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إعداد وتقديم
 

د محمد السيد سرور
مشرف التدريب والتطوير



مفاتيح اإلدارة الصفية الفعالة

 

اعتاد أغلب المعلمين على نهج اإلدارة الصفية التقليدية في تدبير

األنشطة التعلمية و التفاعل مع الطالب . و يساعد على ذلك

تحكمات ظروف العمل و صعوبة ضبط الفئات العمرية التي تجعل

من المعلم شخصا مراقبا  سلطويا أكثر من كونه مسهال و محفزا

للتعلم .



بمساعدة هذه النصائح القادمة من المفترض
أن تكتسب المفاتيح األساسية في اإلدارة

الصفية الفعالة

دون اإلصرار على التلقين المباشر لهم
وتقييد حريتهم

والبحث عن طرق جديدة لتنمية  وتحفيز
مهارات اإلبداع واالبتكار لدى الطالب

تجاوز هذه النظرة التقليدية في إدارة
الفصول



- إنشاء مجموعات1

العمل ضمن مجموعات صغيرة شيء إيجابي وفعال جدا،
فذلك يجعل الطالب منشغلين بمهامهم ، و يتيح للمعلم

مساعدتهم في تحسين مهاراتهم عبر التتبع الفردي المستمر .

 
 



- التدوير المستمر2

بعد تقسيم طالب الفصل إلى مجموعات ، يمكن تدويرهم بحيث
ال تستقر كل مجموعة في مكان معين . بل أكثر من ذلك يجب

تدوير أعضاء المجموعات أيضا حتى يجد الطالب نفسه كل مرة
يتعاون مع زمالء مختلفين . و يستجسن اللجوء إلى التدوير
كل يومين أو كل أسبوع على األكثر مع شرح طريقة التدوير

عبر ملصق كبير يعلق داخل الصف .



- التعليمات3

يبادر بعض المعلمين و المعلمات إلى كتابة عدد من التعليمات
المهمة بخط كبير في جدار الفصل . سيكون من الصعب على
الطالب احترام هذه التعليمات خصوصا إذا كانت ذات طابع

زجري وستكون بمثابة ديكور ليس إال . ينصح بجعل التعليمات
شكال من أشكال اللعب و التحدي يتنافس األطفال فيما بينهم

الحترامها.



- مكتب المدرس4

في الكثير من األحيان تكون المدرسة خالية من مكتب خاص
بالمدرس . في الحقيقة ، هذا المكان له دور مهم إذا ما استغل

للجلوس وجها لوجه مع الطالب بشكل فردي ، سواء لدعم
مهارات معينة لديهم أو اإلنصات إليهم أو التحدث معهم في

أمور قد ال يشعرون بارتياح عند مشاركتها مع الجميع .



- تغيير فضاء التعلم5

باعتبار الفئات العمرية الصغيرة تميل إلى اللعب أكثر من التعلم
بشكل منظم ، يستحسن خلق فضاءات متنوعة داخل الفصل

سواء من حيث التزيين و الديكور أو من حيث طبيعة األنشطة
و المهام المقترحة . بهذه الطريقة سنمهد األطفال إلى التعلم
المنظم القائم على إنجاز المهام بدقة و التركيز أثناء العمل

داخل الصف .



- التشجيع و التحفيز6

الطالب يحبون عبارات المديح و التشجيع ، ال تحرمهم إذن من
متعة االفتخار بإنجازاتهم أمام الجميع . سيكون ذلك جيدا
إلضفاء روح من الحماس داخل الفصل . استعمل ملصقات و

عالمات لتحفيزهم بعد أداء مهمة ما بشكل جيد . حاول بطريقة
ما استغالل هذه الوسيلة لفرض االنضباط أيضا لعلك لن تحتاج

إلى الصراخ بعدها .



- التفاعل و الحوار و القصص7

من األفضل استخدام أسلوب القصص و الحوار بدل إلقاء
التعليمات الجافة التي ال تحقق األهداف المرجوة في معظم
األحيان . األطفال الصغار يحبون سماع القصص الجميلة و

الحديث حولها ،  قد تندهش من طريقة رؤيتهم للعالم من خالل
اإلنصات إليهم و الحديث معهم . قد يتعلمون بالحوار و اللعب و

التفاعل ، الكثير من األشياء المفيدة .



 – الثقة في قدرات الطالب9

يكون ذلك بالبحث عن سبل تحقيق التوازن بين إعطاء الحرية
للطالب و توفير التوجيه و الدعم لهم. ركزوا على التفاصيل التي

تهم تعلم الطالب وابتعدوا عن كل ما قد يعيق ذلك. اسمحوا
لطالبكم بحرية اتخاذ القرارات كلما كان ذلك ممكنا، فالهدف
األول يبقى هو اكسابهم المعرفة التي يحتاجون إليها وليس

إنجاز العمل بنفس الطريقة التي تعلمتم بها حين كنتم تدرسون.



– التعبير عن االهتمام بنجاحات الطالب وميوالتهم10 

يحتاج المدرسون دائما للتعرف على طالبهم من أجل بناء جسور
الثقة معهم، فالطالب هم أشخاص مثلنا لهم اهتمامات

يحبون أشياء و يكرهون أشياء أخرى، يغضبون ويكرهون.
يحتاج الطالب إلى اإلحساس بأنهم مرحب بهم والعمل في بيئة

مريحة، الطالب كلهم و ليس فقط المتفوقون منهم



 - كن منتجا و وموجها لتحقيق النتائج11

ابقوا مركزين على ما يرغب طالبكم في تحقيقه، ضعوا األهداف
و تحققوا من أن أنشطة الفصل الدراسي تحرك الطالب نحو تلك
األهداف. ومعلوم أن الطالب غالبا ما يحبون األنشطة واأللعاب

الترفيهية، و هذا شيء ينبغي استثماره بذكاء لتخطيط وبناء ما
يساعدهم على تطوير المهارات التي يحتاجونها.



 - ساعد الطالب على التطويرالذاتي12

ساعد طالبك على تعلم كيفية إنشاء أهداف خاصة بهم، ليس
فقط األهداف القصيرة المدى بل أيضا تلك التي تتطلب بعض

الوقت لتتحقق. وجههم نحو االستراتيجيات والموارد التي يمكن
أن تساعدهم على تحقيق تلك األهداف، و إذا كانوا بحاجة إلى

خبرة إضافية ال تتردد في توفيرها لهم ومساعدتهم فهذه
األهداف وإن كانت تبدو أكاديمية ونظرية إال أنها ستترجم في

يوم ما إلى قدرة وظيفية لدى الطالب لتحقيق أهدافهم
الشخصية.



 - التوفر على رؤية واستراتيجيات واضحة تجاه الطالب13

مع وجود أفكار واستراتيجيات واضحة تتم مشاركتها
ومناقشتها مع الطالب فإن األمور تمشي بسالسة عندما نجد

أنفسنا أمام وضعيات ال ُنحَسد عليها، كل ذلك بفضل الثقة التي
تم بناؤها في وقت سابق بين الطالب و مدرسيهم. ينبغي على
جميع الطالب أن يعرفوا بالضبط ما هو السلوك المتوقع منهم،

ولهذا فالقواعد المرجو اتباعها داخل الفصول الدراسية ينبغي أن
تكون صريحة وواضحة، فكلما كانت هذه القواعد صريحة كلما
كان خرقها صعبا. نشير أيضا إلى أنه ينبغي تغيير هذه القواعد
عند الحاجة الملحة فقط، ألن التغيير المتكرر لها يجعلها تفقد

مصداقيتها لدى الطالب.


