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   فكرة إلدارة سلوك الطالب والطالبات١٠٠
  

هو عنوان لكتاب من تأليف جوين ينغ وترمجة سالم حسن اخلطيب وهو من إصدار مكتبة 
   ١٤٢٧العبيكان عام 

الكتاب بشكل سريع فوجدت فيه نقاط مجيلة ومفيدة فرغبت يف مشاركة وقد تصفحت 
ولعل هذا يكون بشكل يومي إن ( األخوة يف االستفادة منه وذلك بنقل فكرة واحدة يف كل مرة 

وسأنقل الفكرة بشكل خمتصر حىت لو كان عليها بعض امللحوظات وهذا لفتح الباب ) شاء اهللا 
  .دى للمناقشة مع الزمالء يف املنت

  

وتكمن أمهية القدرة على إدارة الصف يف أن جهد املعلم وعلمه مهما كان قويا لن يؤثر يف 
  . من خالل الضبط العام للصف اطالبه ما مل يكن الفصل جاهزا الستقبال املعلومة وهذ

  
الكتاب يتكون من مئة فكرة تساعد املعلم يف ضبط صفه وهذه النقاط مقسمة على سبعة 

  : يلي فصول وهي كما 
  

  . اعرف طالبك - ١
   كيف حتافظ على هدوئك يف وجه العاصفة الصفية ؟- ٢
   كيف تبقي األمور يف مسارها الصحيح داخل الصف؟ - ٣
  . معاجلة املشكالت الشائعة - ٤
  . إصدار املكافآت والعقوبات- ٥
ة واملراد ا أفكار جتعل عالقتك بالطالب على نطاق أوسع من عالق.  وعلى نطاق واسع - ٦

  .معلم بطالبه يف الصف 
   كيف تدير نفسك ؟- ٧
  

  هذا رابط للتعريف بالكتاب يف مكتبة العبيكان 
http://www.obeikanbookshops.com/newreleases.php 

  

وإليكم خمتصرا ملقدمة الكتاب ملا فيها من نقاط نفسية وتربوية يتلمسها اخلرباء التربويون من 
  .أمثالكم 



  املقدمة
  

 ( - وكما يقول -عمل كإداري يف أحد البنوك وملدة ستة عشر سنة ، ولكن كان املؤلف ي
ولتحقيق هذا ) لقد أحببت أن يكون يل تأثري على جيل كامل... حلم حيايت بأن أكون مدرسا 

احللم التحق جبامعة مفتوحة بدوام جزئي حىت أاها مث درس موظفني البنك كنوع من التدريب له 
  . ليم الكبار يف املساء ، وكذلك فتح فصوال لتع

  
لقد كانت تلك : وبكل صراحة أقول: ( وعندما بدأ التدريس ، ولكنه صدم بالتدريس فيقول

الدروس عبارة عن ساحة معركة ، وصحيح أنين كنت أعرف مادين حق املعرفة ، ولكن املشكلة 
وكنت طوال . هي أنين مل أن أعرف كيف أدرسها ، لقد كان الطالب يشعرون بامللل يف درسي 

ويف اية كل درس تراين . الوقت أصرخ وأوجه عشرات التهديدات ، وأطلق العقوبات باجلملة 
  ) منهكا وحمبطا

  
 على الطالب وغريهم بل فكر مبا ةبالالئمولكن صاحبنا مل يستسلم لواقعه التعليمي ، ومل يلق 

سه وبالتايل من واقع حصته ميكنه هو تغيريه ، وعن مكمن اخلطأ لديه قبل غريه ولذا غري من نف
) درس توضيحي( التعليمية وهذا من خالل حضوره لدى معلمني من ذوي اخلربات العالية 

فبدأت أسأل هؤالء املعلمني الكثري من : ( واملقارنة بني طرقهم والوسائل اليت يستخدمها ولذا يقول
وحني تكون :( دفاتر مث يقولحىت جتمع لديه العديد من ال) األسئلة ،وأدون ملحوظام على دفتر 

إحدى احلصص الدراسية ناجحة فإنين أجلس بعدها متأمال ألعرف السبب وراء كوا كذلك ،مث 
  ) .أدون جوهر السبب يف جناح الدرس 

  
وهكذا تكون لديه العديد من اخلربات التراكمية واليت ينقحها من خالل جتاربه وتطبيقاته 

  . ، علما أنه معلم يف املرحلة الثانوية الشخصية فأخرجها للمعلمني وغريهم
بك   منه كفاءة وال قدرة على تسجل ما ميربأقل) معلما أو مشرفا( وال أظنك أخي العزيز 

  . من مواقف تعليمية 



  اعرف طالبك: الفصل األول 
  

  . معرفة أمسائهم  -١
  من طرق حفظ أمسائهم 

  وزع أماكن جلوسهم حسب ترتيب أمسائهم اهلجائي * 
  تابة األمساء على الطاولة ك* 
  انتهى ) . مع الصورة ( وضع خمطط للفصل ميثل أماكن جلوسهم مع اسم كل طالب * 

  
ماذا كان اسم ( من الكتب اليت تقدم لك مهارة تذكر األمساء كتاب صغري مفيد باسم : قلت 

هذا الكتيب و. كريكور شتاوب / لن تنسى بعد اآلن األمساء وال الوجوه تأليف ) ترى   يافالن
  . ضمن سلسلة الذاكرة القوية 

  

  .  اعرف اهتمامات طالبك -٢
فهذا يساعدك على اختيار املواضيع املثرية هلم وعلى اختيار األمثلة اليت جتعلهم متابعني لك يف 

  . الدرس 
  .  يف بداية العام الدراسي استبانهوميكن أن يكون هذا من خالل 

  

   . من خالل معرفة أهدافهم يف احلياة  إثارة احلافز التعليمي لديهم-٣
هذه الفكرة قريبة من جهة الوسائل املستخدمة يف حتقيقها مع الثانية وختتلف عنها يف نوعية 

  . احملفز 
  . وال شك يف أن تنوع احملفز يشكل عنصر مهم لضمان استمرارية االنتباه لدى الطالب 

  لي أقوى وأبقى من احملفز اخلارجي وكذلك هذا احملفز يعترب حمفز داخلي واحملفز الداخ
  
  
  



  .  تعزيز شعور الطالب بأمهية عمله -٤
غالبا ما يكون الطالب املشاكسون ضعيفي الثقة بالنفس ، ويشعرون بأن ما يقومون به ليس 

  .له قيمة أو فائدة 
  

أن تظهر تقديرك ألي جهد يبذله الطالب وتبني له أمهية هذا : واملطلوب منك أخي املريب 
حضوره للمدرسة ، إحضاره ألدوات املدرسة ، عدم ازعاجه يف (هد يف حياته وحياة اآلخرين اجل

الفصل ، نظافته ، مشاركته لزمالئه يف عمل ما ، كتابته للواجب ، فضال عن مشاركاته يف الدرس 
  ) .ولو كانت قليلة 

  

سخ مفهوم قيمة وال تنس أن تكرر هذا فهو قد ال يصدقك يف البداية ولكن مع التكرار سيتر
  .  ويشعر به يف داخله مما يدفعه للعمل هعمل

  

  . التحلي بروح الدعابة  -٥
  ) . طالبا ومعلمني ( الدعابة واملرح مهمة يف خلق جو صفي حمبب للجميع 

  . وعليك احلذر من أمور عند تطبيق هذه الفكرة 
  

دث بعد املرح ولديك استخدم أسلوب الدعابة عندما ترى أنك قادر على السيطرة ملا حي) أ 
  . القدرة على ضبط الصف بعد ذلك وال يفلت زمام األمور منك 

 مزاحك يتعلق بك أو باملادة واملوضوع املطروح ، واحذر من املزاح فيما خيص اجعل) ب 
  .  ذا قيمة عندهم يعتربونهذوات الطالب أو قيمهم العرفية اخلاصة ، أو بالدهم وكل ما 

 متس الطالب لن ينساها وسيعتربها طعنة منك ولو قدر على الرد عليك وتأكد بأن املزحة اليت
يف حينها لفعل ، ولكنه قد ال يستطيع فتبقى حرقة يف نفسه حترمه من االستفادة منك ومن علمك 

.  
  

