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إعــــداءػ
 

..ػإضىػاضطعضمػاضجدغد
...ػوطنػبغدهػطفاتغحػبظاءػجغلػاضطدتقبل
...ػػضقدػتحطضتػأطاظةػصغازةػطدتقبلػاألطة

 ...سصنػرضىػشدرػاألطاظة
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ذــصـرػوتــقـدغــرػ
 

:ػػرنػاضظبيػصضىػاضضهػرضغهػودضمػأظهػشالػ
ػ(طنػالغذصرػاضظاسػالغذصرػاضضهػػ)

أتقدمػباضذصرػاضجزغلػواضدراءػاضخاضصػضصلػطنػشرأػعذاػاضدضغلػوأسادظيػػ
واضطذرســغنػاضتربوغغنػ بطالحظاتهػطنػاضزطالءػاضطعضطـــغنػػوطــدغـــريػاضطدارسػ

 .وطدغريػاالداراتػسيػإدارةػاضتربغةػواضتعضغمػاضطظطقةػاضذرشغة
  أشكيم جممعًعا  لل  شكرًم  ااإلطال  لل الللمي   لل را   ل و رم  عا و  را  

 أفاا و رم رطالحاا  ااطًع اا  و  يعي  لل أف رماا م الحها ًم    و  مأف اليممي  
.  لما  حبى   كضاو   و  عمهها  لل  ااء األرانة  لل المجى األكمي  
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  اٟتمدهلل ٨تمده ونستعينو ونستهديو ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من 

. يهد اهلل فبل مضل لو ومن يضلل فلن ٕتد لو ولًيا مرشًدا 
وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد بن عبداهلل خَت معلٍم وعلى آلو وصحبو وسلم ومن تبعهم 

: أما بعد ... بإحساف ، تسليًما كثَتًا إُف يـو الدين 
يواجو ا١تعلم اٞتديد يف أوؿ عهده بالتعليم أسئلة كثَتة وتدور يف ذىنو خواطر شىت ، ويتعرض 

١تواقف عديدة رٔتا أصيب ْتَتة ٕتاىها ، وىنا ٗتتلف طريقة ا١تعلمُت ا١تستجدين يف تعاملهم مع 
ا١توقف الواحد نتيجة النعداـ ا٠تربة وعدـ معرفة الطريقة الصحيحة يف التعامل مع ا١تواقف الًتبوية أو 

 وٕتد ا١تعلم ا١تستجد كثَت التخوؼ دائم الًتقب يسأؿ – واإلنساف عدو ١تا جيهل –اإلدارية ا١تختلفة 
بكثرة حىت يعرؼ حقوقو وواجباتو وطريقة تعاملو مع طبلبو وكيف يستطيع تكوين عبلقة جيدة مع 

. زمبلئو ومديره وا١تشرؼ ا١تتابع لو 
وقد كنت أوؿ عهدي بالتعليم أ٘تٌت أف أجد ما يساعدين لئلجابة على الكثَت من تلك 

األسئلة وكم ٘تنيت لو وجدت دليبلً يعينٍت على أف أشق طريقي بطمأنينة وثقة ومعرفة كاملة ١تا أنا 
ينعشها أحيانًا إلتحاؽ - مقبل عليو ، مث غابت ىذه األمنية شيًئا فشيًئا مع تواِف األعواـ الدراسية

مث ١تا كلفت بالعمل اإلداري وكيبلً مث مديرًا كاف - بعض ا١تعلمُت ا١تستجدين معنا يف ركب التعليم  
من واجبايت أف أساعد ا١تعلمُت ا١تستجدين على التكيف مع حياهتم الًتبوية اٞتديدة وتذليل 
الصعوبات اليت قد يواجهوهنا فعادت فكرة الدليل مرة أخرى ولكن أكثر إٟتاًحا ، فكاف ىذا 
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وىو جهد متواضع أحببت أف أقدمو إلخواين ا١تعلمُت ... الكتاب الذي ٚتعتو من عدة مراجع 
ا١تستجدين وفيو بعض الفوائد اليت قد يستفيد منها كذلك بعض ا١تعلمُت ا١تتمرسُت     

. وىو خطوة على الطريق 
وأنا أرجو من كل أخ قرأه وأطلع فيو على خطأ أف يدلٍت عليو ولو مٍت جزيل الشكر وصاٌف 

. الدعاء وطيب الثناء 
 

 خالد بن محمد الشهري. د

 مشرف علم النفس 

  لمنطقة الشرقية ا–إدارة التربية والتعليم 
هـ7/10/1433
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 ىيـَـعـيـَـــيِفــضــائو 

 
 إنك ٖتمل أعظم وأشرؼ مهنة ٛتلها إنساف على وجو األرض، – أيها ا١تعلم {    

. فلقد كانت مهمة سيد البشر ٤تمد بن عبداهلل 
 يف علمو وعملو، إف كنت من ا١تخلصُت الصادقُت، كما قاؿ  وأنت وريث النيب 

رواه ". إف األنبياء َف يورثوا ديناراً وال درمها وإمنا ورثوا العلم، فمن أخذ بو أخذ ْتظ وافر"
. الًتمذي

كبلمها على : "مر ٔتجلسُت يف مسجده فقاؿ وعن عبداهلل بن عمرو أف رسوؿ اهلل 
خَت وأحدمها افضل من صاحبو، أما ىؤالء فيدعوف اهلل ويرغبوف إليو فإف شاء أعطاىم وإف 

وإنما بعثت شاء منعهم ، وأما ىؤالء فيتعلموف الفقو أو العلم  ويعلموف اٞتاىل فهم أفضل 
. رواه الدرامي وابن ماجو. قاؿ مث جلس فيهم "  علماً 

ما من رجل مسلم تعلم كلمتُت أو ثبلثاً أو ٜتساً ٦تا فرض : " أنو قاؿ وعن النيب 
. رواه أبو نعيم وإسناده حسن". اهلل عز وجل فيتعلمهن ويعلمهن إال دخل اٞتنة

 

1 
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أفضل الصدقة أف يتعلم ا١ترء ا١تسلم علماً مث يعلمو : "قاؿ وعن أيب ىريرة أف النيب 

. رواه ابن ماجة بطريق حسن". أخاه ا١تسلم
". واهلل ألف يهدي بك اهلل رجبًل واحداً خَت لك من ٛتر النعم: "قاؿ وعن النيب 

. }متفق عليو
 
 
 
 
 

                                                           
 . تأليف أسامة علي متوِفمع ا١تعلمُت بتصرؼ - 
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ٗاجثاخ اىَعيٌ 

 
  ا١تعلم صاحب مهمة نبيلة، ومؤ٘تن على الطالب وىو ا١تسؤوؿ األوؿ عن تربيتو تربية صاٟتة ٖتقق 

كما وردت يف - وتشمل مسؤوليات ا١تعلم وواجباتو. غاية سياسة التعليم يف ا١تملكة وأىدافها
:- اٞتوانب اآلتية- القواعد التنظيمية للمدارس

االلتزاـ بأحكاـ اإلسبلـ والتقيد باألنظمة والتعليمات وقواعد السلوؾ واآلداب، واجتناب  -1
 .كل ماىو ٥تل بشرؼ ا١تهنة 

احًتاـ الطالب ومعاملتو  معاملة تربوية ٖتقق لو األمن والطمأنينة وتنمي شخصيتو ،  -2
وتشعره بقيمتو وترعى مواىبو، وتغرس يف نفسو حب ا١تعرفة ، وتكسبو السلوؾ اٟتميد وا١تودة 

 .لآلخرين وتؤصل فيو اإلستقامة والثقة بالنفس 

تدريس النصاب ا١تقرر من اٟتصص كامبل، والقياـ بكل ما يتطلبو ٖتقيق أىداؼ ا١تواد اليت  -3
يدرسها من إعداد وٖتضَت وطرائق تدريس وأسػاليب تقوًن واختبارات وتصحيح ونشاط داخل 

2 
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الفصل وخارجو،وذلك حسبما تقتضيو أصوؿ ا١تهنة وطبيعة ا١تادة ووفقاً لؤلنظمة والتوجيهات الواردة 
 .من جهات االختصاص

ا١تشاركة يف اإلشػراؼ اليومي على الطبلب وشغل حصص االنتػظار والقياـ بعمل ا١تعلم  -4
 .الغائب وسد العجز الطارئ يف عدد معلمي ا١تدرسة وفق توجيو إدارة ا١تدرسة

ريادة الفصل الذي يسنده إليو مدير ا١تدرسة، والقياـ بالدور الًتبػوي واإلرشادي الشامل  -5
لطبلب ذلك الفصل، ورعايتهم سلوكياً واجتماعياً، ومتابعة ٖتصيلهم وتنمية مواطن اإلبداع والتفوؽ 

لديهم وْتث حاالت الضعف والتقصَت وعبلجها، وذلك بالتعػاوف مع معلميهم وأوليػاء أمورىم، 
 .ومع إدارة ا١تدرسة وا١ترشد الطبليب إذا لـز األمر

دراسة ا١تناىج، وا٠تطط الدراسية، والكتب ا١تقررة وتقوديها، واقًتاح ما يراه مناسباً لتطويرىا  -6
 .من واقع تطبيقها

تنفيذ ما يسنده إليو مدير ا١تدرسة من برامج النشاط وااللتزاـ ٔتا خيصص ٢تذه الربامج من  -7
 .ساعات

التقيد ٔتواعيد اٟتضػور واالنصراؼ وبداية اٟتصص وهنايتها واستثمار وقتو يف ا١تدرسة داخل  -8
الفصل وخارجو ١تصلحة الطػالب، والبػقاء يف ا١تدرسة يف أثناء حصص الفػراغ، واستثمارىا يف 
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تصحيح الواجػبات وتقوديها، وإعداد الوسائل التعليمية، واالستفادة من مركز مصادر التعلم 
 .با١تدرسة، واإلعداد لؤلنشطة

حضور االجتماعات واجملالس اليت ينظمها مدير ا١تدرسة للمعلمُت خارج أوقات  -9
وىذا واجب ملـز . الدراسػة،والقياـ ٔتا يكلف بو من أعماؿ ذات عبلقػة هبػذه االجتماعات واجملالس

 .على كل معلم

التعاوف مع إدارة ا١تدرسة وسائر ا١تعلمُت با١تدرسة يف كل ما من شأنو ٖتقيق انتظاـ الدراسة  -10
 .وجدية العمل وٖتقيق البيئة البلئقة با١تدرسة

السعي لتنمية ذاتو علمياً ومهنياً، وتطوير طرائقو يف التدريس، واستخداـ التقنية اٟتديثة،  -11
وا١تشاركة يف االجتماعات واللجاف، وبرامج النشػاط، والدورات الًتبوية التجديدية وورش العمل اليت 

 .تنظمها إدارة التعليم أو ا١تشرؼ الًتبوي ا١تختص وفق التنظيم والوقت احملددين لذلك

التعاوف مع ا١تشرفُت الًتبويُت والتعامل اإلجيايب مع ما يوصوف بو وما يقدمونو من ٕتارب  -12
 .وخربات

 .القياـ ٔتا يسنده إليو مدير ا١تدرسة من أعماؿ أخرى ٦تا تقتضيو طبيعة العمل التعليمي -13
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 اىَعيٌ تيِ ذالٍيذٓ 

 
ولست موظفاً وأنك قد ٛتلت  أمانة تربية  (أب مريب) تذكر دائماً أنك أخي المعلم        

اٞتيل وأنك من صناع ا١تستقبل فكل ما تؤديو اليـو لطبلبك سيظهر أثره غداً على اجملتمع وعلى 
األمة، وإذا كاف غَتؾ يبٍت العمارات فأنت تبٍت الشباب ويف حُت يعاًف غَتؾ األجساد فأنت تعاًف 

القلوب والنفوس، وإذا كاف غَتؾ يصوغ العبارات وينمقها فأنت تصوغ العقوؿ وهتذهبا، وإذا كاف 
غَتؾ يرسم اٞتماؿ وجيسده فأنت ترسم مستقبل الرجاؿ وٖتدده، وأنت تتعامل مع أطفاؿ وشباب 
برءاء يتأثروف بك مباشرة و٢تم نفوس سريعة التفاعل وال ديكن لك أف تربيهم حىت حيبوؾ ويشعروا 

فال تجعـل ْترصك على مصلحتهم، فإذا ىم أحسوا ٔتحبتك استجابوا لك فأستطعت أف تربيهػم، 
وإذا احتجت إُف ذلك مع بعض العقوبة  ن ىمك أو طريقتك عند التعا ل  ع أبنائك الطالب 

الطبلب ا١تشاكسُت فأحرص على أف ال تقـو أنت بالعقوبة بل أجعل ذلك إلدارة ا١تدرسة فإف 
الطالب إذا عاقبتو شعر باإلىػانة وانكسرت نفسو أماـ زمػبلءه الطبلب فأدى ذلك إُف نفرتو منك 

3 
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فخسرتو ورٔتا أصبح طالباً مشاكػساً يف حصتك فيتسبب لك يف قلق طػواؿ العاـ ٦تا يؤثر عليك 
. سلباً فيضعف أدائك داخػل الفصل وخارجو بسبب طالب واحد مشاكس

 

: وسنتناوؿ يف ىذا الفصل بدورؾ بُت طبلبك ولنتحدث عن أمور مهمة حسب التاِف 
. الطالب ا١تشاكس

. أمهية دور ا١تعلم كقدوة للطبلب
. الرفق والرٛتة يف الًتبية

. طريقة مناقشة الطبلب وتلقي اجابتهم 
 

 

 

: " مشكلة وحل "الطالب المشاكس (1)
. ال تلق باالً لتعليقاتو وتصرفاتو وعاملو كما تعامل بقية الطبلب -1

                                                           
.  راجع فصل فن إدارة الصف فيما يأتي - 
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إذا تكرر سوء أدبو فكلمو أماـ زمبلءه وأنصحو بلطف ومره أف يكف عن سلوكو  -2
 .السيء وبُت لو أثر ذلك عليو وعلى فصلو كلو

إذا َف يفد ذلك فقم بتحويلو إُف ا١ترشد الطبليب ليدرس حالتو ويضع العبلج ا١تناسب  -3
 .لو

يف حالة عدـ وجود مرشد طبليب يف ا١تدرسة فحولو إُف وكيل ا١تدرسة أو مديرىا ليتخذ  -4
 .معو اإلجراء ا١تناسب حسب حالتو

إياؾ أف يشعر الطالب أو زمبلءه اآلخرين بأنك متضايق من ىذا الطالب أو يتخذوا  -5
كما ينبغي دائماً أال تجعل  ن الطالب نداً ذلك ذريعة إلضاعة اٟتصص والتسلية 

. لك فتذكر دائماً بأنك في  قام األب المربي وىو في  قام األبن
 

: تذكر أنك قـدوة (2)
إف دورؾ أيها ا١تعلم ال يقف عند حشو أذىاف طبلبنا با١تعلومات الغزيرة ألهنا وحدىا ال { 

. ديكن أف تبٍت رجااًل، ولكن ال بد أف تعزز ىذه ا١تعارؼ وا١تعلومات بالعمل الصاٌف
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فإعداد الجيل يكون بالعلم والعمل واألخالق والسلوك وأنت  طالب ببنـاء الدين 
، ورسم الػػحق يف عقلو، وتكوين اإلنساف السوي يف تفكَته ومشاعره وأقوالو والخلق في قلبو

