّلم، في م�صاألة عر�صها على متعّلمي ال�صّ

المتعّلمين عن عمر قبطان  �صاأل  القبطان، حيث  �صنوات( عن عمر  الأ�صا�صي )10-9  الّرابع 

�صفينة عليها ثمانيٌة وع�صرون خروًفا وع�صر عنزات. قّدم ثمانيٌة و�صبعون بالمئة من المتعّلمين 

اإجابة خاطئة بجمعهم الخراف والعنزات!

اأعاد تربوّي اآخر تجريب م�صاألة م�صابهة، في درا�صة اأجراها حول ا�صتراتيجّية المتعّلم في 

اإيجاد حلول للم�صائل. لقد �صاأل متعّلمي الّرابع الأ�صا�صي، عن عمر المعّلمة اإذا كان يوجد في 

المتعّلمين  غالبّية  اإجابة  فكانت  مقاعد،  اأربعة  �صّف  كّل  وفي  �صفوف طاولت  ثمانية  ف  ال�صّ

اثنتين وثالثين �صنة. ا�صتخل�س هذا التربوي بعد مقابلة المتعّلمين الأمور الآتية:

العمر، هو الإجابة عن  الم�صائل، في مثل هذا  المتعّلمين في حّل  الأّول عند  اإّن الهدف   -

�صوؤال المعّلم.

- يقّدم المتعّلمون، كحّل لم�صاألة معرو�صة عليهم، الإجابة اّلتي تبدو لهم مقبولة م�صتعملين 

اثنتي ع�صرة �صنة: نتيجة  المعّلمة  الأكثر مالءمة بنظرهم )ل يكون عمر  الّطريقة الح�صابّية 

جمع الأرقام، ولهذا لجاأوا اإلى �صربها ببع�صها(.

4    العقد التعليمّي
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- الأهّم بالّن�صبة اإليهم هو القيام بمتطّلبات “مهنة المتعّلم”.

يطرح  ل  الّذي  الخبير  المعّلم  من  المعرفة  المتعّلم  ل  ُيح�صّ  -

م�صاألة ل حّل لها.

- الإجابة عن ال�ّصوؤال اأهّم من الفهم.

من اأمثلة العقد الّتعليمي فهم المتعّلم لتوّقعات الباحث في تجارب 

بياجيه، اإذ اإّن مجّرد اإعادة طرح ال�صوؤال ُيوّجه المتعّلم باإّتجاه تقديم 

في  اأخطاأ  اأّنه  المتعّلم  لفترا�س  الأولى  لالإجابة  مغايرة  اإجابة 

الإجابة الأولى. وكذلك الأمر في مثال اعتماد عنوان در�س يوؤّثر اأو يوّجه 

رب وت�صّمنت  الإجابة باّتجاه معّين. فاإذا كان عنوان الّدر�س حّل م�صائل عن ال�صّ

ا في ت�صمين ن�ّس  الّتمارين م�صاألة عن الق�صمة يخطئ المتعّلمون في حّلها. وهكذا اأي�صً

ال�ّصوؤال عبارات توحي باإجابات غير تلك المن�صودة، كاأن ن�صاأل عن فارق الحرارة في عملّية 

جمع معطيات. 

ا اأن ل يجري المعّلم اختباًرا من دون اإعالم المتعّلمين به  ومن اأمثلة العقد الّتعليمّي اأي�صً

قًا. فاإذا طلب منهم فجاأة ودون �صابق اإنذار اإجراء اختبار تو�صع عليه عالمات توؤخذ بعين  م�صبهَّ

العتبار، تقوم قيامة المتعّلمين ول تقعد؛ لأّن المعّلم ينق�س بذلك العقد الّتعليمي غير المعلن 

ولكن المعتاد.

ي�صاعد العقد التعليمّي المتعّلَم على �صلوك طريق يقوده من التبعّية للمعّلم اإلى ال�صتقالل 

تجاهه، وعلى خلق وتو�صيع م�صاحات حوار بين المعّلم والمتعّلمين، وعلى ح�صن اإدارة منظومات 

قواعد �صّفّية واإقامة عالقات تحترم خ�صو�صّيات الأفراد.  

ف ي�صتلزم ا�صتمرار الّتوا�صل بين المعّلم والمتعّلمين، وتجّنب ح�صول  اإّن ح�صن اإدارة ال�صّ

قطيعة في العقد الّتعليمّي. ويكون ذلك من خالل نقا�س وفهم وتو�صيح ما اأمكن من عناوين 

على  والمتعّلمين  المعّلم  قبل  من  بها  واللتزام  المتعّلمين،  مع  ب�صاأنها  والّتفاو�س  العقد  هذا 

ال�ّصواء.
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خاتمة

ن�صتنتج مّما تقّدم مدى �صعوبة الإحاطة بمفهوم الإدارة ال�صّفّية لكثرة العوامل الموؤّثرة فيه. 

لقد تبّين لنا كيف اأّن مالحظة وجود م�صكلة في الإدارة ال�صّفّية متمّثلة في انقطاع الّتوا�صل بين 

المعّلم والمتعّلمين، وبين المتعّلمين اأنف�صهم، اأ�صهل بكثير من تحديد اأ�صبابها.

الكفاية  هذه  اكت�صاب  على  وتاأهيلهم  المعّلمين  اإعداد  مو�صوع  ت�صّعب  الخ�صو�صّية  هذه 

واّلتي كما لحظنا، فيما تقّدم، قد ترجع، في بع�س اأ�صبابها، اإلى المدر�صة والّتجهيزات الماّدّية 

والقوانين... اأي اأّنها تتخّطى المعّلم كفرد.

كانت  المدر�صة  في  لها  تعليم  ة  ح�صّ اأّول  اأّن  الجديدات  المعّلمات  اإحدى  من  �صمعت  لقد 

باإدخالها اإلى �صّف لتحّل مكان معّلمة غائبة، اإّنها ل تعرف المتعّلمين ولم ُتَتْح لها الفر�صة حّتى 

ب�صوؤال  �صّفه  مع  ة  ح�صّ اأّول  يمالأ  الذي  الجديد  بالمعّلم  الحال  كذلك  به.  ُت�صغّلهم  ما  ر  تح�صّ

الإدارة  في  الم�صاكل  تبداأ  هواياتهم...  وعن  ال�صيفّية  عطلتهم  ق�صاء  كيفّية  عن  المتعّلمين 

ال�صّفّية من هنا! فاإّما اأن ُي�صِغل المعّلم المتعّلمين بما هو مفيد، واإّما ي�صتغلون به بما هو غير 

مفيد، ول حّل و�صط براأينا المتوا�صع!

ة الصفية
دار

اإل