   صديق أم عدو ؟ -٦
مييل بعض املعلمون للتودد إىل طالم وهذا جيد ولكن جيب احلذر من املبالغة يف ذلك ، 

ك يف الصف هو القيادة ، وال تتصور القيادة دون حزم وصرامة يف وقت احلاجة هلا ، وهذا ال فدور



يعين الدعوة إىل الشدة والصرامة يف غرية وقتها ، فأنت إذا كنت صارما جدا  فستضع نفسك يف 
  . وإذا كنت لينا جدا  فسريى الطالب فيك لقمة سائغة . مواجهة معهم 

  
  . قتك معهم واضحة ومن البداية فتريح وتستريح من مشاكل كثرية بل اجعل احلدود يف عال

  . وكما قيل ال تكن لينا فتعصر ، وال ناشفا فتكسر 
  

  .  موقفك يساعد -٧
ومراد املؤلف من هذا العنوان أن النفسية اليت تكون عليها قبيل دخولك للحصة مؤثرة جدا يف 

ولذلك ) العلمي، والسلوكي، واللفظي( ك عطائك خالهلا وسينعكس ذلك على مجيع نواحي أدائ
حاول السيطرة على مشاعرك و بإضفاء أحاسيس التفاؤل والسعادة على روحك ، حىت لو كان 

  .بالتصنع 
قبل درسك تظاهر بأنك سعيد ملدة مخس إىل عشر دقائق ،وستالحظ أن شيئا ما قد : ويقول

  . تغري 
  

  !  جنم اليوم -٨
  .ل يوم جنم ، وحدد حماور التميز مع الطالب أخرب طالبك بأنك ستختار يف ك

 فقد يبذل الطالب جهدا كبريا يف تعلمه فيستحق التقدير لذلك حىت لو أخفق يف :اجلهد - ١
  . الوصول للنتيجة الصحيحة 

  . لتميز أدائه - ٢
  . استجايته يف الدرس - ٣

  .. وهكذا 
تميز وتارخيه أمام الطلبه ليكون  النجم ، ويفضل تعليق امسه وسبب الإعالنيف اية الدرس يتم 

  . حافزا للطالب 
  . فهذه الفكرة قائمة على استغالل الرغبة الداخلية لدى الفرد بالتميز والربوز 



  كيف حتافظ على هدوئك يف وجه العاصفة الصفية ؟: الفصل الثاين
  

  .  قوة التنظيم -١
ن معك فإنك قد تدخل يف يف درسك وال يكو...) كقلم ، ورقة ، ( عندما حتتاج إىل أمر 

لغط احلصول عليه من الطالب أو من الفصل ااور مما يسبب حركة وأصواتا غري مرغوب ا يف 
  . الصف 

  

فكل هذا يقضي عليه التنظيم املسبق للدرس وتوفري احتياجاتك للدرس ، وبذلك تعطي 
  . الدرس بكل سالسة ويسر 

  
ب فيما تقدمه هلم من تدريبات وجتارب جديدة وهذا ينطبق على توقعك ملا قد حيتاجه الطال

  . مل يستعدوا هلا 
  

  ! كن إجيابيا -٢
ومراد املؤلف أن تكون عباراتك عندما تريد تنبيه الطالب أو تصحيح سلوك لديهم عبارة 

وضرب مثاال . حتتوى على وصف ما تريده منه ، وال تكون عبارتك واصفة للسلوك اخلاطىء 
  : لذلك وهو قول

  ] بهتك مسبقا أن تكف عن الكالم ، ولكنك مصر على إزعاجيلقد ن[ 
إال أن هناك بعض . يبدو أن أغلب الطالب قد التزم الصمت ! ممتاز [ والعبارة املقترحة 

  ]الطالب ممن مل يسكت بعد ، وأنا مازلت أنتظر
  . وينبغي أن يصاحب العبارة نربة حازمة 

  

  ! توقف عن الصراخ-٣
نهك ومستنفذ لطاقتك ، وغري جمد  للصراخ  فهو مأال تلجلصف يف حال حدوث فوضى يف ا

  ) ويظهرك بشكل غري الئق ( مع الطالب 
  



  : بل اتبع النقاط التالية 
  )  .١٤سيأيت بيان لكيفية النظرة املؤثرة يف الفكرة ( قف وانتظر ويف عينيك نظرة حمددة 

  . اخفض صوتك حىت يصعب على الطالب مساعه فيضطروا للسكوت 
  . ال تعط فرصة لبدأ تعليقات حىتتوقف وانظر ملن ختاطبه لعدة ثوان واحذر من اإلطالة  

  . الطالب  إلسكاتارفع يديك عاليا 
  

ددة مث عد إىل نربة حمبعد تلك اخلطوات قد تضطر لرفع صوتك  فاجعله  بعبارة قصرية 
  .صوتك املنخفضة  

  

  .  أمهية لغة اجلسد - ٤
)  عينا٦٠( بل هناك أيضا )  أذن تسمعك ٦٠( توجد فقط عندما تكون يف الصف فال 

اليدين ، العينني ، تعبريات الوجه ، الوقوف، التنقل ( ترمقك ال تتعامل مع كالمك بل مع جسدك 
فباإلضافة ألمهية ) وليس اهلروب ا خلف الطاولة ( فأنت مطالب بضبط حركاتك كلها ...) ، 

مهمة يف إدارتك للصف وهذه بعض القواعد للغة اجلسد تساعد لغة اجلسد يف إيصال املعلومة فإا 
  . يف ضبط الصف 

  

  .  نظراتك وحركاتك واثقة -١
    . قف باستقامة - ٢
  .  تابع الطالب باستمرار من خالل نظراتك - ٣
  . تابعتك ملا يفعلونه م تنبيهك للطالب عما يصدر منهم يشعرهم مبدى اطالعك و- ٤
  . إشارات حركية تدل على عمليات لضبط الصف  ضع باالتفاق مع الطالب - ٥
  .  اجعل مجيع لوازمك يف متناول يدك حىت ال تتصرف بارتباك فتتسبب حبدوث فوضى - ٦
  .  قف بشكل واضح جلميع الطالب عندما تشري لسبورتك - ٧
   قف يف املكان الذي يتيح لك متابعة كل الصف- ٨
  .  اصدر تعليماتك دوء وبثقة - ٩
  . عجلة واالرتباك  جتنب ال-  ١٠
  



  

  .  روعة اإلشارات -٥
والفكرة قائمة على اإلتفاق مع الطلبة على إشارات معينة يفهم الطالب منها املراد مباشرة ويف 

  . هذا توفري الكثري من الوقت واجلهد على املعلم 
دة واألفكار يف هذا اال كثرية وعديدة وبإمكان املعلم جبلسة قصرية مع نفسه أن يبتكر ع

كإشارة مرور ( أساليب منها ما يعتمد على حركة اجلسد ومنها ما يعتمد على ملصق يف الصف 
  . وغري ذلك ) السيارات كما شاهدته يف بعض املدارس 

  

  .  تنمية النظرة  -٦
من وسائل التواصل مع التالميذ النظرة   فمن خالل نظراتك املدروسة ميكنك  إيصال عدم 

 شرحك  ولكن ينبغي أن تكون نظرة كمقاطعةر من أحد الطالب رضاك عن تصرف معني صاد
وبعد )  مئة ألف وواحد ، مئة ألف واثنان ، مئة ألف وثالثة ( مقننة ، ويقدرها املؤلف مبدة قولك 

وأضمن لك أنك ستجد هذه الطريقة قوية ( ذلك أصرف نظرك وتابع شرحك مث يقول املؤلف 
  ) . التأثري 
  

   .  كن مهذبا تكن قويا-٧
 عندما يسيء الطالب إليك فليس من املصلحة أن جتاريه يف أسلوبه بل كن يف جوابك عليه 

  ومهما نزلت ملستوى متدين يف ك إساءتك األدب ستجعله يتمادى عليألن.  يف حزم امؤدب
  . عباراتك فأنت اخلاسر باعتبارك  معلما 

  

  . قوة الثبات واالستمرارية -٨
ديد املعايري واحلدود اليت من املمكن االلتزام ا من قبل الطالب  حت: وجوهر هذه الطريقة هو 

ككثرة الواجبات ، والعقوبات اليت تتطلب وقت وجهدا مضاعفا  ، . ( وميكنك أنت متابعتها 
، واخلالصة كن واقعيا فيما تضعه من لوائح وأنظمة )  خاصة منه الكتايب ( والشكر املستمر 