. الدارمي وابن ماجو". إمنا بعثت معلماً : "وأعمالو قاؿ رسوؿ اهلل 
: أيها المعلم

في ىداية الـخلق إلى الحق، وتعليمهم  ا ينفعهم في   أنت تقوم  قام رسول اهلل 
. أوالىم وأخراىم

: "  أنو قاؿ  فعن النيب . وكلما اجتهدت يف تعليم الناس ا٠تَت كلما كسبت أجراً و٣تداً 
إف اهلل ومبلئكتو وأىل السموات واألرضُت حىت النملة يف جحرىا وحىت اٟتوت ليصلوف على معلم 

من دعا إُف ىدى كاف لو من األجر مثل أجور من : " أنو قاؿ رواه الًتمذي وعنو " الناس ا٠تَت
. رواه مسلم". تبعو ال ينقص ذلك من أجورىم شيئاً 

ولك أيها ا١تعلم الناصح دور عظيم يف الذود عن اجملتمع فأنت ٖتمي أشبالنا من صديق 
السػوء ومن البيت ا١تنحرؼ ومن ا١تعلم السػيء ومن أجػهزة التخريب اليت أفسدت على ا١تؤمنُت 

. حياهتم
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وأنت تريب لنا جيبلً نطمع أف يعيد لؤلمة اإلسبلمية ٣تدىا وسابق عزىا ومفتاح ذلك 
بيدؾ، فليكن ىذا ىدفك الذي تسعى إليو بكل قوتك وليكن مهك الذي ٘تسي وتصبح عليو 

لتكوف ْتق إماماً من أئمة ا٠تَت وداعية من دعاة ا٢تدى ومصلحاً ومربياً يسعى ألمتو با٠تَت 
. مع ا١تعلمُت بتصرؼ.}والرشاد

وال يتم لك ذلك حىت تبدأ بنفسك فًتبيها على اٟتق فتهدي ٓتلقك وسلوكك كما هتدي 
يا أيها الرجل )بقولك وتعليمك وأحذر كل اٟتذر أف يقوؿ لك أحد طبلبك إذا أرشدتو أو نصحتو 

. (ا١تعلم غَته ىبل لنفسك كاف ذا التعليم
 

: الرفق والرحمة في التربية  (3)
الًتبوي معلما الرفق والرٛتة فأحرص على أف يكوف  إف من أىم معاَف منهج النيب 

. حظك منهما وافراً عند تعاملك مع أبنائك الطبلب
:- وفيما يلي أنقل لك ما كتبو الدكتور ٤تمد سليم العوا عن ىذين ا١تعلمُت

:- الرفق-  أ{
                                                           

جيب أف نُذكر بأف حرصنا على الرفق والرٛتة يف الًتبية جيب أال ينسينا ضرورة العناية باٟتـز الذي ٨تتاجو يف تربتنا لكنو حـز بعيد كل البعد -  
 .عن القسوة وعن التسلط بل ىو حـز خيالط الرفق والرٛتة ويُػَرشِّد عملية الًتبية ويقويها بعيداً عن اإلىانة وعن التسلط والشّدة
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الرفق من معاَف ا١تنهج النبوي يف الًتبية، ويغفل عن ىذا ا١تعلم كثَتوف وتقع ىذه الغفلة من 
أمهات وآباء وتقع من معلمُت يتولوف تربية الناشئة يف ا١تدارس ومعاىد العلم، وتقع من كثَتين من 
أرباب ا١تهن واٟترؼ والصناعات الصغَتة الذين ال يقل دورىم يف الًتبية عن دور اآلباء وا١تعلمُت، 

يف الًتبية شر كبَت يستمر أثره السيء يف اجملتمع إُف مدى غَت " الرفق"فيحدث من الغفلة عن 
. ٤تدود

وىو مبدأ عاـ يدخل يف كل شيء وال يقتصر على التعامل . والرفق أصل إسبلمي عظيم
ففي اٟتديث الصحيح أف . بُت الكبار ا١تربُت والصغار الذين يربوهنم ، بل يتسع ليشمل الناس ٚتيعاً 

: قالت عائشة" والساـ ىو ا١توت" "الساـ عليكم: "دخل عليو رىط من اليهود فقالوا رسوؿ اهلل 
مهبلً يا عائشة إف اهلل حيب الرفق : "فقاؿ رسوؿ اهلل " وعليكم الساـ واللعنة: ففهمتها فقلت"

قد قلت :"يا رسوؿ اهلل ، أو َف تسمع ما قالوا؟ قاؿ رسوؿ اهلل " قالت عائشة " يف األمر كلو
. صحيح البخاري ". وعليكم

إف اهلل رفيق حيب الرفق ويعطي : "ويف صحيح اإلماـ مسلم رواية عن عائشة أيضاً فيها
" . على الرفق ما ال يعطي على العنف

من أعطي حظو من الرفق فقد أعطي : "قاؿ وعن أيب الدرداء رضى اهلل عنو أف النيب 
. صحيح سنن الًتمذي لؤللباين" .حظو من ا٠تَت، ومن حـر الرفق فقد حـر حظو من ا٠تَت
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أف النتائج اليت " ويعطى على الرفق ما ال يعطى على غَته:"   ومن معاين قوؿ الرسوؿ 
تتحقق إذا اتبع اإلنساف أسلوباً رفيقاً يف الوصوؿ إُف غايتو أفضل وأكمل من النتائج اليت حيققها 

. العنف
وليس أوُف بالرفق من تلك الثمرات الطيبة الرقيقة الربيئة اليت يتعامل معها ا١تربوف أياً كاف 

والحاجة إلى الـرفق ال تبرز حين نكون فرحين بذكاء أطفالنا . موقع الواحد منهم ٦تن يتوُف تربيتو
و٨تن ال ٨تتاج إُف تذكَت . وتفوقهم وحسن إدراكهم لأل ور أو حسن تصرفهم  ع األخرين

أنفسنا بالرفق وضرورتو حُت يكوف الطفل أو الناشيء ملبياً ١تا يُطلب منو عملو، أو منتهياً عما 
فالرفق يف ىذه اٟتاالت ٙترة .. يُطلب منو تركو، أو ناجحاً يف دراستو مواظباً على استذكار دروسو

. طبيعية للرضا عن سلوؾ مطلوب أو تفوؽ ٤تبوب
  ا – وكثيراً  ا يحدث ىذا –لكننا نحتاج إلى تذكر الرفق حين يبدو على الطفل 

نظنو غباء أو تقصيًرا في العمل أو الفهم والتحصيل، حينئذ تطير ألباب كثير  ن المربين فال 
  ن غفلتو  أو  ن – في زعمهم –يجدون إال العنف أو التهديد بو ليخوفوا الطفل فيوقظوه 

. غفوة عقلو
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 مع بعض األطفاؿ يف بعض اٟتاالت فيظن ا١تريب أهنا – العقيمة –وقد تنجح ىذه الوسيلة 
. ىي الوسيلة الناجحة دائماً ومع اٞتميع

 أف األسباب اليت تؤدي – وقد أخذهتم نشوة اإلصبلح بالقسوة –وينسى ىؤالء ا١تربوف 
بالطفل أو البالغ إُف ىذا ا١توقف ال حصر ٢تا وال عدد، وأف عبلج الغفلة أو التقصَت أو سوء 

السلوؾ يتنوع ويتعدد ٔتقدار تنوع األسباب وتعددىا، وأف أخطار اللػجوء إُف عبلج وحيد يف ٚتيع 
وأن شأن الذي يصنع ىذا شأن الطبيب  –اٟتاالت أكرب ألف مرة من فوائده، إف كانت لو فوائد 

يعالج  ن األدواء المستعصية و ن نزالت البرد بدواء واحد فإ ا أن يقتل  رضاه : الجاىل
!!. جميعاً، وإ ا أن يقتل الغالبية العظمى  نهم

إف العنف حيطم الشخصية، ويفقد اإلنساف الثقة يف نفسو، ويورثو كره الذين ديارسونو معو، 
وال ينشئ إال إنساناً جباناً وال يستحي، ويطيع رىبة وخوفاً ال رغبة وحباً، وينفذ ما يؤمر بو خوفًا 
: من العقاب ال اقتناعاً ّتدوى الصواب، وما أصدؽ قوؿ العػبلمة عبدالرٛتن بن خلدوف يف مقدمتو 

إف من كاف مرباه بالعسف والقهر من ا١تتعلػمُت أو ا١تماليك أو ا٠تدـ سطا بو القهر وضيق على "
النفس يف انبساطها، وذىبت بنشاطها، ودعا إُف الكسل، وٛتل على الكذب وا٠تبث، وىو 

التظاىر بغَت ما يف ضمَته خوفاًمن انبساط األيػدي بالقهر عليو، فينبغي للمعلم يف متعلمو والػوالد 
". يف ولده أال يستبدوا عليهم يف التأديب
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وحُت نقابل ىذا الشخص يف اٟتياة وقد كرب ومنا، على ىذه الصفة ا١تقيتة ا١تكروىة، نلـو 
كل شيء وكل أحد، وننسى أننا نكرر ذلك الصنيع كل يـو فنسهم يف زيػادة عدد ىؤالء يف اٟتياة 

 يف غَت – وىم صغار –فيفسدوهنا ويذىبوف بكل معٌت ٚتيل فيها، بالعنف الذي وضػعناه ٨تن 
. موضعو

وحُت ٕتد من تعرض للًتبية بالقسوة والعنف، و٧تا من آثارىا، فإنك ال بد مكتشف أف 
عوامل أخرى يف طفولتو أو شبابو واجهت ذلك العنف وتلك القسوة فأذىبت آثارمها أو قللت 

. منها
و٨تن ٨تتاج إُف التذكَت بأصل الرفق وأمهيتو يف الًتبية حُت يبدو على الطفل أو الناشئ 
مظهر من مظاىر التمرد أو العصياف وىو أمر كثَتاً ما حيدث من الفتياف والفتيات وال سيما يف 

مرحلة ا١تراىقة، وعندئذ يفوت كثَتاً على ا١تربػُت أف ىذا التمرد الظػاىر قد يكوف يف حقيقتو مظهراً 
من مظاىر النمو والرغبة يف االستقبلؿ واإلحساس بالقدرة الذاتية، وىو هبذا االعتبار حيتاج إُف 

رعاية وعناية وحسن تعهد وسداد توجيو فيؤيت ٙترة جنية طيبة يكوف اآلباء وا١تربوف أسعد الناس هبا 
.  وأشدىم فخراً 
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وال تؤدبو إال با١تػدح ولطيف : " ١تعلم ولده– الفقيو ا١تالكي العلم –ولذلك قاؿ سحنوف 
أما حُت نواجو ىذه ا١تظػاىر التمردية اليت قد ". الكبلـ، وليس ىو ٦تن يؤدب بالضرب والتعنيف

تكوف إجيابية حسنة، بالقهر والكبت، وٛتل الشباب على فعل ما نراه ٨تن صواباً بالقوة والقسوة 
 فإننا نسـهم بـذلك في صناعة خاسرة تقدم لأل ة أجياالً دوف ٝتاع لرأيو أو نظر إُف وجهة نظره،

 .  ن القردة المدربة، أو الحيوانات األليفة، و ا أتعـس أ ة ىذه صفة رجالها ونسائها
حُت يستبد بنا الغضب ويعصف ٓتلقنا -  أكثر ما ٨تتاج–و٨تن ٨تتاج إُف تذكر الرفق 

الضيق لسوء تصرؼ أتاه الطفل أو الشاب، أو كرره، برغم سبق هنيو عنو، حينئذ ال جيد كثَت من 
 ٘تتد إُف ىذا الناشز تريد تقوديو، وىي ال تدرؾ أهنا هبذا تكسره –الناس إال يداً غاضبة، أو طائشة 

وىذا الغاضب الػذي عصف غضبو بأناتو وعقلو ينسى أف . أو ٖتطمو، لكنها ال تصلحو وال تقومو
األناة يف ىذا ا١توضع أفضل ألف مرة من العجػلة، وأف التأمل يف سبب عوج السلوؾ، أو إلتواء 

 يف ٤تاولة عوف الطفل على التغلب على –التفكَت،كفيل بأف يضع اليد اٟتانية الصادقة ا١تخلصة 
إف اهلل ) يضعها على سبل أخرى للعبلج تلتقي مع األصل اإلسبلمي الصحيح –صعوبات اٟتياة 

وتلتقي مع اٟتديث الصحيح الذي رواه اإلماـ مسلم  (يعطي على الرفق ماال يعطي على العنف 
" الزين"وليس ". إف الرفق ال يكوف يف شيء إال زانو، وال ينزع من شيء إال شانو"رضي اهلل عنو  

ىنا ٔتعنامها الشكلي الذي يثَت رضا النظر فحسب يف األوؿ ويصرؼ النظر استياء عن غَت " والشُت
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اٞتميل، يف الثاين ولكنهما يستعمبلف ىنا ٔتعٌت أعمق وأدؽ، معٌت اٞتماؿ اٞتوىري والقبح 
ومها اللذاف يفرقاف يف حكم العقبلء بُت شيء مقبوؿ ٤تبب وبُت آخر مكروه ينفر الناس .. ا١تعنوي

.  منو وجيتبونو
وصور الرفق يف الًتبية النبوية العملية ال تكاد ٖتصى كثرة وتنوعاً، وقد مشلت الكبَت والصغَت 

والطائع والعاصي،والقريب والبعيد، والعاَف واٞتاىل، والعدو والصديق، وا١تخطيء يف العبادة 
وسَتتو يف التػربية كانت رفقاً ٤تضاً يف ا١تواقف  وا١تخطيء يف العادة،حىت يصدؽ أف سلوكو 

وىكذا أنشأ اٞتيل الرباين الفريد الذي ٛتل رجػالو ونساؤه نور اإلسبلـ وىداه إُف الدنيا .. كلها
. كلها
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 ":-الرحمة-"ب
 من معاَف الًتبية النبوية اليت تغيب عن باؿ كثَت من ا١تربُت، وقلما ٕتد ٢تا ذكراً يف الكتب 

. اليت يتداو٢تا طبلب كليات الًتبية ومعاىدىا
كل من عرفو     والرٛتة من األخبلؽ النبوية العظيمة اليت كاف حَيُسُّ أثرىا يف سلوكو 

 و٨تن شببة متقػاربوف، فأقمنا  أتينا النيب : ففي اٟتديث الصحيح عن مالك بن اٟتويرث قاؿ
عنده عشرين ليلة، فظن أنّا أشتقنا أىلنا، وسألنا عمن تركنا من أىلنا فأخربناه، وكاف رفيقاً رحيماً، 

أرجعوا إُف أىليكم فعلموىم ومروىم، وصلوا كما رأيتموين أصلى، وإذا حضرت الصبلة : فقاؿ
. رواه اإلماـ البخاري ". فليؤذف لكم أحدكم، مث ليؤمكم أكربىم

فقاؿ لو صلى اهلل " تقّبلوف الصػبياف؟ فما نقبلهم"أعرايب فقاؿ لو   ودخل على النيب 
. متفق عليو" أو أملك لك أف نزع اهلل من قلبك الرٛتػة؟"عليو وسلم 

اٟتسن بن على، وعنده األقرع بن حابس التميمي جالساً، فقاؿ األقرع  وقّبل الرسوؿ 
مث  فنظر إليو رسوؿ اهلل " إف ِف عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً : "(وىو من أشياخ العرب)