  . بيقها ألن عدم تنفيذها يسبب املزيد من الفوضى الصفية لضبط صفك  حىت تتمكن من تط



  
 الواجبات ومن مث عدم تصحيحها لضيق الوقت إعطاء( ومما يكثر من املعلمني يف هذا اجلانب 

مما يتسبب يف قلة اهتمام الطالب بالواجب ، وترسيخ اخلطأ الذي كتبه الطالب يف الواجب إن 
  ) .وجد 
  

  .  كن لطيفا -٩
بل حاول تذكري نفسك بلزوم اهلدوء ، ) ال تغضب (  يف فصلك كثريا  إلزعاجامهما كان 

ألن هذا يظهرك أمامهم واثقا من نفسك ومل تربكك تصرفام مث وجه هلم النقد بشكل إجيايب 
أما بالنسبة لكم أنتم هناك فابذلوا مزيدا من . أرى معظمكم يعمل بشكل جيد ! حسنا ( كقولك 
  ) .اجلهد 

  

 إىل عبارة أقوى من عبارة املؤلف حبسب تقديرك الشخصي  لطبائع الطالب وقد حتتاج
  ) .٧(ه النقطة قريبة جدا من رقم أرى أن هذ) مؤدبا ،ولطيفا ( وبيئام  ولكن ال تنس أن تكون 

  

  . صرف االنتباه   "  أسلوب – ١٠
تباه عن عندما يبدأ أحد املشاكسني جلرك إىل جدال عقيم  ومضيع للوقت ، فاصرف االن

  .حماولته وذلك 
بغض النظر عن دافعه للكالم  مث ) إن كان حقا أو بعض احلق ( بإقراره على كالمه  احلق * 

  . حول انتباه الطالب ملا كنت تقوله قبل ، أو لعمل آخر يقوم به أحد زمالئهم  
  

  . ئدة ومل جيرك حلديث حمرج أو عدمي الفا)  بل استمعت له ( وذا ال تكون قد جتاهلته 
  

  .  ردود فعلك -١١
  :ل املشكالت اليت تتوقع حدوثها امن املفيد أن تفكر مسبقا يف ردود فعلك اليت ستتخذها حي

  . كتأخر الطالب 
  .وكالم الطالب أثناء الدرس 

  .وعدم كتابة الواجب 



  ...) .كتاب ، قلم ، ( و عدم توفري لوازم الدرس 
ا سيظهرك مبظهر الواثق من نفسه و أكثر فعندما تكون ردودك حاضرة يف ذهنك فإن هذ

  .  يقظة وعدال  حيث لن ختتلف عقوباتك  
 وميكن أن تسجل  بعض ردود أفعالك  لتساعدك يف حتديد األفضل منها  أو تطور ما ميكن 

  .  تطويره منها 
  

  .  حكمة التفكري مرتني -١٢
احلكمة  التفكري يف آثار كلماتك   للكلمة أثر كبري يف التأثري اإلجيايب أو السليب  لذا كان من 

وهذه النقطة . اليت توجهها للطالب  فقد توجد  مناخا  يساعد على الفوضى كنتيجة لكلماتك 
  . على بداهتها واإلمجاع على أمهيتها إال أن ممارستها ضعيفة جدا فذكر نفسك باستمرار بأمهيتها 

  

  . الكلمة قبل خروجها من فمه ليفكر يف .  ليت حلقي حلق نعامة : ويف املثل العامي 
  

  .  عبارات سحرية -١٣
  . ذكر املؤلف بعض العبارت واليت يرى هلا اثرا كبريا يف ضبط الصف 

  هل يستطيع أحدكم أن يقول يل ماهذا ؟ : أمسك شيئا بيدك وقل
فقط ثالثة طالب يعرفون ! ماذا دهاكم ؟! هيا : عندما يشارك يف املناقشة عدد قليل قل 

  .هيا ،أريد املزيد .  بالتاكيد  ال  اجلواب ؟
حسنا ، أنا ال أرغب عادة يف عمل ذلك  ولكنكم : عندما تريد حتذيرهم من عقوبة ما فقل 

  . مل تتركوا أمامي خيارا آخر
مخسة ، أربعة ، ثالثة ، اثنني ، . اخفضوا أصواتكم رجاء : والستعادة اهلدوء يف الصف قل 

  . واحد 
  



  .تبقي األمور يف مسارها الصحيح داخل الصف كيف : الفصل الثالث 
  
  .  ارفع من معنويات الطالب – ١

وهذا بذكرك يف بداية اليوم الدراسي  ألبرز حسنات طالبك  والتحسنات اليت  حدثت على  
  . مستواهم الدراسي أو السلوكي 

كته يف أو قلة حركته ، أو حل واجباته ، مشار.  على وصوله املبكر  أشكر حامد : كقولك 
  . وهكذا  ... املناقشة 

ففعلك هذا باستمرار  يعزز الشعور بالتفوق لديهم  ويدفعهم لبذل املزيد يف سبيل كسب 
  . اجلديد من الثناء 

  

  . كيف جتعل بداية الدرس رائعة ؟ -٢
بداية الدرس عنصر مهم يف جذب انتباه الطالب لذا احرص على أن تكون بدايتك حمفزة ، 

ألن درسك .  موضوع املعركة القادمة مع طالبك وإعالن البداية بتوبيخ ولوم واحذر كل احلذر
  . هو اخلاسر األكرب فيها 

  

أحسنت يف إكمال ! خالد : وقد ذكر املؤلف بعض األمثلة لبدايات يراها جيدة كقول 
  . وهكذا . واجبك يف الدرس املاضي 

رس وهذا يتطلب ثراء ثقافيا لدى ولعل من البدايات احملفزة ذكر قصة أو طرفة مرتبطة بالد
  .املعلم يف مادته 

  

  .  استعمال بطاقات توضيحية كبرية -٣
 a4الفكرة هي كتابة إجابات قصرية عبارة عن كلمة واحدة مثال على أوراق كبرية مثل 

وتعطى للطلبة عند دخوهلم للصف مث يسألون أسئلة مناسبة ملا معهم من إجابات على أن يرفع 
  . بة الصحيحة إن كانت لديه الطالب اإلجا

  . وتتميز هذه الفكرة بأا يف البداية فتضبط الصف مبكرا وبكوا حركية وحمسوسة 
  

  . األساليب اليت جتعل بداية رائعةأرى أن هذه الفكرة ممكن أن تدمج يف النقطة السابقة كأحد



  

  . كيفية إعطاء الواجبات ومجعها -٤
 طريقة إعطاء الواجب والورقيات يف الصف وبعد قد يكون من أسباب الفوضى يف الصف

كأن يستغل إنشغال املعلم بذلك أو بإدارة ظهره لبعض املشاغبني ولذا يقدم املؤلف . ذلك مجعها 
  . بعض التوجيهات لتجنب ذلك 

  . يقوم مبهمة توزيع وجتميع الواجبات واألوراق ) من الطالب( عني لكل صف مسؤوال * 
ب لتوجيهات التدريب من خالل وضعهم لألقالم ولكل ما ميكنه أن تأكد من مساع الطال* 

  . يشغلهم عنك 
تأكد من كفاية الوقت لتجميعك الواجبات قبل ضرب اجلرس والذي قد يؤدي لشيء من * 

  . الفوضى واإلزعاج بسبب تسارع الطالب إلعطائك الواجب
  . تبدأ اجلمع أناشرح هلم ما تريده قبل * 
  

  .ة  الثالثة السحري-٥
بدال من أن يقوم الصف كله بعمل تدريب أو نشاط واحد  قدم هلم عدة خيارات على أال 

وهذه الفكرة تضمن لك مشاركة مجيع الطلبة ) .  حىت ال حتدث فوضى( تتجاوز الثالثة خيارات 
  . حيث أم عملوا وفق اختيارهم بأنفسهم  وهذا دافع ذايت قوي  

  

   .  مجال أسئلة االختيار املتعدد-٦
 يف بأسئلة تكون بداية منفرة للطالب عندما تعطيهم أسئلة صعبة أو سهلة جدا ، ولذا ابدأ  

وخري منوج لألسئلة املتوسطة هي اليت حتوي خيارات متعددة  حيث . املتناول مث تدرج منها لألشد 
  . أن اخليارات تساعد على التذكر لألجوبة الصحيحة  

  