. متفق عليو".من ال يَرحم ال يُرحم: "قاؿ
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وأُمامة بنت أيب العاص   خرج علينا النيب : "وروى البخاري ومسلم عن أيب قتادة قاؿ
فأمامة ىي . وقاؿ الُشراح إف ىذا من عظيم رٛتتو ". على عاتقو فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعػها

. حفيدتو بنت زينب رضي اهلل عنها، وولد الولد ولد
" الرٛتة"حافلة ٔتواقفو وأقوالو اليت تدؿ على عظيم شأف  والسنة القولية والفعلية للنيب 

. وأمهية رعايتها يف الًتبية
 بعد –وليست الرٛتة خلقاً ٚتيبلً فيمن ٗتلق هبا فحسب، وال ىي سبيل إُف ٤تبة الناس 

 ال غَت، ولكن الرٛتة وسيلة فعالة من وسائل الًتبية العملية النافعة اليت تًتؾ يف نفوس –رضاء اهلل 
. من شبوا عليها أٚتل اآلثار وأنفعها

فالذين تربوا على الرٛتة ىم الذين تراىم وقد كػربوا ودودين يألفوف ويػؤلفوف بشوشُت 
يستقبلك كل واحد منهم ببسمة الوجو وطػبلقة احمُليا، فتقبل عليو مستبػشراً متفائبًل، راغباً ال راىباً، 

. ٤تباً ال كارًىا
والذين تربوا على الرٛتة ىم الذين يصلوف األرحاـ وال يقطعوهنا، فيؤدوف بذلك حق رهبم، 

. وحقوؽ أقارهبم وأوليائهم، ألهنم على مثل ذلك ربوا ونشئوا
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وىؤالء ىم الذين ال يقسوف على صديق وال رفيق، بل يلتمسوف للناس األعذار فيما يأتوف 
. ويدعوف، ويسلكوف سبل اإلصبلح والوفاء قبل أف يفكروا يف سلوؾ سبيل القطيعة واٞتفاء

والذين تربوا على الرٛتة تراىم إذا كانوا رؤساء أو ذوي سلطة ال يشعر مرؤوسػػوىم إال أهنػػم 
منهػم ، حيبػػػوف ٢تػم ما حيبػوف ألنفسهم،وٕتدىم أكثر الناس ٧تاًحا يف أعما٢تم وأعظمهم أثراً يف تقدـ 

. مهنهم، وأحسنهم تأثَتاً فيمن يتعاملوف معهم
والذين تربوا على الرٛتة يكونوف يف العادة ذوي حس مرىف وذوؽ سليم وفػكر مستقيم 
ونفوس ىادئة وادعة، وذلك كلو عوف لصاحبو على مصائب الدىرونوائب األياـ، جيعلو يستشعر 

. قرب رٛتة اهلل منو، ويرجو هبا من ا٠تَت ما تطمئن إليو نفسو مهما تكن احملن طويلة أو قاسية
 أكثر الناس سخاء، وأعظمهم – حُت يدعوىم الداعي –  والذين تربوا على الرٛتة تراىم 

 (ومن يوؽ شح نفسو فأولئك ىم ا١تفلحوف)عطاء، فتعرؼ أهنم من الذين ُوقوا شح أنفسهم 
وٕتدىم يؤثروف على أنفسهم ولو كاف هبم خصاصة، ويروف لغَتىم من احملتاجُت حقاً فيما أتاىم 

 ببعض ما ىم يف حاجة – كثَتاً –اهلل من نعمة، فبل يستأثروف ٔتا زاد على حاجتهم، بل وجيودوف 
وىم ال يروف إال أهنم يؤدوف حقاً .. إليو براً باألخرين وصلة لؤلرحاـ، وأداء ٟتقوؽ الصديق واٞتار

أوجبتها عليهم نشأهتم على الود والرٛتة ونفرهتم ا١تغروسة فيهم . إُف أصحابو أو يؤدوف تبعات واجبة
. منذ نعومة أظفارىم من القسوة واٞتفوة
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فيما  والرٛتة ال تنػزع إال من شقي النفس قليل اٟتظ من ا٠تَت، ولذلك قاؿ رسوؿ اهلل 
وقاؿ جريربن عبداهلل إف " ارحػم من يف األرض يرٛتك من يف السماء"يرويو عبداهلل بن مسعود 

صحيح اٞتامع ". إمنا يرحم اهلل من عباده الرٛتاء: "رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ
. الصغَتلؤللباين

والقائموف على تربية اآلخرين، وال سيما اآلباء وا١تربوف يف ا١تدارس وا١تعاىد بأنواعها 
ودرجاهتا،مطالبوف بأف يفقهوا أثر الرٛتة يف الًتبية وأثرىا يف صناعة النفوس البشرية،وخطر اٞتفاء 

. على الذين حيرموف من ١تسات الرٛتة وا١تودة بُت اٟتُت واٟتُت-وىو مدمر–والقسوة
وا١تػريب يرحم بقدر ما حيب، وىو ال يستطيع إذا َف يكن ٤تباً ١تن ىم يف واليتو أف ينفعهم 
بشيء قط، فإف نفوس البشر شديدة اٟتساسية، وىي تستقبل ٔتثل الروح اليت يكوف هبا اإلرسػاؿ، 
فما صدر عن نفس ٤تبة راعية وصل إُف النفوس ا١تستقبلة سريعاً مؤثراً نافعاً وما صدر عن نفس 
مبغضة مالّة أو ضائقة ٔتا تصنع أو غَت مكًتثة فقد ال يصل أصبل ، وقد يصل فبل يؤثر بشكل 
نافػع، وقد يؤثر تأثَتاً ضػاراً يندـ عليو من تسبب فيو حُت ال ينفع الندـ، ويسأؿ عنو يـو القيامة 

حُت يسأؿ كل راع عن رعيتو فجوزي باإلحساف أحسن ٦تا فعل، ويتمٌت أالّ حياسب عن اإلساءة 
. وال جيزى عليها
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واجملتمع كلو مسؤوؿ عن شيوع احملبة والرٛتة بُت أفراده وٚتاعاتو فإف ا١تؤمنػُت ىم الذين 
أصحاب "واآلخروف ىم " أصحاب ا١تيمنة"يكونوف يف يـو القيامة من  " بالصرب وبا١ترٛتة"يتواصوف 

 .٣57تلة ا١تعرفة عدد}"ا١تشئمة
 

 
 

:- المعلم والمراىق  (4)
يعد ا١تعلم من أكثر عناصر اجملتمع معاناًة وتضرراً من الناشئة فهو يقضي معهم أكثر من {

. فبل نستغرب منو التضجر. ست ساعات ويبلقي من مشاكلهم ما اهلل بو عليم
واٟتقيقة أف التعامل مع ا١تراىقُت من طبلب ا١ترحلتُت ا١تتوسطة والثانوية فن ال جييده إال 

ولوتسآئلنا ١تاذا ديلك ىذا ا١تعلم حب الطبلب واحًتامهم وتقديرىم داخل .األفذاذ من ا١تعلمُت
. ا١تدرسة وخارجها؟ بينما ٧تد اآلخر ال ديلك إال كراىية الطبلب وحقدىم

! إذاً ال بد أف ىناؾ خلل
! فالطبلب ىم الطبلب فما ىو السبب؟
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فكيف كاف مع ا١تسلم والكافر  إف قدوتنا يف التعامل مع اآلخرين ىو رسولنا العظيم 
. والرب والفاجر والصغَت والكبَت
أرحم ا٠تلق بالناس وأرفقهم بالعباد وأشفقهم وأحرصهم على ىداية  لقد كاف رسوؿ اهلل 

. الناس فاألعرايب الذي باؿ يف ا١تسجد َف جيد منو توبيخاً أو زجراً 
وموضوع التعامل مع الناشئة ال بد أف يصاغ يف إطػار شرعي مع إدراؾ لطبيعة العصر 

وواقعية الزماف وخصائص ا١ترحلة،فعلى ا١تعلم أف يتسلح باٟتكمة والصرب والشفقة والرٛتة ويكوف 
. على دراية بواقع الطبلب وحا٢تم

:   فاىيم خاطئة في التعا ل  ع المراىقين•
يعتقد بعض ا١تعلمُت أف النزوؿ ١تستوى الطبلب والتعامل معهم بلطف ىو من ضعف 

من قوة الشخصية، " ّتعل الفصل ثكنة عسكرية"الشخصية، كما يعتقد البعض أف الشدة ا١تفرطة 
ويزداد األمر سوءاً عندما يضع بعض ا١تعلمُت حواجز مصطنعة بينهم وبُت الطبلب، وذلك بنظرتو 

 .التشاؤمية
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:  عشر خطوات لكسب المراىق •
االبتسامة والبشاشة والبعد عن العبوس وتقطيب اٞتبُت، واإلكثار من السبلـ على  -1

رواه ".أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه ٖتاببتم، أفشوا السبلـ بينكم" قاؿ رسوؿ اهلل . الطبلب
. مسلم
التواضع والنزوؿ إُف مستوى الطبلب والتشاور معهم بدوف تعسف، وتذكر أف اهلل سَتفع  -2

 .مقامك

 .(حـز من غَت عسف ورفق من غَت ضعف). ال تبالغ يف التأنيب وال تكثر اللـو والعقاب -3

 .ال تسخر منهم أو ٖتتقرىم وجرب النصيحة الفردية معهم -4

 .أكثر من الثواب والثناء وا١تديح واستمر يف التشجيع -5

 .اعف عن ا١تخطئ وعاًف ا٠تطأ باعتداؿ -6

 .أعدؿ بُت طبلبك وال تظهر لبعضهم ميبلً دوف بعض أو هتضم حق أحد منهم -7

ال تكثر عليهم التكاليف ا١تنزلية و الواجبات ، وتذكر أف عندىم مواد أخرى غَت مادتك  -8
 .وىم مطالبوف هبا كما يُطالبوف ٔتادتك 

 .ال تضع نفسك يف مواضع التهم وال تستخدـ طبلبك يف أمورؾ الشخصية وكن قدوة ٢تم -9
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- من غَت إسفاؼ وال تفريط-نوع أساليب وطرؽ تدريسك وأدخل عليهم الدعابة وا١ترح  -10
. وكن قويًّا يف مادتك العلمية

 
 

تذكر … أخـي المعلم
أنك مريب األجياؿ ورسوؿ خَت وداعية سبلـ فأٛتد اهلل على أف وفقك ٢تذه ا١تهنة فأنت 

. بلغ ولو آية ، أدع وليس عليك النتائج. ٤تسود عليها وتذكر أف ىؤالء الطبلب أمانة يف عنقك
من دعا إُف ىدى كاف لو من األجر مثل أجور من : "وتذكر حديث الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم 

تبعو ال ينقص ذلك من أجورىم شيئاً ومن دعا إُف ضبللة كاف لو من اإلمث مثل آثاـ من تبعو ال 
ألف يهدي اهلل بك رجبلً واحداً خَتاً لك من " وقولو .رواه مسلم ".ينقص ذلك من أثامهم شيئاً 

 .}متفق عليو".ٛتر النعم
 

 

                                                           
 . صيدلية ا١تراىق بتصرؼ- 
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:- لكل  رحلة خصائص  (5)
يتميز طبلب كل مرحلة ٓتصائص ٗتتلف عن ا١تراحل األخرى فخصائص طبلب ا١ترحلة 

اإلبتدائية ٥تتلفة بشكل كبَت جًدا عن ا١ترحلة ا١تتوسطة وىي ٥تتلفة كلًيا عن ا١ترحلة الثانوية ، فحاوؿ 
أف تتعرؼ على خصائص الطبلب الذين تربيهم حىت تتمكن من التعامل معهم بطريقة علمية 

. وتربوية صحيحة 
وأحرص دائًما على اقتناء الكتب العلمية والدراسات الًتبوية القددية واٟتديثة  اليت تنَت لك 

الطريق يف ٣تاؿ عملك ، وأحرص كذلك على اإلستفادة بشكل دائم من زمبلئك ا١تعلمُت الذين 
سبقوؾ وا١تشرفُت الًتبويُت الذين ستجد بإذف اهلل لديهم الكثَت من الفوائد اليت ٗتتصر عليك الكثَت 

من احملاوالت العقيمة ، وأبدأ من حيث انتهى اآلخروف فإف العلم تراكمي وا٠تربات متبادلة 
. يستفيدىا التاِف من السابق 

وديكنك التعرؼ على ٝتات ا١تراحل العمرية اليت يتميز هبا الطبلب واليت ديكن أف تستفيد 
منها يف فهم السلوؾ وتعديلو من خبلؿ الرجوع إُف كتب علم نفس النمو، كما ديكنك االستفادة 
من كتاب فن التعامل مع مرحلة ا١تراىقة للدكتور فهد ٤تمد الثويٍت  وفيو مسرد مفصل ٠تصائص 

.  وٝتات ا١تراحل العمرية منذ الطفولة وحىت ا١تراىقة ا١تتأخرة
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كما أنصحك باالطبلع على أىداؼ التعليم يف ا١تملكة العربية السعودية للمرحلة 
االبتدائية وا١تتوسطة والثانوية وستجد من األىداؼ ما يناسب كل مرحلة عمرية ٦تا يعينك أثناء 

. وضع خططك لبلستفادة من خصائص كل مرحلة عمرية وأىداؼ كل مرحلة
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:- كفايات طرح األسئلة  على الطالب (6)
: يستطيع ا١تعلم أف ينمي كفايات طرح األسئلة لديو عن طريق ٙتانية عناصر أساسية ىي  

: الوضوح .1
وىو عدـ التأتأه ومط الكبلـ أثناء إلقاء السؤاؿ والبعد عن عملية إعادة التعبَت للسؤاؿ 

. ألهنا توجد نوعاً من اإلرباؾ 
 : الترابط .2

. وىو ترابط أجزاء السؤاؿ وٖتديده ٨تو مفهـو واحد 
 

: التريث .3
وىو التوقف برىة بعد اللقاء السؤاؿ مث ينظر ا١تعلم إُف تبلميذه قليبلً يف الفصل ، مث 

. اإلشارة إُف أحد التبلميذ لئلجابة 
:  على منط معُت يف طرح األسئلةالثبات .4

أي عدـ الًتدد خاصة يف السنوات األوُف من التعليم االبتدائي حىت ال حيدث تشويش 
. وأرباؾ للتبلميذ 

                                                           
 .بتصرف عن كتاب التربية الميدانية-  
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: التوجيو المركز .5
. أي توجيو السؤاؿ مباشرة على تلميذ ٤تدد عند طرح السؤاؿ 

 : التوزيع .6
. وىي توزيع األسئلة على ٚتيع التبلميذ قدر اإلمكاف وعدـ الًتكيز 

 : سرعة االستجابة .7
. من خبلؿ إعطاء ا١تعلم بعض اإلشارات ١تساعدة التلميذ على سرعة االستجابة 

 : التحقق .8
. من خبلؿ فحص خبايا بعض األسئلة وعناصرىا وا٢تدؼ من طرحها لتوجيو 

:- فنيات تلقي إجابات التال يذ  (7)
. تلقى إجابات التبلميذ يف حاجة أيضاً إُف كفايات خاصة هبا من جانب ا١تعلم  

. يستطيع ا١تعلم أف يتوقع اإلجابة من تلميذ من خبلؿ عدد من اإلشارات  : توقع اإلجابة . أ
. رفع اليد إُف أعلى  .1
 .ذكر التلميذ كلمة أنا  .2

 .ا١تيل قليبلً إُف أحد اٞتانبُت  .3

 .يفتح التلميذ عينو قليبلً  .4

 .رفع الرأس ألعلى  .5

                                                           
 .بتصرف عن كتاب التربية الميدانية-  
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 .ابتسامتو  .6

: على ا١تعلم مراعاة ما يلي  : تحليل اإلجابة . ب
. الًتكيز على أف تكوف إجابة التلميذ دقيقة  .1
 .أف تكوف إجابة التلميذ تامة  .2

 .إعطاء التلميذ الفرصة والوقت البلـز ألسئلة التفكَت التباعدي  .3

 .إرشاد التلميذ لعدـ التسرع أو اإلبطاء عند اإلجابة  .4

 .التنبيو على التبلميذ بعدـ التخمُت  .5

 .الًتكيز على أال تتضمن إجابات التبلميذ إجابات غَت متصلة بالسؤاؿ  .6

 .إرشاد التلميذ باإلجابة عن ا١تطلوب فقط وعدـ اإليضاح األكثر  .7

 
 
 
:- التعا ل  ع اإلجابات الجماعية  (8)

:  جيب على ا١تعلم عدـ التشجيع على اإلجابة اٞتماعية ألهنا 
  تزيد من فًتات التشويش داخل اٟتصة .
  ال تراعي الفروؽ الفردية بُت التبلميذ. 

                                                           
 .بتصرف عن كتاب التربية الميدانية-  
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  تشجع بعض التبلميذ على االتكالية والكسل. 

  ال تكشف عن صعوبات التعلم. 

 
 
 
:- ( اعتبارات عا ة ) دور المعلم نحو اإلجابات  (9)

:-  جيب على ا١تعلم مراعاة االعتبارات التالية عند تلقي اجابات التبلميذ 
. اليقظة واالنتباه جيداً لؤلجابات على أف تكوف من أكرب عدد من التبلميذ  .1
 .عدـ تكرار األسئلة واإلجابة ١ترات عديدة حفاظاً على وقت  الدرس  .2

 .عدـ التقيد بإجابة واحدة صحيحة ورفض اإلجابات األخرى الصحيحة وا١تختلفة يف معناىا  .3

 .رفض األجابات ا٠تاطئة بأدب والبعد عن االستهزاء والتوبيخ ألصحاهبا  .4

أحسنت ):اإلثابة واالستحساف ألصحاب اإلجابة الصحيحة واستخداـ بعض الكلمات مثل  .5
 . (اٍف .... تلميذ ٣تتهد .. حسن جداً ... 

 

                                                           
 .بتصرف عن كتاب التربية الميدانية-  
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 اىَعيٌ ٍشارك فاعو في اىَذرطح

 
  أخي ا١تعلم نصت القواعد التنظيمية للمدراس على أف ُيشكل يف كل مدرسة عدد من 

:- اجملالس واللجاف كما يلي
. (ويدخل يف عضويتو ثبلثة من ا١تعلمُت)٣تلس ا١تدرسة  -1
 .(ويدخل يف عضويتو ٚتيع ا١تعلمُت)٣تلس ا١تعلمُت  -2

وٚتيع أعضائها من ا١تعلمُت داخل ا١تدرسة إضافة إُف ا١ترشد )ٞتنة التوعية اإلسبلمية  -3
 .(الطبليب

وٚتيع أعضائها من ا١تعلمُت داخل ا١تدرسة إضافة إُف ا١ترشد )ٞتنة التوجيو واإلرشاد  -4
 .(الطبليب

. (وٚتيع أعضائها من ا١تعلمُت داخل ا١تدرسة)ٞتنة اٟتاالت السلوكيةالطارئة -5
ويتم توزيع ا١تعلمُت على ىذه اللجاف واجملالس  ْتسب قدراهتم وإمكاناهتم وخرباهتم ولكل 
ٞتنة دور مهم تضطلع بو فإذا أسندت لك عضوية أي من ىذه اجملالس أو اللجاف فأحرص على أف 

4 
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تقـو بدورؾ كامبلً وأف تكوف إجيابياً وبناًء من خبلؿ احملافظة على حضور االجتماعات يف مواعيدىا 
. ا١تقررة وتنفيذ كل ما يسند لك من مهاـ مع العناية بالعمل اٞتماعي مع زمبلءؾ اآلخرين

 . (وتعاونوا على الرب والتقوى  ): قاؿ عز من قائل 
ويف حالة تكليفك من قبل إدارة ا١تدرسة با١تسامهة يف أي ٞتنة أو ٣تلس فأجتهد يف معرفة 

. مهماتك وتنمية قدراتك من أجل القياـ بدورؾ على أكمل وجو، وفقك اهلل ١تا حيبو ويرضاه
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اىَعيٌ ٗاىْشاط 

 
النشاط ا١تدرسي ركن أساسي من ا١تهاـ الًتبوية والتعليمية للمدرسة وىو واجب مهم {  

من واجبات منسوبيها يسهم يف تنمية قدرات الطػبلب االبتكارية ومهاراهتم وتعزيز إتاىاهتم 
اإلجيابية ٨تو التعاوف والتكاتف وحب العمل واستػثمار وقت الفراغ فيما يعود عليهم بالنفع وعلى 

. القواعد التنظيمية. }٣تتمعهم
 إف الًتبية ٔتفهومها الشامل تعٍت إعداد وتنشئة الفرد الصاٌف للحياة أو اجملتمع، والنشاط {

ا١تدرسي جزء من الًتبية الشػاملة للطالب ، فهو يلعب دوراً كبَتاً يف ٖتقيق األىداؼ الًتبوية جنباً إُف 
جنب مع ا١تقرارات الدراسية، وقد ثبت بالتجربة أف النشاط ا١تدرسي من أعظم الوسائل ا١تساعدة يف 
حل مشاكل ا١تراىقُت االجتماعية والنفسية فهو يساىم يف القضاء على االنطوائية وا٠تجل ويكسر 

فالطالب حيتاج إُف ما . كل العوائق واٟتواجز النفسية، كما ينمي عند الطالب جوانب تربوية عظيمػة
حيقق بو ذاتو وينمي قدراتو ويغذي ميولو، فا١تعلم الذي ال يعطي للنػشاط باالً أو اىتماماً ال يزاؿ 

. صيدلية ا١تراىق.}!!يعيش يف غيبوبة ينبغي أف يفيق منها 

5 
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وديكن ٖتقيق النشاط ا١تدرسي بأي وسيلة ْتسب إمكانات ا١تػدرسة وا١ترحلة الدراسية ومن 
:- ذلك

. ٖتفيظ القرآف الكرًن واٟتديث الشريف -1
 .ا١تسابقات الثقافية -2

 .ا١تسرح -3

 .فرؽ الكشافة -4

 .إنشاء ا١تكتبة ا١تدرسية -5

 .( صحف اٟتائط–النشرات )الصحافة  -6

 .ا٠تطابة واإللقاء ، واإلذاعة ا١تدرسية  -7

 .ا١تعارض الفنية -8

 .ا١تسابقات الرياضية -9

 .الرحبلت والزيارات -10

 .أنشطة اٟتاسب اآلِف  -11

. تصاميم االنًتنت ومواقع التواصل االجتماعي التابعة للمدرسة -12
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والذي حيدد نوع النشاط ومدى تفعيلو ا١ترحلة الدراسية واإلمكانات ا١تاديػة وأىم العناصر 
يف ٖتديد نوع النشاط و تفعيلو ىو وجود معلم ٤تب للنشاط ومتفاعل مع األنشطة الطبلبية فإذا 

وجد ىذا ا١تعلم قاـ النشاط يف ا١تدرسة على قدـ وساؽ وكل ما حيتاجو لبداية نشاطو أف توجد 
الرغبة لديو مث يقـو من بعد ذلك بتوجيو الطبلب الذين سيتسػابقوف يف ا١تسامهة يف األنشطة ّتميع 
أشكا٢تا وذلك ١تا تقـو بو من إشباع رغباهتم النفسية وما تضفيو عليهم من إبعاد للملل عن حياهتم 

. ا١تدرسية وإكتساب للمهارات الفكرية والبدنية
:             وىنا أود أف أمهس يف أذف ا١تعلم اٞتديد فأقوؿ لو أيها ا١تعلم الكرًن

    أعلم أف ا١تعلمُت ال ديكن التمييز بينهم إال من خبلؿ النشاط،وأعلم أف ا١تعلم النشط الذي 
يدعم النشاط يف مدرستو لو مكانة خاصة يف نفوس طبلبو ولو أمهية بالغة بالنسبة إُف مدرستو إدارة 
ومعلمُت ولو غاب عن ا١تدرسة أو أنتقل منها الفتقده كل شيء فيها من طبلب وإدارة وزمبلء حىت 

اٞتدراف واألسوار واهلل تفقده ١تا فقدتو من عناية هبا فهو يف يـو يقـو بتلوين السور ويوًما يعلق 
صحيفة و يوًما يقف مع طبلبو يعلػمهم كيف يؤدوف نشاطهم الذي طلب منهم وقبل ذلك قاـ 

بتجهيز ا١تسرح إللقاء ٤تاضرة ولو يف كل زواية أثر ويف كل قلب ذكرى وىو مع ذلك منشرح الصدر 
. طيب النفػس، ولو بصمة ظاىرة على مدرستو
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كنت ذات يـو جالساً مع بعض الزمبلء من مديري ا١تدارس يف اجتماع ١تنػاقشة بعض 
ا١توضوعات ا١تهمة وكاف أحدىا النشاط ا١تدرسي فطلب الكلمة أحد الزمبلء وكاف ٦تا قالو وال زاؿ 

أيها األخوة إف من أسعد اللحظات اليت يعيشها الطالب وترسخ يف ذاكرتو ويكوف ): صداه يف أذين
٢تا أثر على سلوكو ما يقـو بو من نشاط ولقد مر علّي عشرات ا١تعلمُت ومئات الزمبلء أياـ كنا 

طبلباً طواِف حيايت الدراسية إال أنٍت ال أتػذكر إال من إشًتكنا معو سوياً يف األنشطة ا١تدرسية بعد 
وصدؽ فإنػٍت اآلف ال أتذكر إال ما سامهت بو من أنشطة حُت كنت طالباً أو  (ىذه السنُت الطواؿ

معلماً وقد التحقػت يـو كنت طالباً بالعديد من ا١تدارس وال أكاد أذكر سوى مدرسة واحدة كنت 
أشارؾ يف أنشطتها، مث عملت معلماً يف العديد من ا١تدارس وقضيت فيها أعواماً طواالً وال أكاد 

. أذكر إال أياـ األنشطة وا١تسامهة فيها ٔتختلف أشكا٢تا
فإف أردت التميز يف حياتك العملية واإلبداع وأف تكسب الطػبلب والزمػبلء والرؤساء 

وأنت  ن خالل النشاط تستطيع أن تؤدي رسالةعظيمة بالنشاط ا١تدرسي -أخي ا١تعلم -فعليك 
فيمكنك أن تهدي للمجتمع طالباً نابغين تكتشفهم أنت وتعتني بهم ليصبحوا فيما بعد 

، كما أنو ديكنك من خبلؿ النشاط أف تعدؿ سلوؾ بعض الطبلب وكم من ىديتك للمجتمع
طالب من ذوي السلوؾ السيء لو وجد من يعتٍت بو الستقاـ لكنو َف جيد من يعتٍت بو فأخذ سلوكو 
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يسوء مرة بعد أخرى حىت أ٨ترؼ عن اٞتادة،ولقد رأيت يف بعض ا١تدارس طبلباً يف أوؿ العاـ 
الدراسي ٦تن يسلكوف مسلكاً سيئاً وكانوا شرّاً على مدرستهم من ىروب وقفز من فوؽ األسوار إُف 
شغب يف الفصل وتسكع أثناء اٟتصص وتدخُت يف ا١تدرسة ، فرأى بعض األخوة الزمػبلء أف يلحق 

ىؤالء الطػبلب ّتماعات النشاط فأخذ سلوكهم يف التحسن بشكل كبَت للغايةحىت َف ينتو العاـ 
الدراسي إال وكأهنم خلق آخر وذلك من خبلؿ متابعتهم وتشجيعهم واستثمار طاقاهتم فيما 

. يناسبهم
يقوؿ أحد الزمبلء إنو كاف يف مدرسة وكاف لديهم طالب ديكن أف يوصػف بالطالب 

الشرير، يقوؿ فطلبت من إدارة ا١تدرسة ومن وِف أمر الطالب إعطائي مطلق اٟترية يف التصرؼ معو 
فلما أخذت منهم األذف بدأت معو يف تكليفو باألنشػطة اليت حيبها فأكتشفت أنو حيب األعماؿ 

ا١تهنية فقمت بتأمُت األدوات لو وجعلتو يعػمػل بإشرايف ومتابعيت وتوجيهي لو حىت قاـ بعمل العديد 
من اجملسمات للمػدرسة وقػاـ بأعماؿ ٧تارة تدؿ على موىبتو يف ذلك وأستغرؽ ىذا عدة أشهر وىو 
يعمل صباًحا و مساًءا حىت تعدؿ سلوكو بشكل  ملحوظ يف البيت ويف ا١تدرسة ومع اآلخرين وحىت 

ترؾ ما كاف منو من سلوؾ غَت سوي، فأنظر كيف استطاع ىذا ا١تعلم الفػطن من تعديل سلػوؾ 
وذلك من خبلؿ تنمية مواىبو وإشباع رغباتو - بطريقة عجز عنها الكثَتوف-الطالب السيء



                                                                                                                                                                                                                                                                                      43 الهاجح  المعلم
          

 

واستغبلؿ طاقاتو يف النشاط ا١تثػمر والعمل ا١تفػيد مع تشجيعو وحثو على العمل وشغل وقت الفراغ 
. ونصحو بُت حُت وآخر حىت عدؿ سلوكو

أخي المعلم إن  ن المؤسف حقاً  ا نراه  ن الكثير  ن المعلمين الجدد والقدا ي  ن 
صدوف عن النشاط برغم أىميتو فترى بعض ىؤالء المعلمين يرى أن غاية عـملو أن يحمل 

والُمجيد فيهم  ن !! حقيبتو ودفتر التححير  ليدخل حصصو  م ال تسمع لو بعد  لك صـوتا ً 
إ ا كلف بعمـل قام بو على الوجـو الذي طلب  نو فلم يزد ولم ينقص وىذا يظن نفسو قد بلغ 

. الغاية
وأنت أخي ا١تعلم تعلم أنك تؤدي رسػالة وتقـو ٔتهمة عظيمة وتعدؿ سلػوؾ النشء 
وهتديهم إُف أفضل السبل وأقـو الطرؽ فهل تظن أنك  تستطيع ذلك من خبلؿ درس تلقيو 

وموضوع تشرحو فقط، إف ىذا غَت ٦تكن ما َف تشًتؾ مع أبناءؾ الطبلب يف األنشطةوتأخذ 
: بأيديهم خارج الفصل و٢تذا كلو جاء يف القواعد التنظيمية للمدراس

تُعد مشاركة ا١تعلم يف النشاط بصفة عامة والنشاط ا١تتعلق ٔتادتو بصفة خاصة جزءاً رئيساً من )
. (عملو وعنصراًمن عناصر تقوديو، وحياسب على التقصَت والتهاوف يف أداءه
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حقيثح اىَعيٌ ٗدفرز اىرحضيز 