  . بك  املزيد من املساعدة لك ولطال-٧
 قد تكون صعوبة األسئلة سببا يف حدوثا بعض الفوضى عند من مل يتمكن من حلها لذا 
يقترح املؤلف وضع ورقة إضافية تعرض السؤال نفسه بشكل أسهل كأن يكون مقسما إىل 
جزئيات أصغر ، وال مانع من وضع منوذجا حلل سؤال بنفس الطريقة إن كانت املادة أو فكرة 

  . لك السؤال تتيح لك ذ
  



  . استخدام الوسائل السمعية -٨
يقترح املؤلف أن تقدم املقطع املراد تدريسه من مادة القراءة مثال عن طريقة مسجل بصوتك 

  . ألن هذا يساعدك يف ضبط الصف من جهتني ) األفضل أن يكون بصوت غريك (
  .  شد انتباههم فتقل احلركة :األوىل 
  .  للتركيز على الدرس  يفرغك ملتابعتهم وتوجيههم:الثانية 

  . وكذلك إذا أمكنك تقدمي الدرس بصورة مرئية فهذا افضل 
  

وعندي أن هذه الوسيلة من أفضل الوسائل واليت متكن حىت املعلم الذي يعاين من ضعف 
خاصة مع توفر املواد احلاسوبية للكثري . السيطرة على الصف من جعل صفه اقل فوضى وعبث 

 عن غرفة الً يف عدد ال باس به من مدارسنا فض توفر أجهزة احلاسب اآليلمن املواد الدراسية ومن
  . مصادر التعلم واليت تعاين من قلة التفعيل هلا 

  

  . الدرس املستقل بذاته -٩
 أو غري قد يعطي معلم أكثر من درس يف حصة واحدة إما النتهاء الدرس األول يف وقت قصري

  : فصل وعدم املشاركة  ألسباب دم انضباط الوهذا األمر يسبب ع. هذا 

  .ملل الطلبة 
  . عدم استعداد املعلم القبلي مما جيعل الدرس الثاين غري مكتمل العناصر 

  

  ) اجلسر . (  أنشطة التجسري -١٠
غالبا ما يسبب انتقالك من نشاط إىل آخر ربكة وفوضى وقد يكون هناك بعض االعتراض 

 ودون اعتراضات يقترح املؤلف أن تعمل اًلك سلساط األول  وحىت يكون انتقاعلى ترك النش
جسر ينقل الطالب إىل النشاط التايل  وذلك بطلبك من الطالب ترشيح من يلخص للجميع 
وأمامهم  أبرز ثالثة فوائد من النشاط السابق فيكون هذا مبثابة اإلعالن الدبلوماسي عن اية 

  . ن أحدهم النشاط األول ولكنه بنشاط خمالف وجذاب هلم ألنه م
  



  كيف تغري األنشطة ؟ -١١
 للفكرة السابقة  وملخصها أن لديك آلية واضحة وحمددة مع الطالب على ما تتمة  وهي 
ويفضل أن تكون عرب عالمات وإشارات  )  التوقف عن العمل ، البدأ بالعمل ( تريده منهم 

وهذا ال ( ار األمر وجيب أن تكون عباراتك حازمة وجادة عن إصد.  واضحة وظاهرة للطالب 
  )  .يعين أن تكون غري مهذبة 

  

  .  االستراحة الرائعة -١٢
  من اجليد أن تعطي الطالب استراحة قصرية وخاصة بعد تعاوم معك يف الدرس كمكافأة  

وقد تستفيد من . هلم على أن تكون االستراحة قصرية ومنضبطة حبيث يكون احلديث فيها دوء 
واحذر من اإلكثار من االستراحات حىت ال ينتظروها منك . د للفقرة التالية االستراحة يف اإلعدا

  . كل حصة 
  

  .  التأين يف إعطاء الدرس - ١٣
  عليه  حياول بعض املعلمني احلريصني أن حيقق لطالبه كل رغبام واستفسارام مع ما

  .مادة علمية  من 
ق نفسه مما يضعف قوة تقدميه وحرصه هذا وإن كان يشكر له من جهة ؛ فهو مصدر إلرها

للموضوع األصلي ، وقد يستعجل يف تقدمي املادة ليتمكن من تلبية كل املتطلبات فيفرط يف 
  . اجلميع

ولذا جيب عليه التأكد من عدم سرعته يف تقدمي املادة ، وأن يرفض أي مقاطعة لعمله حىت 
م ولكن ال يستطيع تلبية مجيع ينجزه ، وال بد أن يدرك طالبه أنه حريصا على حتقيق احتياجا

  .الرغبات 
  

  . التعزيز املرئي -١٤
والفكرة تقوم على وضع إشارات ورقية يف الصف تؤكد على قواعد سلوكية مطلوبة من 

  . الطالب يشري إليها املعلم يف حال خمالفة الطالب لتلك القاعدة 
نظره املتكرر هلا يف الصف وقوة تأثري اإلشارة نابعة من تأكيدها يف حس الطالب النابع من 

  . ولكن هذا متعلق حبزم املعلم جتاه تطبيق ما فيها 



  

  .  جدول متابعة السلوك-١٥
وعناصر الفكرة تقوم على كروت ملونة كل لون منها يعرب عن مستوى مشاركة الطالب 

  اليومية 
 مزيدا من حيتاج إىل: مقبول  ، أصفر: جيد ، برتقايل : ممتاز  ، أزرق : أخضر : مثال ذلك 

  . التحسن 
  توزع هذه الكروت يف آخر اليوم الدراسي  ،

 الطالب تلون املربعات اليت أمام الطالب كل يوم باللون الذي بأمساءويكون لدينا جدول 
  حصل عليه 

(   مدة اجلدول الللطالب ومدى استقراره أو تذبذبه خوذا ميكن وبسهولة متابعة مستوى ا
  ) شهري ، فصلي 
  . هذه الفكرة اجعلها يومية ويف كل حصة وأن تنفذ بطريقة حتفيزية تشجيعية ولنجاح 

  

  . ملفات اإلجناز -١٦
هذه الفكرة تسعى لتعزيز ثقة الطالب بأنفسهم مما يساعدهم ويدفعهم للمشاركة وملخصها 
أن جتعل ملفا خاصا لكل طالب جيمع فيه كل عمل يعد إجنازا  ويكون امللف يف الصف لرياه 

  . ب وكذلك يكتب عليه  امسه بشكل ظاهر وواضح الطال
ومن باب التشجيع للطالب األقل يف اإلتقان أن تسجل هلم كل ما ميكن اعتباره جيدا ولو 

  . كان شفهيا بأن تسجله يف ورقة توضع يف امللف  
  .فهذه الفكرة وإن كانت حتتاج إىل جهد إال أن أثرها يف رفع ثقة الطالب بنفسه قوي 

  . النقاش  إدارة-١٧
 الكالم يف الصف ؛ جعل الطالب على شكل وكثرة فوضىال ط اليت تضبراألفكا من 

جمموعات لكل جمموعة رئيس ، مث تسجل امساء اموعات على السبورة ويسجل ماهلا وما عليها 
  .من نقاط يتم االتفاق عليها مع الطالب 

  
  



  . التذكري برفع األيدي -١٨
ول اجلواب أو السؤال من قبل الطالب دون استئذان وهذا حيدث من الفوضى الشائعة يف الفص

فوضى يف الفصل ولذلك كن صارم يف إجياد نظام متفق عليه ينص على عدم السماح للطالب 
عرفوا يبالكالم دون استئذان برفع اليد وحىت يكون النظام مثمرا عليك أن تناقشه مع طالبك بداية ل

منهم ، عزز الطالب تتجاوب مع من خيالفه فخل به أنت وال تفوائده ، مث كن حازما يف تنفيذه 
 النظام بصور التعزيز املختلفة ، نبه وباستمرار كل من خيالف هذا النظام ذاالذي يلتزم  .  

  

  . وقت التعليمات -١٩
وفكرة املؤلف أن تعطي وقتا كافيا للطالب بعد سؤالك ليتمكنوا من فهمه واستحضار 

 اإلجابة من أول من يرفع يده ، وجيب عليك أن تكون خبريا بالوقت الذي اإلجابة ، وال تأخذ
  .حيتاجه كل سؤال 

   . اعط وقتا للتفكري: اقترح تغيري عنوان املؤلف هلذه الفكرة إىل • 
  

  .توجيه األسئلة للصف  -٢٠
 عندما تسأل يف الدرس يرفع يديه عادة نفس اموعة اليت كانت ترفع يديها يف دروس ماضية

ون السؤال على ورقة يك حىت تفعل البقية كأن ةاألسئلولذا فيقترح املؤلف ان تغري طريقة طرح 

متهلهم مدة قصرية لكتابة اإلجابة مث تطالبهم بقراءة ماكتبوا وذا سيكتشف العديد منهم انه قادر 
  . على اإلجابة وسيزول حاجز الرهبة عند من كانت متنعه الرهبة من املشاركة 

  

  كيف تتعامل مع الإلجابة اخلاطئة ؟ -٢١
فضال عمن ( وذا تضعف ثقته بنفسه . خطأ : عندما جييب طالب بإجابة خاطئة قد تقول له 

  .  تلبيس عليه وعلى بقية الطلبة هوهذا في. جيد : أو قد تقول ) يوبخ ويسخر من الطالب 
: أو تقول .بة وتأكد عليه بأن تنظر للجانب الصحيح يف اإلجا) بني ذلك قواما (والصحيح 

أو تذكر بعض أخطاء العباقرة وكيف أم حنجوا . أنا أعرف الزاوية اليت نظرت إىل السؤال منها 
  .عندما واصلوا واستفادوا من حماولتهم غري الناجحة 

  



  .  طريقة بديلة عن توجيه األسئلة -٢٢
ها بلون تتضمن يف اخللف الفكرة تتلخص يف توزيع األسئلة عن طريق بطاقات كل جمموعة من

  : عبارة مساعدة  للطالب ملعرفة اإلجابة مع مراعاة التايل
  ستويات الطالب مشوائي  واحلقيقة أن التوزيع وفق عات عوتظهر للطالب أن التوزيع للمجم

العبارات املساندة تتوافق مع مستوى كل جمموعة  فمن كان لديهم قصور تكون املساعدة و
  . أكرب وهكذا 
  .  األسلوب يساعد الطالب على املشاركة مع الشعور باملساواة مع زمالئه يف املستوى وهذا

  

  . االستفادة من األفكار اجليدة يف املواد األخرى -٢٣
عادة ماتكون وسائل املعلمني يف ضبط الصف من مصدر واحد مرتبط مبادته الدراسية 

ت مع معلمني من ختصصات خمتلفة  من ويكررها باستمرار فمن وسائل التجديد أن يتبادل اخلربا
  . ادة ولو مع بعض التعديل املخالل احلوار أو الزيارات  فسيكتشف أساليب جديدة  تناسب 

  

  .  منع املشاجرات – ٢٤
من املظاهرة املخلة بإدارة الصف املشاجرات بني الطالب وباحلقيقة ال ميكن تصور حدوث 

ولذا فمن أفضل سبل جتنب ) معلم أو مراقب ( ملتابع  من اةدون غفلتشابك باأليدي بني الطالب 
املشاجرات هو التدخل املبكر يف حلها وذلك بالتعرف على مقدماا ومظاهرها األولية وهذا األمر 

  . يأيت  باملمارسة واخلربة 
  

  .سيء ماذا تفعل بعد درس -٢٥
الية بل ال بد من يف حال فقدانك السيطرة على الفصل  فال تتجاهل املسألة يف احلصة الت

 معاونة إدارة املدرسة ، ووضح للطالب  بالفوضى  ، حىت لو اضطررت لطلبحماسبة املتسببني
  . رفضك لتصرف هذه اموعة  وأا ستنال عقاا النظامي 

  

  . إعادة دمج رؤوس الشعب يف الصف -٢٦
ببني بالفوضى هذه الفكرة تالية لليت قبلها وملخصها أن تظهر للطالب حزمك جتاه املتس

ويقترح املؤلف  بعد إخراج املشاغبني  أن تتم إعادم بالتنسيق مع اإلدارة على شكل فردي يف 



وبعد ذلك تأيت مرحلة احتوائهم مع ضرورة تطبيق مبدأ ) . حسب عددهم ( كل حصة واحد 
  . التغافل 
  

  .  إدارة االمتحانات -٢٧
 مبسمىلذا يقترح املؤلف أن تقدم امتحاناتك  سلبيا على الطالب  واًيترك اسم االمتحان أثر

  ..خمتلف 
  كحلقات االستذكار املسلية  

  كم تستطيع أن تتذكر؟ "حلقات 
  "  .فاجئين مبعلوماتك " حلقات 

  

  . كيف جتعل طالبك يكتبون واجبام ؟ -٢٨
يشكل  الواجب يف كثري من األحيان عبأ ليس على الطالب فقط بل وعلى املعلم يف متابعته 
وتصحيحه مما يفقده يف بعض األحيان قيمته التربوية  ولذا فمراعاة بعض األمور تساعدك يف حتقيق 

  . األهداف التربوية منه  وهي كما يقترحها املؤلف  
  . ال تعط واجبات فوق طاقتك التصحيحة  •

  . اعط مدة زمنية كافية بني ابالغهم بالواجب  وموعد استالمه  •
  . لواجب وموعده ففي هذا تذكري لك وهلم خالل هذه املدة أكد على ا •
عند تأخر بعض الطلبة عن تسليم الواجب  ذكرهم بالعقاب املترتب على عدم  •

  . تسليمهم له يف املوعد األخري 
ال تعط الواجب التايل قبل استالمه من اجلميع  أو معاقبة من مل يسلمه يف املوعد  •

  النهائي 
  . عر الطلبة بقيمة الواجب  فهذه النقاط ستعطيك مهلة للتصحيح وتش

 اشغال وقت الطالب ، أو استكمال عناصر حتضري إلال تعط واجبا : وظة أراها مهمة ملح

الدرس فإن مل يكن هناك مربر  وحاجة وهدف واضح للسؤال املطلوب اإلجابة عليه فمن حق 
  . الطالب االستمتاع بوقته خارج املدرسة ومن حقه ممارسة مهارات أخرى 



  

  . ضع واجبات مسلية  – ٢٩
ولعل من عناصر التسلية فيها أن تكون  متناغمتا مع اهتمامام  ، وكذلك تكون مبتكرة 

  . ابداعية وليست تقليدية 
 أن الواجبات عادة ما تكون من نفس الكتاب مما  جيعلها مكررة ملا يف املدرسة  بل واملالحظ

  . أحيانا يكون املعلم مل يطلع عليها 
  

  . يح  التصح– ٣٠
فق  الطالب أن تضع معايري حمددة  متيقترح املؤلف للتخلص من طول مدة التصحيح  لدفاتر

مع الطالب عليها  ليتعرفوا على النتيجة بسرعة ودقة  ويقترح أن يقسم عمل الطالب إىل ثالث 
. وأن يعطى كل جمال عشر درجات مثال  .  اجلهد  ، و الناتج ، واجلودة  : جماالت وهي  

ا ميكنك اعطاء النتائج بسرعة أكرب  ، وكانت النتائج مدللة على نقاط القصور والقوة بدقة ، فهكذ
و ضمنت فهم الطالب لنقاط القوة والضعف لديهم ، وأمكنك تصحيح مجيع الواجبات اليت 

  . تعطيها فيضطر الطلبة لاللتزام بعملها ملتابعة هلا 
  

  .  التحكم بنهاية الدرس -٣١
  تفاعل الطالب معك يف درس أن يسبقه  تعليق لوحة عن الدرس متضمنة يقترح املؤلف ل

  .  هذا ما سنفعله يف الدرس القادم –أ 
   ملاذا سنفعل ذلك ؟ -ب

ضع حتت كل من النقطتني عناصرها الرئيسية املختصر وبشكل واضح ومبسط  ، يف بداية 
  .  الدرس  وابدأالدرس اجلديد علق اللوحة مرة أخرى  

ظيمك ، وأا  ويظهر مدى تننشاط سيعزز من مكانتك لدى الطالبف أن هذا اليرى املؤل
  .  الدرس  وأهدافه لدى الطالب عستساعدك من خالل وض

  .  له االرتباط أن يفيدنا به  العنوان والفكرة  فحبذا من ظهرمل تظهر يل العالقة بني: وظةملح



  .معاجلة املشكالت الشائعة : الفصل الرابع 
  

  . دة احلاالت الفردية  مساع-١
. لمساعدة ويف حال االنشغال به قد يسبب هذا بعض الفوضى لقد حتتاج حالة طالب ما 