 
ال شك أف مكتب ا١تعلم اٟتقيقي ىو حقيبتو ففيها ٚتيع احتياجاتو من أدوات وُحق لو أف 

. حيرص عليها  لوجود ما حيتاجو باستمرار فيها 
:-  ومن أىم ٤تتويات حقيبة ا١تعلم ما يلي 

. جدوؿ ا١تدرسة العاـ وجدولو ا٠تاص -1
 .مهاـ وواجبات ا١تعلم -2

 .دليل ا١تعلم -3

 .الئحة تقوًن الطالب -4

 .مهاـ رائد الفصل -5

 .كشوؼ بأٝتاء الطبلب -6

 .كتب ا١تناىج اليت يدرسها -7

ديكنك اٟتصوؿ 
عليها من إدارة 

. ا١تدرسة

6 
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وينبغي أف ترصد فيو كل ما يتعلق بطبلبك من درجات )سجل أعماؿ السنة  -8
ومبلحظات ومعلومات ٖتتاجها بشكل مستمر طواؿ العػاـ الدراسي كما ينبغي أف 

  .(ٖترص عليو بشكل دائم ليعد وثيقة ومرجعاً لك عند اٟتاجة

. (التحضَت)دفًت إعداد الدروس  -9
: وألمهية دفًت التحضَت فإنٍت أرجو منك أف تقرأ معي األسطر التالية بتمعن 

 
دفتر التححير 

أشتد اٞتدؿ بُت ا١تعلمُت حوؿ أمهية دفًت التحضَت وأنقسموا فيو إُف قسمُت مؤيد 
ومعارض، فأما ا١تعارضُت فَتوف أنو ٖتصيل حاصل وأنو ٣ترد واجب كتايب يلـز ا١تعلم بو دوف أدىن 

فائدة اللهم إال التعنت من قبل واضعي األنظمة وا١تنظرين الًتبويُت ، وإال فإف ا١تعلم يكفيو أف حيضر 
ا١توضوع ذىنياً من خبلؿ قراءتو للكتاب ا١تدرسي قبل اٟتصة مث ما عليو إال سرد ا١توضوع الذي 

حفظو من طوؿ الًتداد فلماذا يلـز بكتابتو يف دفًت التحضَت إذا كاف قد حفظو من كثرة ترديده لو 
. بُت فصل وآخر وحصة وتالية
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أما ا١تؤيدين فَتوف أف لو أمهية كبَتة جداً وخاصة يف تقسيم ا١تنهج وتوضيحو وتوزيع 
األىداؼ وتنويعها وإيراد األمثلة والشواىد وتسجيل ا١تبلحظػات اليت رٔتا ينساىا ا١تعلم إذا دخل 

الفصل وتعرض لبعض مواقف الطبلب اليت ال تنتهي ،كما أنو يسجل األسئلة وطريقة التقوًن واليت 
تفيده فيما بعد يف مراجعة خطتو ومدى تنفيذه لتوزيع ا١تقرر ويف اختياره لؤلسئلة عند وضع 

االختبارات حُت يضعها على بينػة ٦تا شرحو لطبلبو ألنو سجل كل شاردة وواردة وقيدىا بالكتابة 
. (العلم صػيد والكتابة قيد فقيد علومك باٟتباؿ الوثق)وقد قيل 

وال شك أف ا١تعارضُت ال ينكروف ما احتج بو ا١تؤيدوف ولكنهم يروف ذلك زيادة ال داعي 
٢تا وال طائل من ورائها ويقولوف بأف ا١تعلم إذا كاف فطناً فإنو يعرؼ ماذا شرح لطبلبو وما ىي 

ا١تواضيع ا١تهمة وأىدافها الرئيسية فبل داعي بعد ذلك لكتابتها وعلى كل حاؿ فإف اٞتميع متفقوف 
على أمهية دفًت التحضَت وٓتاصة للمعلم اٞتديد الذي َف يتمرس بعد، وألف دفًت التحضَت من أىم 
عناصر تقوًن ا١تعلم اليت تؤخذ يف االعتبار وحيث أنػو ملـز بو نظامياً وال يستطيع تركو لذا فإنو ال بد 

ولم أعرف  علًما  تميًزا  نذ عرفت التعليم إالوجدتو يعتني أف يعتٍت بو ويوليو أمهية خاصة 
 وىنا بعض اإلرشادات اليت أ٘تٌت أف يستفيد منها األخوة بدفترالتححير حتى يكون  ميزاً كصاحبو

:- ا١تعلمُت
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 فإ ا أردت أن تعطي إنطباعاً دفًت التحضَت صورة شخصية لك وىو عنػواف عليك، -1
. حسناً عن شخصيتك فأوكل المهمة لدفترك

 (االسم وا١تدرسة والصفوؼ الدراسية وا١تواد)أحرص على أف تسجل ٚتيع معلوماتك -2
 .على غبلؼ الدفًت

ضع تقوًن الفصل الدراسي يف أوؿ الدفًت وكذلك قم بتوزيػع ا١تقرر على التقوًن  -3
الدراسي لكل فصل دراسي على حدة ، وأحرص على تنفيذه بدقة حسب اٞتدوؿ 

 .الذي وضعتو يف بداية الفصل الدراسي

 .استخدـ األلواف ا١تختلفة لتعطي عملك شكبلً أٚتل -4

 .أحرص على استخداـ أقبلـ جيدة حىت ال تشػوه صفحاتك باٟترب زيادة أو نقصاً  -5

قيل قددياً إف حسن ا٠تط أحد مفاتيح الرزؽ وىذا األمر حق إذ أف الذي يقرأ دفًت  -6
التحضَت ا١تكتوب ٓتط حسن يرتاح لو فيعطيو تقديراً أعلى من ذي ا٠تط الرديء وإف 

وىذا حيدث بطريقة ال شعورية كما تذكر ذلك بعض نظريات - كاف أجود ٤تتوى منو
فأحرص على ٖتسُت خطك وإف اضطررت أف تطبعو - اإلدراؾ يف علم النفس

 .باٟتاسب اآلِف وقد أصبػح ىذا أمراً سهبلً 
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اعنت بتحضَت الدروس بشكل مستمر وقبل الشػرح بوقت كاؼ فإف ىػذا جيعلك  -7
تدخل الفصل على تبلميذؾ وأنت متمكن من درسك دوف إرتباؾ ٦تا يسهل عليك 

 .ضبط الفصل وأداء عملك بكل إقتدار

 .قسم الدرس يف دفًتؾ حسب العناصر وحدد لكل عنصر الوقت ا١تناسب -8

حسب موضوع الدرس وسجلها  ( الوجدانية – ا١تعرفية –السلوكية )ارسم األىداؼ  -9
 .ْتسب أمهيتها

أحرص على وضع أسئلة لتقوًن الطبلب يف كل درس واعلم أف ىذه األسػئلة  -10
 .ستساعدؾ عند وضع أسئػلة االختبار حيث ستكوف ٔتثػابة بنك معلومات األسئلة

أعنت بالرسـو التوضيحيػة وا٠ترائط أثناء ٖتضَت دروسك فإنو رٔتا كاف ذلك لب  -11
 .الدرس

ٕتنب دفاتر التحضَت اٞتاىزة اليت تباع يف األسواؽ وا١تكتبات قدر اإلمكاف إذ ٖتوي  -12
أخطاء كثَتة جداً ولو حاولت تعديلها الستفذت جهداً أكرب من جهد إعداد دفًت 

 .جديد
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:  راحل عملية التححير 
 . (إٍف .... الكتاب ا١تدرسي ػ ا١تراجع ػ كتاب ا١تعلم  ): مرحلة القراءة الدقيقة  .1
وىي مرحلة التفكَت ا١تتعمق واستخراج األىداؼ التعليمية ا٠تاصة : مرحلة التحضَت الذىٍت  .2

 .با١توضوع وأساليب ووسائل التقوًن 

ىي مرحلة الكتابة ا١تبدئية يف أوراؽ منفصلة عن كراسة التحضَت ، : مرحلة التحضَت ا١تبدئي  .3
 :فيها يكتب 

األىداؼ التعليمية  - أ
 استخراج اٟتقائق وا١تفاىيم - ب

الطرؽ واألساليب التدريسية والوسائل واألنشطة التعليمية اليت تساير احملتوى ا١تعريف  - ت
 .واألىداؼ التعليمية احملددة 

 .أنواع األسئلة والعمليات ا٠تاصة بالتقوًن وا١توجهة ٨تو األىداؼ احملددة سابقاً  - ث

 .وضع ا١تلخص السبوري  - ج

 .ٖتديد الواجبات ا١تنزلية  - ح

 .وضع خطوات سَت الدرس  - خ

 
تذكر أخي ا١تعلم الفطن أنك مطالب بدفًت التحضَت وأنك ستقـو بالكػتابة فيو، حسناً فما 

دمت  ستقـو بذلك فلم ال تزيد من وقتك ٜتس دقائق لتحسينو وٕتميلو وجعلو كأنو شامة بُت 
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دفاتر التحضَتاألخرى يف عيوف الزمبلء وا١تدير و ا١تشرفُت وحىت التبلميذ الذين يبلحظوف الفرؽ بُت 
إن اهلل يحب إ ا عمل أحدكم عمالً أن )  :دفًتؾ ودفاتر زمبلءؾ ا١تعلمُت وتذكر قوؿ النيب 

 .صحيح اٞتامع الصغَت.(يتقنو
:-  ويف األمثلة السائرة

كنقص القادرين على التماـ --- وَف أر يف عيوب الناس عيباً  
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 خط٘اخ طيز اىذرص

 
حينما تبدأ درسك أثناء اٟتصة فإف خطوات سَت الدرس يُفًتض أف تكوف على النحو التاِف يف 

:- غالب األحياف 
 : المقد ة:  أوال

وا٢تدؼ منها هتيئة التبلميذ من خبلؿ طرح عدد من األسئلة من خرباهتم السابقة  ا١ترتبطة ٔتوضوع 
. الدراسة 

: وديكن تلخيص أمهية ا١تقدمة يف - 
. مراجعة للخربات السابقة للتبلميذ  .1
 .توجيو تفكَتىم ٨تو موضوع معُت  .2

 .ٖتفيزىم على التعلم وا١تشاركة الصفية  .3

 .تشويقهم ١تزيد من ا١تعرفة حوؿ ا١توضوع اٞتديد  .4

 .إبراز اٞتوانب ا١تعرفية وا١تهارية واالنفعالية يف ا١توضوع  .5

 .خلق روح ا١تنافسة  .6

                                                           
 . بتصرف عن كتاب التربية الميدانية- 

7 
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: العرض :  انياً 

 وىي ا٠تطوة ا٠تاصة بعرض ا١تعلومات اٞتديدة على التبلميذ من خبلؿ طرؽ وأساليب 
. تدريس مناسبة واستخداـ وسائل تعليمية والقياـ بأنشطة تعليمية 

 
: (التقويم)التطبيق :  الثاً 

من خبلؿ أسئلة تفسَتية يف صورة .  يتم من خبل٢تا تدريب التبلميذ على تطبيق ما تعلموه 
 :

  أسئلة شفوية .
  أسئلة ٖتريرية. 

  (قراءة ػ استماع ػ مهارات  )تدريبات عملية.  

  ْتوث. 
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 أتعاد عَييح اىرذريض

 
ىنالك أبعاد لعملية التدريس ينبغي للمعلم أف يهتم هبا ويوليها عنايتو وديكن تلخيصها يف 

أف يعرؼ ا١تعلم احملتوى الذي يدرسو واألىداؼ اليت يريد أف حيققها من خبلؿ درسو وكيف ستكوف 
االجراءات اليت يتخذىا لتحقيق األىداؼ اليت وضعها يف ٖتضَته للدرس مث يلي ذلك مرحلة 

: التحقق من ٖتقيق األىداؼ من خبلؿ عملية التقوًن كما يتضح يف ا٠تطوات التالية
 

: أبعاد عملية التدريس 
 (عمليات التقوًن - عمليات وإجراءات التنفيذ - احملتوى التعليمي - األىداؼ التعليمية )  
 
 
 

 

                                                           
 .بتصرف عن كتاب التربية الميدانية-  

8 
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: األىداف التعليمية أو الخاصة وتتحمن : أوالً 
  .(أىداؼ انفعالية وجدانية- أىداؼ مهارية - أىداؼ معرفية  )

 
: المحتوى التعليمي ويتحمن :  انياً 

  .(٤تتوى انفعاِف- ٤تتوى مهاري - ٤تتوى معريف )

 
: عمليات وإجراءات التدريس وتتحمن :  الثاً 

.  طرؽ وأساليب تدريسية -1
.  مهارات تدريس - 2 
 .أنشطة ووسائل تعليمية - 3 

: التقويم : رابعاً 
 أما البعد الرابع فقد وضع يف قمة ا٢تـر وىو بُعد التقوًن  ، والذي يُعٌت بقياس ما ٖتقق من 

. األىداؼ التعليمية 
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 اطرزاذيجياخ اىرذريض 

 
ىي ٣تموع الطرائق واإلجراءات والنشاطات والوسائل اليت يستخدمها :إسًتاتيجيات التدريس

وىي مكونة من خطة إعداد الدرس ، ودور ا١تعلم ، ودور الطبلب . ا١تعلم لتحقيق أىداؼ التعلم 
. ، والوسائل ، والتقوًن وا١تتابعة 

وتتنوع اإلسًتاتيجيات التدريسية بناء على مدى تركيزىا بُت الطالب وا١تعلم ، فالتدريس ا١تباشر أو 
. تدريس ا١تفاىيم أكثر تركيزاً على دور ا١تعلم ، بينما يركز التعلم الذايت على دور الطالب 

 
وتتنوع اإلسًتاتيجيات من جهة أخرى من حيث النظر إُف الطبلب ، فهناؾ إسًتاتيجيات تفريد 
التعليم ا١تربمج والتعلم ا١توجو باٟتاسب ، وأخرى موجهة للمجموعات كالتعلم التعاوين والتعليم 

. ا١تصغر ، وثالثة موجهة للصف كامبلً كاالستقصاء وحل ا١تشكبلت 
 ولذلك ال ديكن للمعلم أف يكفي بإسًتاتيجية تدريس واحدة فيجعلها األفضل واألصوب دائماً 

. لكل األىداؼ واٟتاجات ، وكل ا١تعلمُت والطبلب ، وكل احملتويات وا١تواقف 
: ومن أىم االسًتاتيجيات اٟتديثة اليت حيسن با١تعلم أف يلم هبا ويتدرب عليها 

                                                           
 .بتصرف عن دليل مفاهيم اإلشراف التربوي-  

9 



   56                                                                                        الهاجح                                                                                                                                                       المعلم                                
 

 

 

 
 

إف إ١تاـ ا١تعلم هبذه االسًتاتيجيات سيعينو على أف جيعل عملية التعليم تتجو إُف أىداؼ 
التعليم اليت تسعى ٢تا وزارة الًتبية والتعليم حينما ينتقل دور ا١تعلم من ملقن للمعلومات وا١تفاىيم إُف 

. ُميسر فينتقل تبعا لذلك دور الطالب من متلقي سليب إُف مشارؾ إجيايب يف عملية التدريس والتعلم
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وىذا يستلـز أف يسعى ا١تعلم إُف النمو ا١تهٍت من خبلؿ تطوير اداءه كما سيأيت معنا حينما 
. نتحدث عن تطوير الذات