  : فيقترح املؤلف أن تكون طريقة العالج على النحو التايل
أن يأيت الطالب إليك ، ويقف جبانبك وليس أمامك لتتمكن من النظر للطالب  مع تقدمي 

  . مي التوجيهات لبقية الطالب  لتشعرهم مبتابعتك هلم  املساعدة له ، استمر يف تقد
  

  . احلصول على الدعم -٢
مشرف ، إدارة املدرسة ، ( وذلك بإنشاء عالقات جيدة مع احمليطني بك يف العملية التعليمية 

  .ليقدموا لك املساندة واملساعدة واملعلوماتية واملادية  وكذلك بالنسبة لك  ) معلمني 
  

  . العني العمياء  استراتيجية-٣
عاجلة والوقوف عند كل تصرف  مزعج من الطالب  سيعطل سري الدرس  وحيدث بلبلة املإن 

ترى ا ولكن ال تقف عند كل خطأ بل ) عينا عمياء ( ، ولذا يقترح املؤلف أن تكون لديك 
 الدرس  تقدر األخطاء  وتصنفها إىل ماال بد من التدخل فيه  ومنها ما يكون جتاهله أفضل لسري

  . وهذا راجع إىل خربة املعلم وشخصيته وتقديره  
  . ومنه قول الشاعر ) التغافل ( يف ثقافتنا يسمى هذا اخللق 
  . لكن سيد قومه املتغاب ... ليس الغيب بسيد يف قومه 

  

  .  السلوك السيء اخلفي -٤
ا على يبدوا بعض الطالب مؤدبني ولكنهم بالوقت نفسه ال يظهرون أي نشاط وال حرص

واملشكلة اليت تواجهك  يف . التعلم واملشاركة يف العملية التعليمية  ولذلك فمستواهم متدين 
عالجهم  هي أن انشغالك م يتيح الفرصة للمشاكسني من اللعب والعبث  ، وأنت يف نفس 

  . الوقت ال تسطيع ترك الطالب الضعيف حىت ال يضر نفسه وال يقتدي به غريه يف امهاله 



 يقترح املؤلف أن تستمر يف مالحظته ، وحدد له أهدافا مرحلية  ترضى بتحقيقها يف ولذا
مرحلة ، وعليه أن يعلم بأن كونه مؤدبا شيء جيد ولكن وجوده يف املدرسة ليتعلم  فعليه بذل 

  . جهدا ذا اخلصوص 
  . ويف معظم احلاالت سيبدأ الطالب بالعمل إذا رأى منك استمرارا يف متابعته 

  

  . التنمر داخل الصف -٥
يرى املؤلف الوقف حبزم مع الطالب الذين يسخرون من زمالئهم  بداية بالتحذير وإبالغ 
اإلدارة ، مث إخراجهم من الصف ملن لديه صالحية بعقام  واالستفادة من ذوي اخلربات يف عالج 

  . املشكلة يف حال استمرارهم يف السخرية 
  

  .  الرأي  القاعدة الذهبية لالختالف يف-٦
القاعدة هي أال جيرك طالب إال جدال يف احلصة ليضيع الوقت  ؛ فلذا يف البداية قل له أن 

فقل له وبكل هدوء إنك لن تتكلم . يكلمك بعد انتهاء احلصة  ،وعد فورا إىل الدرس ، فإن أصر 
 من الصف يف املوضوع أثناء الدرس ، وغالبا ما يقف عند هذه النقطة ، فإن أصر فعليك إخراجه

  . حبسب النظام املتاح لك 

  

  ) . الغرباء(  كيف تتفادى خطر -٧
فيحذرك املؤلف من جر ) األفكار وااالت اليت حتب احلديث فيها ( ومراد املؤلف بالغرباء 

ع وقت الدرس بإثارم للمواضيع  اليت يعلمون اهتمامك ا  فإن فتحوا معك يالطالب لك وتضي
  . ديث عن  املوضوع يف وقت خارج عن وقت الدرس بعضها فاطلب منهم احل

  

  .  سحر املساومة -٨
) ومراد املؤلف املفاوضة (    عندما ال يتقبل الطالب الواجب الذي أعطيتهم إياه  ساومهم 

وحىت ال حتدث فوضى اجعل هناك . يف تقليل الواجب أو ختفيف العقوبة املترتبة على عدم إكماله 
  . واحذر أن تكون سهال يف التفاوض . ب  من يتكلم بلسان الطال



  . نقل طالب من مكانه -٩
كثريا ما حتدث فوضى عند حماولتك نقل طالب إىل مقعد آخر  ويزداد األمر  صعوبة يف حال 

  : رفضه أمام زمالئه  ولذا فاملؤلف يرى أن الطريقة املناسبة لنقل الطالب هي كما يلي 
   توجيه عدة حتذيرات للطالب قبل نقله

  . توجه للمقعد الذي تريد نقل الطالب إليه واسحب الكرسي بعيدا عن الطاولة 
ويدك )  على بعد نصف املتر منه ( اذهب حيث جيلس الطالب ومد يدك بشكل مفتوح  إليه 

  . األخرى تشري إىل املقعد اآلخر  واطلب منه االنتقال ولكن بنربة وعبارة هادئة 
أنا أحاول أن أكمل درسي  :( ألسلوب  ومضيفا قولك كرر الطلب يف حال رفضه وبنفس ا

  والعادة ان يستجيب الطالب عند هذه النقطة )  . وأنت تعيقين ، فأنا انتظر استجابتك
حسنا لن أضيع مزيد من الوقت : يف حال استمرار رفض الطالب  وحىت حتسم املسألة فقل له 

  ويبغي عليك إيقاع العقوبة التربوية .على زمالئك وسيكون يل معك شأن آخر يف اية احلصة 
املناسبة حلالته ألن الطالب سينتظرون  ما ستفعله معه فإن مل يكن رادعا فسيجعل بعضهم يكرر 

  . معك نفس املنهج 
  

  . الزي املوحد -١٠
من األنظمة املدرسية االلتزام بزي موحد ، فكيف تتم معاجلة الذي يصرون على عدم التقيد 

لف أن يكون هذا من خالل التبيه األويل مث يف الفصل ويف بداية الدرس ينبه بالزي فريى املؤ
بتلميحات خفيفة على املخالفة مث وبعد مخسة عشر دقيقة  خيرج سجل امللحوظات  وخيربهم 

عادة ما سيتقيدون بالزي ، ومن أصر منهم . بضرورة تسجيل امساء املخالفني إلبالغ اإلدارة م 
بني للطالب : مالحظة . بته ،ونسق مع اإلدارة عدم دخوله مامل يتقيد بالنظام حوله لإلدارة ملعاق

  . سبب اختاذك هلذه االجراءات 

وال يعين هذا .  ال حترج نفسك إذا كانت اإلدارة لن تقف معك بل مع الطالب :تنبيه 
ه اإلدارة السلبية منك بل هنا تكون املشكلة مع اإلدارة قبل أن تكون مع الطالب فالعالج حتتاج

  .فعليك اقناعها بضرورة التقيد بالنظام  
  



  .  اهلاتف اجلوال -١١
وجود اجلوال يف الفصل قد يشكل مصدر إهلاء للطالب  ولذا فإن كان النظام مينع ذلك 
  . فعليك إختاذ الالزم إلخراجه وأخذه منه ولكن عليك أن تطمئنه بأن جواله سيكون يف مكانا آمنا 

  

  .مة الروتني  التغلب على سآ-١٢
بعض مشكالت الفصل تكون ناشئة عن رتابة الدرس مما يسبب امللل للطالب  وقد يكون 
ذلك من البداية يف حال كان دروسك السابقة بنفس النمط واألفكار، وإذا أردت التخلص من 

  : هذا امللل فإليك بعض املقترحات 

ليغريوا جلستهم كي كأن تقف آخر الصف ( اجعل الطالب يغريون مواقعهم وحركتهم 
  ) ينظروا إليك ، ادعهم لطاولتك لينظروا لصورة مثال  وال ترفعها هلم  

عروض التلفاز واحلاسب اآليل تضفي جوا من املتعة  وال تكثر من التعليق عليها واجعلها 
  .يف مادة درسك 

آخر أبرز هلم هدية يف علبة  ال يعلمون ما فيها تكون هدية ألبرز طالب  وتسلم له يف 
  .  الدرس 
  

  . ليس لدي قلم -١٣
 يقترح املؤلف للتخلص من مشكلة عدم إحضار القلم  أن يكون لديك جمموعة منها وحىت  

تسجل اسم الطالب )  أقترح أرقاما ( ال تفقدها أيضا اجعل علي كل قلم منها  ملصقة ملونا 
  . ولون قلم الذي استعاره  وبذلك لن تفقد أقالمك  

  

  . بذلك من قبل  لقد قمنا -١٤
قد يواجهك الطالب ذه اجلملة يف أحد تدريباتك  ، فال تغضب بل قل له بأن هذا صحيح 

  . ولكننا مضطرون لتكراره 
  . ولكن من زاوية خمتلفة 

  .ألن املوضوع كبري  وحنتاج إىل تأكيده 
  . هذه مراجعة للدرس 



  .  ال تصبح ممال إذا مل يكن لك هدف صحيح من التدريب فال تكرره حىت: ملحوظة 
  

  .  اشعر بتوعك -١٥
عبارة حتتمل الصدق أو العبث  من قبل الطالب  ، وحىت متيز بينهما راقب الطالب وملدة عشر 

  . دقائق  فإن ملست من الصدق فاتبع األسلوب النظامي لوصوله للعيادة 
  

  .  الكالم عن مدرس آخر -١٦
له بذلك وقل له بأن هذا ليس من اختصاصنا قد ينتقد طالب  أحد املعلمني أمامك فال تسمح 

  .يف الدرس ، فإن أصر على الكالم حوهلا لقضية وارفعها لإلدارة  وكن حازما معه  
  

  .  تعلق املراهق -١٥
لعالج هذا األمر جتاهله  وإن كان حياول فتح اقد يتعلق بعض املراهقني مبعلمه ألي أمر ف

حال كتب لك رسائل ابلغ اإلدارة  عنها  واستمر يف مواضيع معك حوله لغريك من املعلمني ويف 
  . معاملته بشكل طبيعي ودون أي متييز 

  

  . تعليقات مسيئة يف الشارع – ١٨
يف حال قام بعض الطالب بالتعليق واإلساءة لك يف الشارع فال تتخذ إي إجراء فوري ، بل 

ريني ، ويتم إبالغ الطالب عن أجله للمدرسة  بعقد لقاء مع الطالب وويل أمره وحبضور أحد اإلدا
سوء تصرفه  والعقاب املترتب على هذا التصرف  ويفضل إاء اللقاء باملساحمة  على أن يعود 

  . الوضع على ما كان عليه قبل 
  



  .إصدار املكافآت والعقوبات : الفصل اخلامس 
  

  .  عقوبة االحتجاز يف املدرسة بعد انتهاء الدوام – ١
 العقوبة بالبقاء يف املدرسة بعد الدوام املدرسي  وإن كان هلا فوائد يف يرى املؤلف أن نظام

  : بعض األحيان إال أن هلا سلبيات منها
  .زيد من التوتر مع الطالب 

  .زيادة األعمال الكتابية للمعلم 
  .اهدار الوقت مبتابعة املعلم لتنفيذ العقوبة 

   .املزيد من الوقت واجلهد املهدر يف حال عدم التنفيذ
  . سوء العالقة بأسرة الطالب 

قوبة أن يصدر حتذيرا رمسيا  بالعقوبة وحاول أن يكون عفريى املؤلف وقبل اللجوء هلذه الولذا 
  . للتحذير هالة أمام الطالب واملعاقب مما سريدع الطالب قبل االضطرار لتنفيذ العقوبة  

  .كما هو معلوم فهذا العقوبة غري واردة  
  

  . الشغب   استهدف رؤوس-٢
 معاقبة الفصل كامال ألن اإلنصاف عندما حتدث فوضى عامة يف الصف  ليس من ادي وال 

العادة أن يكون هناك من مل يشارك  وهناك من شارك حال وجود الفوضى فعليك توجيه العقوبة 
  .فقط للثلث األخري والذي هم رؤوس الشغب ومسببيه 

  

  . سلَّم العواقب -٣
 وبانفعال إىل إصدار عقوبات وباجلملة فتشارك أة يف الصف  ال تلجعارمعندما حتدث فوضى 

يف زيادة الفوضى ؛ بل اصدر أمرا واضحا وبصوت هادىء وحازم يكون فيه عمومية ليشمل 

من هذه اللحظة سيكون حترك أي : كقولك .  الغري مرغوب فيها وكذلك العقوبة  السلوكيات
إن حدثت خمالفة سجل اسم الطالب بشكل يظهر للجميع ف. واحد منكم من مكانه حمسوبا عليه 

  . مث عد إىل درس  
  



  .  مدح الطالب – ٤
عدد من املعلمني عندما حياول ضبط الصف يذكر عبارات سلبية  تزيد اجلو العدائي يف 
الصف  ولو استخدم عبارات املدح املتضمنة للنقد لكانت أقرب للقبول  والعمل ا من مثل قوله 

  . إذ عادتك أن حتسن االستماع . نت آخر واحد أتوقع منه أن يقاطعين خالد أ: 
  

  .  السحب على جائزة -٥
وفكرا بوضع جائزة أسبوعية مل يتقيد بالتعليمات  على أن تكون مناسبة ومشوقة هلم ، 

  .  فرصة مل يصدر منه خمالفة لكن بشرط إال تفقد اجلائزة هدفها إعطاءوميكنك 
  

  . اسبة   العقوبة املن-٦
قوبة متناسبة مع اخلطأ  قوة وضعفا فاخلطأ الكبري البد له من عقاب يناسبه  وكذلك كون الع

  .العكس فهذا التناسب جيعل نظام العوقبات يؤدي دوره بنجاح يف العملية التربوية  
  

  .   الفصل بني الطالب وبني سلوكه -٧
 بل ال بد من تضمني النقد خيطئيرى املؤلف أن من اخلطأ توجيه النقد فقط للطالب الذي 

بل . ذكرا لبعض اجلوانب اإلجيابية لدى الطالب ، وذلك حىت ال يأخذ موقفا دفاعيا عن ذاته  
  . يرى أن نقدك موجها خلطئه وليس  لذاته 

  

  .  إعطاء اجلوائز -٨
 اجعل لديك وسائل وحوافز بشكل دائم حىت تتمكن من شكر كل من قام بعمل جيد 

  . نك أن تعلن عن اجلوائز حىت حتفز اجلميع  ومن بداية احلصة  لتعززه  وميك
  

  .  الترفيه بالفيديو -٩
يرى املؤلف أن ترفه طالبك ولكن يف حدود ضيقة  ، على أن تكون كاملكافأة هلم  ، وأن 

  . واجعل اختيارك حازما على ال حتتار بني رغبام . يتم اختيار املادة بشكل مناسب  



  ...وعلى نطاق أوسع  : الفصل السادس 
  

  .   إنشاء ناد بعد املدرسة -١
وهذا طريقة  فعالة يف بناء عالقة قوية بالطالب  وهي مؤثرة حىت يف الطلبة املشاكسني  

وهذا يساعد املعلم يف . وفكرا بتحديد يوم للقاء بالطلبة يف يوم مفتوح خارج وقت الدراسة 
 يأيت من شعور الطلبة بأنك التأثريومنطلق . طالب  عالج كثري من السلوكيات اخلاطئة لدى ال

  .  مهتم م 
  

  .  املدرس املساعد -٢
 فكرة املدرس املساعد تتلخص بوجد معلمني للصف أو املادة  يكون أحدمها أساسيا واآلخر 

مساعدا  حبيث يكمل بعضهما البعض يف العملية التعليمية يف الصف ، ال أعلم إن كانت هذه 
وفكرة املؤلف تدور . بقة لدينا أم ال وإن كنت مسعت عن تطبيقها يف مدرسة للبنات التجربة مط

  . حول تفعيل دور املعلم املساعد من خالل 
  .اطالعه على استراتيجيتك يف التدريس 

  .  إشراكه يف معاجلة املشاكل 
  .إعطائه صالحيات جيدة 

  . تواجده يف الصف لضبط املشاكسني 
  . ويع يف األصوات إشراكه يف الشرح للتن

  

  .  ضيف يف الدرس -٣
من املمتع إحضار ضيف يتمتع مبوهبة أو علم يثري الطالب  وخاصة إن كان من أهل احلي  

ومما يساعد يف جناح .  فهذا يضفي متعة وجتديدا على الصف مما يزيد يف رابط الطالب بالصف  

  .الفكرة التخطيط هلا واالختيار املناسب  للشيخ واملوضوع  
  
  