 عدد الطبلب يف –نوع الدرس :والذي حيدد االسًتإتية ا١تناسبة للتطبيق عوامل عدة منها
 .إٍف...  التجهيزات ا١تتوفرة يف غرفة الفصل – سن الطبلب –الفصل 
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  فِ إدارج اىصف

 
من أىم األمور اليت ٖتدد ٧تاح ا١تعلم طريقة إدارتو للفصل الذي يقـو بتدريسو ، فحُت 
يدخل ا١تعلم إلعطاء دروسو يفًتض أف جيد ىدوءاً واىتماماً من الطبلب لكنو يفاجأ بأف بعض 

الطبلب يسلك سلوكاً غَت مرغوب فيسبب الفوضى داخل الفصل وىذا النوع من الطبلب لو دوافع 
 . تدفعو ٢تذا السلوؾ السليب

 :أىم دوافع السلوك السلبي لدى الطالب
 .٤تاولة جذب انتباه اآلخرين - 

. اتصافو بالتمرد و٤تاولة السيطرة على اآلخرين - 

. هبدؼ االنتقاـ من اآلخرين وغالباً ما يكوف صاحبو ٤تبطاً وناقماً - 

. بسبب ضعف الطالب وعدـ قدرتو على ٖتقيق نتائج جيدة يف ا١تادة- 

                                                           
 .نشر دار اجملتمع.للدكتور ٤تمود ٤تمد علي  (فن إدارة الفصل  )بتصرؼ واختصار عن كتاب  - 

10 
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وىذه األمناط ا١تختلفة من الطبلب ٖتتاج إُف طرؽ ٥تتلفة لعبلجها فمنهم من تكفيو النظرة ومنهم 
من حيتاج إُف التذكَت بلطف ومنهم من حيتاج إُف النصيحة ومنهم من حيتاج إُف التوبيخ ومنهم من 

. التربوية ال يفلح معو إال العقوبات

 :طرق تحقيق  هارة ضبط الصف 

أوؿ وأىم الطرؽ على اإلطبلؽ ىي مهارة ا١تعلم يف عرض الدرس وقدرتو على إثارة اىتماـ  .1
الطبلب واستحواذه على انتباىهم من خبلؿ نربات الصوت ا١تعربة ومتابعتو ١تا جيري يف الفصل 

. واستخداـ أساليب متعددة يف عرض الدرس واٟتركة ا١تناسبة والبعد عن العصبية واالنفعاؿ 

تقدير ا١تواقف ْتسب اٟتاجة فيستعمل اٟتـز عند اٟتاجة إليو واللطف عند اٟتاجة والتذكَت  .2
. والنصيحة يف وقتها

االنتباه ألحداث الصف وعدـ االهنماؾ يف عرض ا١تعلومات والشرح والكتابة على السبورة  .3
لدرجة إمهاؿ أحداث الصف ، بل البد من االنتباه ٞتميع ما جيري داخل الفصل وتوزيع طاقاتو 

ويكوف ذلك من خبلؿ إشراؾ .الذىنية ليستطيع ا١توازنة بُت الدرس وبُت إدارة فصلو وضبطو
. الطبلب معو وتفاعلهم معو بأدب وىدوء 
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 وحيرص على تقوى اهلل ويعدؿ بآداب ا١تعلم ا١تريبفيتأدب :أف يتصف بالصفات اٟتميدة  .4
بُت طبلبو وحيًـت شخصياهتم وحيرص على معرفة أٝتائهم ويتجاوب مع ميو٢تم ويوجو طاقاهتم 

. وأفكارىم الوجهة الصحيحة 

أف يشعرىم ٔتحبتو ٢تم وحرصو عليهم وأنو ٔتثابة أخوىم األكرب أو والدىم ويكّوف معهم  .5
. عبلقات اجتماعية قائمة على الرٛتة واحملبة ويظهر ٢تم الود واأللفة

ينشغل ا١تعلم وطبلبو بأنشطة متنوعة وينهمكوف يف اٟتصة حىت يدؽ :لباقة إهناء الدرس .  6
اٞترس منهياً وقت اٟتصة فينصرفوف بصورة مفاجئة وىذا االنصراؼ ا١تفاجئ أو الطارئ عن اٟتصة 

لذلك ينبغي للمعلم أف يعتٍت بالتحكم يف .بنهايتها يتناىف مع مفهـو التدريس كونو موقفاً ٥تططاً لو
عامل الزمن لتحريك ٣تريات ىذا ا١توقف التدريسي ، وال يتم ذلك إال من خبلؿ تعويد ا١تعلم نفسو 

مرة بعد مرة التحكم يف الزمن ا١تتاح لو ليبقي لنفسو يف هناية ا١توقف بضع دقائق الستغبل٢تا يف 
. تلخيص ا١توقف وٕتميع خيوطو وإهناء اٟتصة بطريقة سليمة 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                      61 الهاجح  المعلم
          

 

 :صفات المعلم الناجح في إدارة الصف 
: ىنالك بعض اإلجراءات اليت تساعد ا١تعلم على ضبط صفو ومن أمهها ما يلي 

  التكن مراً )أف يسلك مع طبلبو سلوكاً معتدالً غَت متسلط وال متساىل ، ويف األمثاؿ اٞتارية
. (فتلفظ ، وال حلواً فتسًتط

 أف خيصص جزءاً من الوقت لقبوؿ أفكار الطبلب واستخدامها .

 أف يشجع الطبلب على ا١تبادرة باٟتديث .

 أف يستعمل اللغة الفصحى يف حديثو .

 أف يقلل من استخداـ التوجيهات وأفعاؿ األمر يف كبلمو مع طبلبو .

 التنويع يف نربات صوتو ما بُت العاِف وا١تنخفض .

 أف يراعي ا٢تدوء يف الفصل واإلنارة والتهوية اٞتيدة واٞتلسة الصحية للطبلب .

  أف يوزع الزمن على عناصر الدرس توزيعاً جيداً حىت الينهي الدرس قبل وقتو ٦تا يتسبب يف
. الفوضى داخل الفصل

 أف يشعر ٚتيع الطبلب بأهنم معرضوف للسؤاؿ يف أي وقت أثناء الدرس .
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  أف جيوؿ بنظره بُت الطلبة وال يركزه على مكاف واحد فقط .

  توزيع الطبلب داخل الفصل ْتسب أطوا٢تم ومع مراعاة توزيع ضعاؼ البصر والسمع من
. الطواؿ جانيب الفصل 

 إذا أعطى الطبلب واجباً منزلياً فيجب أف يتأكد من إجابة الطبلب ويصححها .

 أف ينوع يف أساليب التدريس ويقلل ما استطاع من أسلوب اإللقاء .

  جيب أف  تتناسب سرعة التدريس مع الطلبة حىت ال ينعزؿ بعض الطبلب عن ا١تعلم ويتشاغلوف
. بشيء آخر 

  عدـ السخرية بأي طالب أو االستهزاء بو بل جيب احًتاـ الطبلب فإف للنفس حساسية حىت
. لدى الطبلب الصغار

  عدـ طرد أي طالب من الفصل ألف ىذا دليل عجز ا١تعلم ، كما أف بعض الطبلب يسعوف
. لذلك 

 أال يتوجو باللـو للصف بأكملو حىت ال يسبب ذلك كرىاً لو وعداًء من اٞتميع .

 على ا١تعلم إشعار الطبلب بأنو أخ كبَت ٢تم وأف يعمل على حل مشكبلهتم .
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 إف سيطرة ا١تعلم على أعصابو وضبط نفسو أفضل وسيلة للسيطرة على الطبلب وضبط الفصل .

  على ا١تعلم أف يشغل الطبلب باألنشطة وا١تهاـ لئبل يشغلوه ، وإذا أراد أف يطاع فليأمر ٔتا
. يستطاع 

 بُت ٚتيع الطبلب ٦تا يوجب احًتامهم لو واالنضباط يف حصتوالعدؿ يف ا١تعاملة  .
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: المراحل اإلجرائية لتعديل سلوك الطالب
 بعد أف يطبق ٚتيع تلك اإلجراءات الًتبوية إلدارة فصلو أثناء اٟتصة إال أنو من ا١تتوقع وجود بعض 

:  اٟتاالت اليت ال تستجيب وىنا فعلى ا١تعلم أف يستخدـ ا١تراحل اإلجرائية التالية
. طريقة تعديل النمط الدائم للطالب : أوالً   

: ويتم ذلك بإتاىُت 
ٔتعٌت تكوين البصَتة لدى الطالب حوؿ سلوكو السليب عن طريق : أسلوب االستبصار. 1

استدعاء ا١تعلومات اليت يعرفها الطالب عن نوعية ىذا السلوؾ مث تفسَته مث تصنيفو إُف سلوؾ سيئ 
. مث تكوين بصَتة واقعية حوؿ ىذا السلوؾ

وىذا يتم بالتنبيو على السلوؾ وتوضيح جـر ىذا السلوؾ مث إقناع : أسلوب التعليم والًتبية. 2
. مث تدعيم إقبلعو عن السلوؾ من خبلؿ متابعة الطالب. الطالب بأمهية اإلقبلع عنو 

 
. (العادات )أسلوب تعديل االستجابات:  انياً  

فإذا الحظ ا١تعلم تكرار سلوؾ معُت من الطالب فبلبد أف يتأكد ىل ىذا السلوؾ عادة دائمة لدى 
الطالب أو ىل ديكن أف يصبح ىذا السلوؾ عادة للطالب على ا١تستوى القريب أو البعيد؟ 

: مث ينبغي للمعلم اٗتاذ ا٠تطوات التالية لتعديل عادات الطالب عن طريق الوسائل التالية
. أي يقـو ا١تعلم باإلحياء عن السلوؾ وخطئو بشكل غَت مباشر: اإليحاء . 1
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أي يقـو ا١تعلم بنصح الطالب أف يقلع عن السلوؾ السيئ مستشهداً بالكتاب : النصيحة.2
. والسنة وما تعارؼ عليو الناس من األخبلؽ القودية

يستخدـ التوبيخ كإجراء تربوي بعد اإلحياء وتكرار النصيحة ، بشرط أال يصل التوبيخ  :التوبيخ. 3
. إُف حد السباب أو الفاحش من القوؿ وال يكوف عبلنية أماـ الطبلب

ديكن تعديل السلوؾ من خبلؿ حرماف الطالب من بعض األنشطة اليت حيبها مثل : الحر ان. 4
. االشًتاؾ يف رحلة أو نشاط رياضي أو التفسح مع زمبلءه بسبب عدـ انضباطو

ويستفاد منو إيقاع الطالب يف دائرة القلق وا٠توؼ اإلجيايب الذي يفيد يف :التهديد أو اإلنذار. 5
. تعديل السلوؾ إجيابياً بشرط أال يغاِف ا١تعلم يف ذلك 

يف حالة استخداـ ا١تعلم ٞتميع اإلجراءات واألساليب السابقة دوف : التحويل إلدارة المدرسة. 6
الوصوؿ إُف نتائج مرضية فيمكن للمعلم ٖتويل الطالب لئلدارة من خبلؿ كتابة تقرير عنو الٗتاذ 
اإلجراءات البلزمة إدارياً، مع ضرورة التذكَت بأف ال يستعجل ا١تعلم يف ذلك ألف السلوؾ السليب 

 ):والعادات السيئة ٖتتاج وقتاً وجهداً لتعديلها ، وإذا تذكر ا١تعلم قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم 
علم أنو إف صرب على تعديل سلوؾ  (ألف يهدي بك اهلل رجبلً واحداً خَت لك من ٛتر النعم 

 .طبلبو كاف ذلك لو أجراً عظيماً عند ربو عز وجل
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اىرق٘يٌ اىَظرَز 

 
حينما أقرت وزارة الًتبية والتعليم التقوًن ا١تستمر لصفوؼ ا١ترحلة االبتدائية فإف ذلك َف يأت 

عبثاً وإمنا كاف الواضح أف ا١تقصود بو ىو االرتقاء ٔتهاـ الوزارة لتشمل بُعد الًتبية مع التعليم وأال 
تقتصر على بُعد التعليم فقط ومعٌت ىذا أف عملية تقوًن الطالب جيب أف تُعٌت بالبعد النفسي 

والشعوري كما جيب أف تُعٌت بالبعد االجتماعي والبعد العبلجي إضافة إُف اىتمامها بالبعد 
التحصيلي ا١تعريف ؛وبناًءا عليو مّت إقرار نظاـ التقوًن ا١تستمر الذي تدرج منذ بدايتو قبل عشر سنوات 

. حىت مشل ا١ترحلة االبتدائية
وىذا النوع من التقوًن يفًتض يف ا١تعلم أنو ملم بأبعاد العملية الًتبوية والتعليمية كما يفًتض 

فيو أنو حريص على الرقي ٔتستوى طبلبو منذ اليـو األوؿ يف الدراسة ليتابعهم بشكل مستمر مع كل 
مهارة يكتسبوهنا أو يواجهوف صعوبة يف اكتساهبا ومن ىنا فإف دور ا١تعلم يف الصفوؼ األولية 
والعليا من التعليم االبتدائي يعمل وفق خطة لتقوًن طبلبو أوال بأوؿ ليأخذ بأيديهم يف مراحل 

التعليم األولية و٢تذا النوع من التقييم أسس آمل من زمبلئي ا١تعلمُت العناية هبا لتحقيقها بالشكل 
. ا١تناسب ١تا تقتضيو مصلحة أبنائنا الطبلب

11 
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 :- أسس التعا ل  ع التقويم
 : البلئحة يف ا١ترحلة االبتدائية ، ٘تثلت يف اآليت  أسس التعامل مع التقوًن ا١تستمر للطبلب ْتسب

. الًتكيز على إكساب الطبلب ا١تهارات وا١تعارؼ وا٠تربات األساسية يف كل مادة دراسية (1)
. إتباع أساليب تدريسية تؤدي إُف ٕتسد الفهم اٟتقيقي حملتوى ا١تادة الدراسية  (2)
العناية باٞتانب التطبيقي باعتماد أسلوب تقوًن األداء الذي يتم فيو التأكد من ٘تكن الطالب  (3)

. من ا١تهارة أو ا١تعرفة 
ٕتنب اآلثار النفسية السلبية اليت قد يتعرض ٢تا الطبلب وتصبح مرتبطة بتجربتهم الدراسية،  (4)

. مثل الشعور بالقلق وا٠توؼ 
. غرس العادات وا١تواقف اإلجيابية يف نفوس الطبلب ٕتاه التعليم  (5)
إجياد اٟتافز اإلجيايب للنجاح والتقدـ ْتيث يكوف الدافع للتعليم والذىاب إُف ا١تدرسة ىو الرغبة  (6)

. يف النجاح وليس ا٠توؼ من الفشل 
ٕتنيب الطبلب اآلثار النفسية النإتة عن الًتكيز على التنافس والشعور بأف درجات أدوات (7)

. التقوًن ىي ا٢تدؼ من التعليم 
إشراؾ وِف أمر الطالب يف التقوًن وذلك بتزويده ٔتعلومات عن الصعوبات اليت تعًتض ابنو،  (8)

. ودوره يف التغلب عليها 

                                                           
 edu.gov.saبوابة المعرفة االلكترونية -  
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اكتشاؼ اإلعاقات وصعوبات التعلم لدى الطبلب مبكراً والعمل على عبلجها والتعامل معها  (9)
 .بطريقة تربوية صحيحة
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أعَاه ٍ٘طٌ االخرثاراخ 

 
يعترب موسم االختبارات ٔتثابة التقرير النهائي لكل من الطالب وا١تعلم وكما ديكننا أف نتعرؼ 

على مستويات الطػبلب يف موسػم االختبارات فكذلك ديكننا أف نتعرؼ بوضوح على مستويات 
ا١تعلمُت وا١تدارس على حد سواء ، وإذا كانت ورقة االختبار تبُت درجػة ٖتصيل الطالب فهي كذلك 

تبُت درجة أداء ا١تعػلم ومن خلفو إدارة ا١تدرسػة و ا١تشرؼ الًتبوي ا١تتابع للمػعلم ، وحىت يتمكن ا١تعلم 
من أداء دوره على الوجػو البلئػق خػبلؿ فتػرة االختبارات فبل بد لو من معرفة أعمالو بوضوح ودوره 

ا١تطػلوب منو ، وفيما يلي ديكن للمعلم أف يعرؼ ما ىو مطلوب منو مع مراعػاة ما قػد يضاؼ لو من 
  .ورائده في جميع أعمالو القيام بدوره على أكمل وجو وأحسنو قبل إدارة ا١تدرسة اليت يعمل فيها 

 
 
 
 

12 
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:-  األسئلة  سئوليتها وشروطها: أوالً 
 :وضع نما ج اإلجابة• 
: سرية األسئلة•

 تذكر أخي ا١تعػلم أنو جيب على كل من أطلع على األسئلة أو وكل إليو أمر من أمورىا أف 
حيافظ على سريتها والعناية بذلك وعدـ إفشػاؤىا بأي طريقة كانت ، وىي أمانة يتحملها كل من 

 وقاؿ عز 32ا١تعارج  (والذين ىم ألمانػاهتم وعهدىم راعوف  ): اطلع عليها وقد قاؿ ربنا عز وجػل 
. 58النساء  (إف اهلل يأمركم أف تؤدوا األمانات إُف أىلها  ): من قائل 

فبل حيق ١تن اطلع عليها أف يتهاوف يف احملافظة على سريتها وإال أدى ذلك إُف فوضى يف تقييم 
.  الطبلب 

: أعمال المعلمين في أيام االختبارات:  انياً 
 :تجهيز قاعات االختبارات (1)
: إجراءات يوم االختبارات (2)
 على ا١تعلم اٟتضور إُف ا١تدرسة قبل بدء االختبار بنصف ساعة على األقل .
  على ا١تعلم التواجد يف اللجاف قبل الطبلب واستقبا٢تم ومنعهم من اصطحاب أي كتب أو

. أوراؽ تتعلق با١تادة إُف داخل اللجاف
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: المالحظة (3 )           
 .أف يقـو  بعمل ما يراه رئيس ٞتنة االختبارات كفيبلً ْتسن سَت االختبار

:  (كشوؼ اٟتاسب وسجبلت ا١تعلمُت)  راجعة الدرجات (4 )
 
: تصحيح أوراق إجابات الطالب وتقدير الدرجة لها (5)

 
  : راجعة أوراق إجابات الطالب (6)
 
: أعمال المراجعة النهائية وإصدار النتائج (7)
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عالقح اىَعيٌ تشٍالئٔ 

 
اإلنساف كائن اجتماعي وىو حُت يعيش مع اآلخرين يتفاعل معهم وخيتلف الناس يف    

طريقة تعاملهم، وا١تعلم حُت يتعامل مع زمػبلءه ال بد أف حيرص على أف ينػهج النهج األمثل يف 
التعامل االجتماعي اإلسػبلمي فيحرص على إفشاء السبلـ وعلى أداء حقػوؽ األخوة اإلسبلمية 
. وعلى أداء اٟتقوؽ األخرى من غَت إفراط وال تفريط فيسود بذلك الػود والشعور باألخوة والتعاوف

 
:  عالقتو بز الئو المعلمين •

عند تعاملك مع زمبلءؾ اآلخرين يف إطار ا١تدرسة ويف اجملاؿ الًتبوي فأنت بُت ثبلثة 
: أصناؼ
الصنف األوؿ زمبلء قدامي أكثر منك خربة فأحرص على االستفادة منهم ومشاورهتم فيما  -1

. قد ٖتتاج إليو

13 
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الصنف الثاين أمثالك ومساووف لك يف ا٠تربة وىؤالء ىم الذين يتنافسوف فيما بينهم  -2
لتحقيق التميز وليكن ذلك يف إطار ا١تودة واألخوة والتعاوف على الرب والتقوى وا١تنافسة على ا٠تَت 

 .بطريقة سليمة ودوف شحناء

الصنف الثالث من ىم دونك وأحدث منك خربة يف ٣تاؿ التعليم وىؤالء ينبغي ٤تضهم  -3
. النصيحة وإرشادىم وتسديدىم وتعهدىم دائماً بالتوجيو وا١تساعدة

 
 :عالقة المعلم بالمدير والمشرفين •

حينما تتعامل مع اآلخرين فمن الطبيعي أف ٗتالفهم يف بعض وجهات النظر فبل ٕتعل 
مهك دائماً االنتصار لرأيك وتسفيو اآلخرين حىت  وإف أخطأوا، بل ليكن دورؾ التعػاوف البناء 

والعمل بروح الفريق الواحد وبشكل خاص مع إدارة ا١تدرسة ومع ا١تشرفُت الًتبويُت ألف ىدفكم 
ٚتيعاً الوصوؿ إُف اٟتق وأداء أمانة الًتبية وىذا ال يتم بدوف التعاوف فيما بُت اٞتميع ،وأنتم ٚتيًعا 

. على ظهر سفينة واحدة فإف تكاتفتم وصلتم وإف اختلفتم غرؽ اٞتميع 
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: طرق كسب اآلخرين •
ىنالك طرؽ كثَتة وردت يف السنة النبوية ويف التجارب العامة تساعد على كسب قلوب 

:- اآلخرين أثناء التعامل معهم وىذه بعض الوسائل ا١تعينة على ذلك
. إفشاء السبلـ -1
 .التبسم يف وجو زمبلءؾ وطبلبك -2

 .التعامل برفق وتودد لآلخرين -3

 .إلغاء اٟتواجز فيما بينك وبُت اآلخرين من معلمُت وإدارة ومشرفُت -4

 .اٟترص على العمل اٞتماعي وا١تشاركة يف األعماؿ ا١تختلفة واألنشطة ا١تتنوعة -5

 .احًتاـ وجهات نظر اآلخرين -6

 – وعيادة ا١تريض – إجابة الدعوة –من رد السبلـ )أداء حقوؽ األخوة اإلسبلمية  -7
 .( وأداء النصيحة –وتشميت العاطس 

 .التفاعل مع إخوانك يف أفراحهم وأحزاهنم -8

. اإلصبلح بُت الزمبلء والبعد عن نقل الكبلـ والقيل والقاؿ وٕتنب كثرة السؤاؿ  -9
مث تذكر دائماً بأنك عضو يف فريق واحد مكوف من معلمُت وإدارة ومشػرفُت تربويُت وأف أثر 

ىذا سينعكس على الطبلب فأسع دائماً ١تا فيو مصلحة أبنائك الطبلب عسى أف تكوف من الذين 
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ال خَت يف كثػَت من ٧تواىم إال من أمر بصدقة أو معروؼ أو ): أثٌت اهلل عز وجل عليهم بقولو تعاُف
. 114النساء .(إصبلح بُت الناس

 

: ّصيحـح - 

أخي اىَعيٌ 

ُعّذ اىَذرطح تيرل 

ٗاىَعيَيِ إخ٘ذل 

... ٗاىطالب أتْائل 

. فَا رضيرٔ ىثيرل ٗإخ٘ذل ٗأتْائل فأرضٔ ىٌٖ 
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:  أخطاء شائعة بين المعلمين•
 غَت األنبياء –    ا١تعلمُت بشر كغَتىم وىم معرضوف للخطأ وال خيلو إنساف من النقص وا٠تطأ 

وىذا أمر يعرفو الناس  (من الذي ماساء قط ومن لو اٟتسٌت فقط  ) وقد قيل قدديا –وا١ترسلُت 
كل بٍت آدـ خطائوف وخَت  ):  أنو قاؿ  ٚتيًعا ألنو ٦تا جبل عليو بٍت آدـ كما ثبت عن النػيب 

صحيح اٞتامع الصغَت ويف ذلك بياف أف ا٠تطأ ٦تا طبع عليو اإلنساف ولكنو  (ا٠تطائُت التوابوف 
مطالب بالتوبة وتصحيح خطأه يف كل حياتو حىت يصل إُف مرتبة اإلحساف ، وإذا رأيت بعض 

الػسلبيات فيما يػلي أو األخطاء اليت رٔتا يقع فيها بعض ا١تعلمُت من زمبلئك فأحرص بػاديء ذي 
بدء على إصبلحها يف نفسك مث ٤تاولة تعديلها يف زمبلئك اآلخرين وأعلم أف الػمؤمن مرآة أخيو 

فبل ترض لنفسك وال ألخيك النقص أو ا٠تطأ بل اجتهد يف تعديلو وتصحيحو وإمنا يتفاوت 
ا١تؤمنوف عند رهبم يف اآلخرة وعند الناس يف الدنيا ْتسب قدرهتم على تعديل سلوكهم وٕتنب تػكرار 
أخطائهم وهتذيب نفوسهم مرة بعد أخرى حىت رٔتا وصل بعضهم إُف درجات من الكػماؿ اإلنسػاين 

. النسيب كما يف سَت الصحابة والسلف الصاٟتُت 
إمنا العلم  ):قد قاؿ  وال تعجز من أوؿ وىلة مث تقوؿ ىذا طبعي وال أستطيع تعديلو فإف النيب 

صحيح اٞتامع الصغَت ويف ىذا دليل على قدرة اإلنساف على تعديل (بالتعلم وإمنا اٟتلم بالتحلم 
سلوكو وٕتنب سلبياتو وأف ذلك مرتبط بالتدريب واجملاىدة واتباع الوسائل ا١تعينة حىت يصل اإلنساف 
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إُف السلوؾ السوي ، وكيف ديكنك أف تطلب من أبنائك وطبلبك تعديل سلوكهم وأنت عاجز عن 
؟ ! ذلك 

:  وىذه بعض السلبيات اليت رٔتا تراىا بُت ا١تعلمُت واليت ينبغي لنا ٚتيًعا ا١تسامهة يف تعديلها 
وضع فجوة بُت ا١تعلمُت وإدارة ا١تدرسة وا١تشرفُت الًتبويُت، وىذه الفجوة ٦تا يسبب ضعف  -1

اإلنتاجية فلماذا يهاب ا١تعلػم من إدارة ا١تدرسة و١تاذا يصدؼ عن ا١تشرؼ الًتبوي، ال شك أف ىذا 
ا١تعلم لو كاف واثقاً من نفسو ومن بذلو ٞتهده ١تا وجد ا٠توؼ إُف نفسو سبيبلً ولكن ١تا كاف مقصراً 

. يف عملو خشي من توجيو ا١تبلحظات لو
بعض ا١تعلمُت رٔتا كونوا شلبلً داخل غرفة ا١تعلمُت وأنطووا على أنفسهم وىذا ٦تا حيطم  -2

قاعدة التعاوف يف ا١تدرسة وجيعلها أشبو بالعرجاء يف أداء رسالتها وذلك لعدـ التكاتف فيما بُت 
 .اٞتميع

السلبية والتواكل وعدـ ا١تبادرة يف األنشػطة أو اآلراء وانتظار التكليف باألعماؿ من قبل  -3
١تاذا أبتكر وغَتي موجود ؟و١تاذا أعمل وال أحد يقدر جهدي :إدارة ا١تدرسػة، ولساف حاؿ أحدىم 

 .؟! 
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عدـ االبتكار أو التجديد يف وسائل الشرح واالكتفاء بالطريقة القددية ذاهتا دوف تبديل أو  -4
 . تعديل وعدـ اٟترص على تشويق الطبلب للدروس

عدـ انضباط البعض يف الدواـ من غياب وتأخر وخروج مبكر مع ما يشكلو ذلك من  -5
 .ضرر على ا١تعلم والطالب على حد سواء

نسيـان بعض المعلمين لدورىم األساسي وىو التنشئة والتربيـة وتعديل السلوك وكبح  -6
 .اإلنحراف والطيش وإخراج جيل صالح لأل ة

اقتصار دور ا١تعلم على فصلو دوف العناية ٔتشاركتو خارج الفصل وحىت خارج ا١تدرسةيف  -7
 .اٟتي وا١تسجد وعدـ االختبلط بتبلميذه والسؤاؿ عنهم خارج ا١تدرسة

عدـ تفقد الطػبلب الغائبُت والسؤاؿ عنهم وترؾ عيادة مريضهم مع ما لذلك من أثر تربوي  -8
 .عظيم يف نفوس أبنائهم الطبلب

 .قبوؿ ىدايا الطبلب مهما كانت بسيطة إذ ال حيسن با١تعلم أف يقبل ذلك -9

يقـو بعض ا١تعلمُت باستخداـ الطبلب يف حاجاهتػم الشخصية وإحضار أدواهتم ا٠تاصة أو  -10
. أكلهم وغَت ذلك وليس ىذا من آداب ا١تعلمُت الصاٟتُت
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ذق٘يٌ أداء اىَعيٌ 

 
خيضع ا١تعلم كغَته من ا١توظفُت هناية كل عاـ دراسي لتقوًن أداءه الوظيفي الذي   

: يوضع من قبل مدير ا١تدرسة بالتعاوف مع ا١تشرؼ الًتبوي، ومن فوائد التقوًن الوظيفي
. إعطاء كل ذي حق حقو من تقدير أو توجيو -1
 .التفريق بُت ا١تعلم اٞتيد وا١تعلم ا١تتميز -2

 .يف اٞتوانب اليت رٔتا ٟتقو بعض التقصَت فيها (وٓتاصة اٞتديد)رفع مستوى ا١تعلم  -3

اقًتاح ما حيتاجو ا١تعلم بناًء على أداءه من شكر وتقدير أو إٟتاقو بدورة تدريبية أو  -4
. متابعتو لدروس منوذجية لبلستفادة منها أو توجيو بعض ا١تبلحظات لتقوديها

14 
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: وىناؾ جوانب كثَتة يغطيها تقوًن األداء الوظيفي وديكن إٚتا٢تا فيما يلي

 :أداء ا١تعلم لدروسو -1

. ( وتقوًن طبلبو– وتنفيذىا –اعدادىا )
 .عبلقتو مع أبناءه الطبلب -2

 .عبلقتو مع زمبلءه ا١تعلمُت واإلداريُت ا١تشرفُت -3

 .إلتزامو بالدواـ الرٝتي -4

 .مسامهاتو يف النشاط واالبتكار -5

وديكن اإلطبلع على بطاقة تقوًن األداء الوظيفي للمعلمُت اليت يعمل هبا حالياً من خبلؿ 
. طلبها من مدير ا١تدرسة لتتعرؼ على بنودىا بشكل مفصل

وال يفوتٍت أف أذكر أخي ا١تعلم بأف ا١تتميز سيفرض نفسو على اآلخرين مهما كانت 
وتذكر دائماً الظروؼ، فأجعل ىدفك التميز دائماً وال ترضى بأف تقبع يف الصفوؼ ا٠تلفية 