  .  االتصال بويل األمر -٤
وهذا أمر متبع يف املدارس ولكن مما يساعد يف تفعيل هذا االتصال اختيار العبارات املناسبة 

إن سعيدا يتمتع : للتعبري عن مستوى الطالب وعن االسلوب الذي تريده يف العالج كأن تقول 
ذا تقترحون من األساليب لتنمية بإمكانات جيدة وحنتاج إىل تطويرها لترفع مستواه الدراسي  فما

  .قدراته وعالج األسباب املانعة من العالج 
  

  .  توثيق االتفاق مع ويل األمر -٥
وهذا من األمور اهلامة حبيث يسجل ما مت االتفاق عليه بينك وبني ويل األمر كتابيا وبتارخيه 

  .ويفضل أيضا إعطاء الطالب فكرة خمتصرة عما مت مع ويل أمره  
  

  .كلة الصف  هي-٦
  : لتساعدك يف ضبط الصف وسالسة احلركة فيه وهذا من خالل ما يلي 

  .جلوس الطالب املشاكسني مواجهني لك 
  . فرق الطلبة املشاكسني 

  . باعد ما بني املقاعد قدر املتاح لك 
  . ترك مسافة بني السبورة وأول صف 

  . اجعل أدواتك و حاجياتك يف متناول يدك وبأقرب مكان ممكن 
  

  .   القواعد الذهبية ملخططات اجللوس -٧
يف بداية العام الدراسي حتتاج إىل توزيع املقاعد بشكل خيدم عمليتك التعليمية  حبيث تراعي 
ذوي االحتياجات اخلاصة  وكذلك املشاكسني  وغري هذا  وينبغي أن تصر على توزيعك وال 

  . ب مقنع لك ترضخ لطلبات الطالب وأولياء أمورهم ما مل يكن هناك سب
  

  . إبقاء الطالب يف مقاعدهم  -٨
يرى املؤلف أن التسمح لطالب باخلروج عن مقعده بدون إذن بأي حال  ولذا جيب عليك 



 بتلبية احتياجات الطالب  دون إخالل بالنظام وبدون هذا النظام سيضطر حأن تضع نظاما يسم
  .الطالب إىل خمالفة تعليماتك 

  

  .  جمموعة  القاعدة الذهبية لنقل-٩
عندما حتتاج إىل نقل الطالب لقاعة أخرى  وحىت ال حتدث فوضى أثناء االنتقال عليك أن 

مث رتب . ترتب املكان الذي ستنتقل إليه قبل ذلك ، وكذلك خترب الطالب مبكان وموعد االنتقال 
  آلية خروجهم بترتيب وكن يف استقباهلم 

  

  .    االنفراد بأحد الطالب  - ١٠
لف أنه من اخلطأ توبيخ الطالب أو تكرميه يف حال وجوده وحيدا وهذا حىت ال تتهم يرى املؤ

  . بسوء التعامل مع الطالب ولذا احرص على أن يكون هذا بوجود ولو شخصا واحدا 
  

  .  تذكري الطالب بأسباب السلوك اجليد -١١
ام ، وهذا مما يسهل على الطالب اإللتزام باألنظمة هو معرفة سبب وضرورة وهدف النظ

  . أفضل من جمرد إصدار األوامر دون شرح 
  

  



  كيف تدير نفسك ؟: الفصل السابع 
  

  . اجلدوالن -١
أما اجلدول األول وهو جدول احلصص فمعلوم  وأما اجلدول الثاين فهو جدول تضعه ألعمال 

العمل التصحيح واملتابعة اليت تقوم ا يف غري موعد احلصص ، وفائدة هذا اجلدول هي ترتيب 
عور بالتوتر والذي يصاحب املعلم حال تقصريه يف إجناز عمل ما وال شليسهل إجنازه  ولزوال ال

  . ويراعى يف اجلدول أن يكون واقعيا .  بالضبط مىت ميكنه القيام به مليع
  

  .  أولويات -٢
يرتبها األعمال املنوطة باملعلم كثرية غالبا لن يتمكن من إجنازها كلها ولذا ينبغي عليه أن 

  : حسب أمهيتها وميكنه تصنيفها  حسب التصنيف التايل
  . جيب أن أفعل 
  . ينبغي أن أفعل 

  .  يستحسن أن أفعل 
وبذلك يسهل عليه حتديد مباذا يبدأ ومن األفضل سؤال أهل اخلربة عن صحة التصنيف قبل 

  . البدأ بالعمل به 
  

  . االسترخاء -٣
ا يف توتر صاحبها  وهذا مؤثر على صحة املعلم وكذلك لعل مهنة التعليم من أكثر املهن تسبب

على عطائه يف املدرسة ولذا فمن األساسيات للمعلم أن يتعلم على مهارات االسترخاء  وأن جيعل 
  . له أوقاتا يتمتع ا باالسترخاء حيافظ عليها وجيعلها من أولوياته 
  :  حال التوترومن مهارات االسترخاء اليت ينصح ا املؤلف أثناء الدوام

أعد ذلك مرات . اقبض على كفيك بشدة مبقدار ما تعد من واحد إىل سبعة مث ابسطهما 
  . عدة إىل أن تشعر بتالشي التوتر 

  . ركز على تنفسك ، واستنشق بعمق وبطء وثبات ويكفي أن تتنفس عشر مرات لتهدأ 



  . امش قدر املستطاع يف الصف  أو بني احلصص 
صطفى صلى اهللا عليه وسلم يف إذهاب الغضب  بالوضوء  والصالة  وخري من هذا هدي امل

  . وتغيري الوضعية اليت كنت عليها فيدخل يف هذا املشي 
  

  . التمارين الرياضية  -٤
للتخلص من ضغوط العمل النفسية خصص ساعة يومية وملدة ثالثة أيام يف األسبوع ملزاولة 

  .  على هذا املوعد وال تتنازل عنه مهما كان السبب رياضة ال تعتمد على اجلهد العنيف ، واستمر
  

  .    أمسيتك -٥
اجعل لنفسك يوما أسبوعيا تروح فيه عن نفسك بعيدا عن طبيعة العمل املدرسي فإن هذا 

  . جيدد طاقتك وجيعلك تعود إىل العمل بنشاط أكرب  
  

   كيف تصبح تلميذا من جديد ؟  -٦
يكسر املعلم روتني التدريس ، وكذلك جيدد معلوماته ينصح املؤلف بأخذ دروس مسائية حىت 

  . وعالقاته ، بل ستزداد ثقتك بنفسك عندما حتقق جناحات يف معارف وعلوم جديدة عليك 
  

  . خفف من سرعة وتريتك -٧
يرى املؤلف أنك إذا عودة نفسك التصرف ببطء كاألكل ، واملشي  جيعل توترك بطيئا أيضا 

   .مما يساعدك على العطاء  
  

  . أصدقاؤك -٨
 كل وقته ويفرط ببعض الصداقات احلقيقية لديه مما جيعله يشعر تهبعض املعلمني قد يعطي مهن

بالتقصري جتاههم  وهذا غري مناسب لنفسية املعلم بل وجود بعض الصداقات من خارج املنظومة 
حياة املعلم ليست كلها  بعدم االنعزال عن اتمع ، ف بشعورتهليمية يساعد املعلم على أداء مهنالتع

  . فلذا عليه أن يستغل بعض املناسبات لزيارم . للتعليم واملهنة 



  

  . محام داىفء  -٩
احرص على أخذ محام قبل النوم  وحاول أن تنام باسترخاء  وال جتهد نفسك لساعات 

  .لصباح متأخرة من الليل يف العمل للمدرسة ألن هذا جيعلك متوترا ، مما يؤثر على عطائك يف ا
  

  .   سجل بسيط ألداء األعمال  - ١٠
 اليت قمت ا ،وأهم األعمالخصص سجال لك تدون فيه  يف آخر اليوم الدراسي أهم 

مث . القرارات اليت اختذا ، وكذلك أفضل األعمال اليت متيزت ا ، وكذلك مواعيدك وخططك  
   .اجعل هذا السجل يف متناول يدك لتتمكن من االستفادة منه 

  
وذا يكون قد مت تلخيص الكتاب  وهللا احلمد أوال وآخرا فأمتىن أن يكون األخوة قد 

  . استفادوا منه يف  تعليمهم ويف عالقام العامة  
  
  

  أخوكم
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