. بأن المعلم المتميز سيخرج لنا جياًل  ميزاً بإ ن اهلل فإلى األ ام دو اً 
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اىَعيٌ ٗ اىحاطة اآلىي  

 
: ضرورة اتقان الحاسب اآللي 

    نتيجة لثورة االتصاالت وسرعة انتشارىا رخصت أسػعارىاوتنػافست الشػركات العا١تية على 
تسهيل التعامل مع أجهزة اٟتاسب اآلِف حىت أصبح التعامل معها من السهولة ْتيث أمكن 

لؤلطفاؿ أف يتعلموا ذلك ، ويف حُت َف يكن يستطيع التعامل مع اٟتاسب إال   من يتقن اللغة 
اإل٧تليزية ولغات الرب٣تة ا١تختلفة ، أصبح الشخص ا١تتوسط ذي ا١تستػوى الثقايف الضعيف ديكن أف 

. يتعامل بسهولة مع اٟتاسب اآلِف وبرا٣تو ا١تختلفة
ويف ٣تاؿ التعليم أصبح إتقاف اٟتاسب اآلِف ضرورة ملحة ألنو يفتح آفاقًا يف تعليػم الطبلب 
اليستطيعها من اليتقنو ، إضافة إُف أنو أصبح وسيلة للًتقي والتميز بُت ا١تعلػمُت حيث يعتمد عليو 

يف ا١تفاضلة بُت ا١تعلمُت ، كما أف ٚتيع ا١تؤشرات تدؿ على إزدياد أمهية اٟتاسب وتقنيتو يف ما 
التميز العالمي في العصر يسمى بالتعليم االلكًتوين الذي أصبح قريًبا منا بشكل ٥تيف وأصبح 

 فيما اليزاؿ بعضنا حىت اآلف اليعرؼ سوى السبورة الحديث لمن يملكون قدرات التقنية الحديثة

15 
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والطباشَت وكأف الزمن توقف عندىا ، ومن الفوائد اليت ديكن للمعلم أف يستفيدىا عند إتقاف 
:- التعامل مع اٟتاسب اآلِف 

. وضع أسئلة االختبارات واالحتفاظ هبا فيما ديكن أف يسمى بنك األسئلة  -1
ٖتضَت الدروس على اٟتاسب واالحتفاظ بذلك لؤلعواـ القادمة لبلستفادة منها وعدـ  -2

 .تكػرار بعض ٣تهودات التخطيط للػدروس والرسومػات التوضيحية 

عمل دروس على جهاز اٟتاسب اآلِف لعرضها يف الفصل أو ا١تعمل من خبلؿ أجهزة  -3
 .ا١تدرسة 

 .تصميم ورسم الشػرائح الستخدامها داخل الفصل بواسطة جػهاز العرض الرأسي  -4

 .عمل قاعدة بيانات للطبلب فيها ٚتيع ا١تعلومات ا١تتعلقة هبم -5

 .عمل وتصميم أوراؽ عمل للمادة اليت تدرسها  -6

 .ا١تشاركة يف أعماؿ النشاط ا١تختلفة من خبلؿ الطباعة والتصميم  -7

 . أف تكوف ٦تيزًا بُت زمبلؤؾ حُت حيتاج إليك اٞتميع ، علًما بأف خَت الناس أنفعهم للناس  -8

أضف إُف ذلك أف وزارة الًتبية والتعليم تسعى يف خططها ا١تستقبلية إُف ٖتقيق ما ُيسمى 
ٔتجتمع ا١تعرفة الذي يقـو على انتشار وتطويع وسائل التقنية اٟتديثة اليت تعتمد يف تشغيلها 
واستثمارىا على من ديتلك القدرة وا١تعرفة التقنية إذ أصبح ىنالك ما يُعرؼ بالفصوؿ الذكية 
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وا١تدارس الذكية والذكاء الصناعي الذي حيتاج إُف معلم متمكن يف وسائل التقنية اٟتديثة 
. واستخداـ اٟتاسب اآلِف بسهولة ويسر مع اتقاف

ومع ضرورة عنايتنا باٟتاسب اآلِف إال أنٍت أذكر بأنو يُعّد وسيلة من ضمن وسائل تعليمية 
. أخرى تستخدـ ْتسب اٟتاجة وال ينبغي أف نغاِف يف إعطاء أي وسيلة أكرب من حجمها
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        اىشثناخ االجرَاعيح ّافذج جذيذج 

 
تعد الشبكات االجتماعية على االنًتنت نافذة جديدة مهمة للمعلم ٘تكنو من االستفادة 

: منها يف عملو وتواصلو ومنوه ا١تهٍت وفيما يلي بعض ىذه األوجو اليت ديكن أف يستثمرىا فيها
تكوين ٣تموعات بريدية ضمن ٗتصصك أو االشًتاؾ فيها وا١تشاركة الفاعلة مع -1
. ا١تختصُت
. إنشاء شبكة اجتماعية للمدرسة للتواصل فيما بُت منسوبيها ٔتا يهم ا١تدرسة-2
. اعداد البحوث عن طريق االنًتنت-3
. استقباؿ الواجبات وا١تشاريع من الطبلب عرب االنًتنت-4
. اجراء مسابقات تصاميم وأفكار رائدة يف موضوعات ا١تقرر الدراسي-5
. تفعيل الواجبات بطريقة الكًتونية-6
. وضع ملخصات الدروس على ا١توقع لتكوف متوفرة طواؿ الوقت للطبلب-7
. استخداـ الشبكات االجتماعية بطريقة مدروسة لتعديل سلوؾ الطبلب لؤلفضل-8

16 
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توفَت مواقع متخصصة يف ا١تادة لتوسيع مدارؾ الطبلب عرب توجيههم ٢تا من قبل ا١تعلمُت -9
. ا١تتخصصُت وٖتديد ضوابط اعتماد اختيار ا١تواقع ا١تناسبة

تنمية جوانب التفاعل لدى بعض الطبلب الذين يضعفوف عن التفاعل يف الفصل -10
. و٤تاولة تعديل سلوكهم لبلنتقاؿ بتفاعلهم االفًتاضي إُف التفاعل الواقعي

كما ديكنك أف تنشئ مدونة ٣تانية خاصة بك تضع فيها ٚتيع دروسك وفوائدؾ -11
وقد شرحت طريقة إنشاء مدونة بلوقر ٣تانية يف ستة . وا١تشاركات ا١تميزة لطبلبك وٚتيع ما يهمك 

. عشر خطوة وىي على موقع تعليمنا لتطوير التعليم واليوتيوب
ديكنك أف تستفيد من قناة اليوتيوب حيث ٖتفل بكثَت من ا١توضوعات العلمية اليت -12

تناسب ٚتيع الفئات واألعمار فقط اخًت ما يناسب طبلبك منها ووجهم إُف ا١تفيد وقم بدور ا١تريب 
. يف تربية على طريقة استخداـ ا١تواقع التفاعلية
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: ذذمز أُ

اىرقْيح ىيظد مو شيء 

ٗإَّا ّظرخذٍٖا م٘طييح ٍظاعذج .. ذذمز أخي اىَعيٌ أُ اىرقْيح ىيظد مو شيء 

... مَا ّظرخذً اىظث٘رج ٗاىنراب ٗجٖاس اىعزض

ٗيجة عذً االطرغزاق في اطرخذاً اىرقْيح ٗعذً  

االطرغْاء عِ اى٘طائو اىرقييذيح ٍِ دفاذز اى٘اجثاخ ٗاى٘طائو األخزٙ اىري يَنِ ٍِ 

ٗحاىرٌٖ اىْفظيح  .. ٗاىرعزف عيٚ ٍ٘إثٌٖ .. خالىٖا اىرعزف عيٚ اىفزٗق تيِ طالتْا 

. اىري ال يَنِ أُ ّنرشفٖا عثز اىر٘اصو االىنرزّٗي
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        ذط٘يز اىذاخ طثاق ٍع اىشٍِ

 
:  تطوير الذات 

    حرصت وزارة الًتبية والتعليم يف األعواـ األخَتة على تطوير مستوى أداء ا١تعلػمُت وإقامػة 
الدورات ا١تختلفة ٢تم كما قامت بإنشاء إدارات للتدريب يف إدارات الًتبية والتعليم يف ٥تتلف 

ا١تناطق ، واليت ٖتاوؿ بذؿ ما تستطيعو لتسهيل وتوفَت أدوات لتطوير أداء ا١تعلمُت ، و٨تن يف عصر 
تتجدد فيػو الوسائل واألدوات بشكل سريع للغاية ٦تا يعٍت أننا إذا َف نستطع تطوير أدائنا فإننا 

سنبقى سنرواح يف مكاننا ،وا١تعلم الفطن يستغل ٚتيع الفرص اليت تساعده يف تطوير ذاتو وٖتسُت 
أداءه ، وال حيسن أبًدا أف يبقى ا١تعلم معتمًدا على وسائل تربوية  قددية يف حُت يكوف بُت تبلميذه 

. من ىو أعلى مستوى منو يف توظيف ا١تستجدات العصرية 
٢تذا ينبغي للمعلم دائًما أف يطور مستواه وحيسن أداءه من خبلؿ االلػتحاؽ بالدورات ا١تختلفة 

واالحتكاؾ بذوي ا٠تربة وحضور ورش العمل ومتابعة كل ما يستجد ٦تا يتعلق بعملو أو يفيده يف 
. حياتو
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: وديكن للمعلم أف يطورأداءه من خبلؿ الوسائل والطرؽ التالية 
. اإللتحاؽ بالدورات التدريبة اليت تعقدىا إدارة الًتبية والتعليم  -1
 . اإللتحاؽ بالدورات التدريبة اليت تعقد يف ا١تؤسسات األخرى اٟتكومية واألىلية  -2

 .متابعة الدوريات العلمية ا١تتخصصة يف ٣تاالت الًتبية -3

 .حضور االجتماعات والندوات الًتبوية ا١تتخصصة وورش العمل الًتبوية -4

 .زيارة زمبلئك ا١تعلمُت داخل مدرستك  -5

 .زيارة زمبلئك ا١تعلمُت ا١تتميزين يف ا١تدارس األخرى  -6

 .(االنًتنت )زيارة ا١تواقع الًتبوية ا١تميزة على الشبكة العا١تية  -7

 .متابعة ما يستجد من طرؽ ووسائل تربوية وٕتارب ٦تيزة  -8

 .االستفادة من خربات مدير ا١تدرسة وا١تشرؼ الًتبوي والزمبلء ا١تميزين من ذوي ا٠تربة -9

معرفة التعاميم واألنظمة اإلدارية اٟتديثة وخاصة ما ٖتتاج إليو حسب ٗتصصك وا١ترحلة  -10
 .الدراسية اليت تعمل فيها

ىذه أىم القنوات اليت ديكن لك من خبل٢تا أف تراجع عملك وتطور أدائك ورائدؾ يف ذلك أف 
تكوف من معلمي ا٠تَت ا١تميزين الذين يقوموف ببناء اٞتيل الذي تعتمد عليو األمة يف ا١تستقبل 

. القريب 
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الخاتمة 

 
: أخي ا١تعلم  •

وأف بناء ا١تستقبل ينطلق من ٖتت يدؾ ؛ فاحرص على .تذكر دائًما أننا يف سباؽ حقيقي مع الزمن
. بارؾ اهلل يف جهودؾ.أف تكوف ٦تن يكتب على أيديهم الزمن ا١تشرؽ لبلدؾ و٣تتمعك ودينك

وقد حاولت أف أف أضيء لك بعض اٞتوانب اليت ٖتتاجها يف مهنتك الشريفة ؛ وأرجو من 
اهلل العلي القدير أف ٕتد فيما كتبتو الفائدة وأف يكوف عونًا لتشق طريقك يف يسر وسهولة وتفوؽ ، 

.  على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو والتابعُت و 
أخــوك 

خالد بن  حمد الشهري 
 شرف علم النفس  
تعليم المنطقة الشرقية 

ىـ 7/10/1433

18 
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المراجـــع 
 .صحيح اٞتامع الصغَت لؤللباين  -1

 .  دار اليقُت 1ط. مع ا١تعلمُت صناع األجياؿ تأليف أسامة علي متوِف  -2

 .مكتبة الًتبية اإلسبلمية. صيدلية ا١تراىق تأليف إبراىيم يوسف األقصم  -3

 .٣57تلة ا١تعرفة العدد  -4

. القواعد التنظيمية للمدارس  -5
 .الدليل االجرائي ١تدير ا١تدرسة  -6
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 خالد بن ٤تمد حيِت الشهري نبذة عن المؤلف

 

 ىػ1408بكالوريوس علم نفس 

ـ 2007ماجستَت إدارة تربوية  
ـ 2011دكتوراه يف إدارة ا١توارد البشرية 

مشرؼ تربوي لعلم النفس واالجتماع با١تنطقة الشرقية 
 (جسنت)عضو اٞتمعية السعودية للعلـو الًتبوية والنفسية

مث يف الثانوية العامة مث يف ا١ترحلة ا١تتوسطة مث االبتدائية -ىػ يف الثانوية ا١تطورة   1409العمل معلما منذ عاـ -
 .مث االنتقاؿ مرة أخرى للمرحلة الثانوية-ىػ           1416تدريس الصف األوؿ ابتدائي عاـ-

ىػ  1419العمل وكيبل ١تدة ثبلثة أعواـ منذ عاـ 
ىػ 1422افتتاح ثانوية عبدالرٛتن بن القاسم بالثقبة وإدارهتا ١تدة أربعة أعواـ منذ عاـ 

ىػ وحىت اآلف 1429مشرؼ تربوي بتعليم الشرقية منذ عاـ 
خطوات عملية ١تدير ا١تدرسة : تأليف كتاب ا١تدير ا١تتميزدليل عملي للمعلم : تأليف كتاب ا١تعلم الناجح

دراسة اجتماعية وقصص واقعية :تأليف كتاب قصة الًتؼ تأليف كتاب دفاع عن اٟتبيب يف السَتة النبوية 

مشاركات يف بعض ا١تواقع والصحف االلكًتونية وأحيانا أوقع كتابايت بكنييت أبو بكر بن ٤تمد 
 

إعداد برنامج التواصل االلكًتوين ١تعلمي علم النفس واالجتماع با١تنطقة الشرقية 
 (قرص ضوئي)سلسلة ابدأ من حيث انتهى اآلخروف االلكًتونية

اإلصدار األوؿ -تصميم وإعداد اٟتقيبة االلكًتونية للمعلم اٞتديد با١تنطقة الشرقية 
ىػ 1425وا١توزع من قبل إدارة الًتبية والتعليم  بالشرقية على ا١تعلمُت اٞتدد عاـ 

ىػ 1423-1422شهاديت مدير متميز من مدير مركز اإلشراؼ با٠ترب لعامُت متواليُت 
ىػػ 1431مشرؼ تربوي متميز يف جائزة التميز إلدارة الًتبية والتعليم  با١تنطقة الشرقية يف دورهتا األوُف عاـ
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ـــكم  أسعد بتواصــلـ

 

مدونة بوح قلمي 

http://qalmey.blogspot.com/ 

موقع تعليمنا لتطوير التعليم 

http://taleemna.blogspot.com/ 

  
kmys99@yahoo.com  

 

  
                                        @abubaker_m   

   
                                                   Abubaker.mm  

  
0591276606 
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