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Abstract 

In the process of learning teaching the most important aspects of it is classroom 
management. Classroom management must be mastered by teachers in a theoretical and 
practical way. Teachers should understand how to organize and utilize all the facilities 
and infrastructure in the learning process to learn effectively and in fun. Sitting for-
mation Setup is one of the most enjoyable and effective class management components 
because it can involve all students and teachers more able to know and understand the 
ability of pupils with all the advantages and disadvantages. Various seating models with 
all advantages and disadvantages can be tested to maximize the utilization of school 
facilities and infrastructure and motivate students in the teaching and learning process.

الكلمات األساسية: إدارة الصف، تشكيل كراسي الطالب، حتفيز التعلم

املقدمة أ - 

طبقت املدارس يف إندونيسيا تشكيل كراسي الطالب بشكل تقليدي، وال تطبق ذلك سوى 
بعض املدارس املعينة بتشكيلها املختلف. تشكيل الكراسي التقليدي لديه نوع من القصور، حيث 
كانت رؤية الطالب الذين جيلسون يف الوراء حمدودة يف كثري من األحيان. كما أن تنقل الطالب 
يؤثر على صعوبة استيعاهبم للمعرفة واالفتقار يف فهم املواد الدراسية اليت يقدمها املعلم. لذلك، ينبغي 

للمعلمني تنفيذ اسرتاتيجيات جديدة حىت يتمتع الطالب ابلكفاءات الالزمة.

تشكيل الكراسي من إحدى الطرق املكونة إلدارة الصف. وفقا حلميدة وجوهر )2014: 
193( اهلدف من إدارة الصف الدراسي هو توفري مرافق الفصول الدراسية واستخدامها جملموعة 
من أنشطة التعلم والتعليم من أجل حتقيق نتائج تعليمية جيدة. يلعب املعلمون دورا يف إنشاء مناخ 
املعلمون  يستطيع  اجليدة  الصف  إدارة  من خالل  مريح.  بشكل  ابلتعلم  للطالب  يسمح  تعليمي 
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احلفاظ على الصف مالئما للعملية التعليمية لدى الطالب.

كل شيء يف الصف وداخله له أتثري على حالة الصف وكذلك الدافعية للطالب. إذا كان 
ختطيط الصفوف الدراسية غري منتظم وعشوائي، فإن شعور الطالب غري منتظم أيضا ويسبب إىل 
فقدان تركيز تعلم الطالب. وابلعكس، إذا كان منتظما من قبل املعلم كمدير الصف، فإن الصف 

سيكون مكاان لطيفا ومفرحا ومرحيا، وسيؤثر أيضا على زايدة حفز التعلم لدى الطالب.

وهكذا، ميكن القول أن إدارة الصفوف الدراسية اجليدة ينبغي أن يتم من قبل املعلم إذا كان 
يريد صفه مرحيا للتعلم. ولكن املشكلة هل تتحقق أم ال؟ وليس كل املعلمني على استعداد وقادرين 
على تنظيم صفوفهم الدراسية. من أجل القيام إبدارة الصف، جيب أن تغرس يف املعلم أمهية أو إحلاح 
إدارة الصفوف الدراسية يف أنشطة التعلم والتعليم. ومن مث يكون املعلم كاملدير قادرا على إدارة صفه 
الدراسي ليصبح مرحيا. وجيب أن يكون لديه القدرة على تشكيل كراسي الطالب، وترتيب الوسائل 

التعليمية، وترتيب النبااتت واألعشاب وتوفري الروائح املنعشة.

وينبغي أن يسمح ترتيب غرفة الدراسة للطالب وتشكيلها للجلوس يف اجملموعة، وتسهيل 
حركة املعلمني حبرية لتنسيق الطالب يف التعلم. وألجل تكوين بيئة تعليمية فعالة وممتعة حيتاج إىل 
تشكيل كراسي الطالب جيدا. روحين )2010: 41( قالت أن إدارة الصفوف الدراسية هي كل 
اجلهود الرامية إىل إنشاء بيئة تعليمية فعالة وممتعة ميكن أن حتفز الطالب على التعلم بشكل جيد 
وفقا لقدراهتم. إدارة الصفوف الدراسية هي جهد واع لتنظيم عملية التعلم والتعليم منهجيا. أدى 
وإنشاء  الدراسية،  الصفوف  وإدارة  التحتية،  والبنية  واملرافق  التعلم،  مواد  إعداد  إىل  الواعي  اجلهد 
حالة عملية التعلم وتنظيمها، واملوعد، حبيث تسري عملية التعلم والتعليم بشكل جيد، وميكن حتقيق 

أهداف املناهج الدراسية.

الكراسي  التعلم.  تؤثر عليهم يف  الكراسي ألهنا  الطالب إىل  التعلم، حيتاج  أثناء عملية  يف 
اجليدة ليست منخفضة وكبرية وثقيلة، بل دائرية ومستطيلة ومتفقة جلسم الطالب، فيمكن هلم التعلم 
بشكل جيد وهادئ. خيتلف شكل الكراسي املستخدمة وحجمها اآلن، هناك كرسي واحد ميكن 
أن جيلس عليه عدد من الطالب، أو كرسي ال ميكن اجللوس عليه إال طالبان. نوصي أبن تكون 

كراسي الطالب ليست كبرية جدا حبيث ميكن تغيريها بسهولة وفقا لرغباهتم.
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هناك عدة أشكال من تشكيالت كراسي الطالب اليت ميكن استخدامها حسب احلاجة. 
إذا كان التعليم سيتم عن طريق املناقشة، فيجب أن يكون تشكيل الكراسي دائراي. وإذا مت التعليم 
بطريقة احملاضرة، فيجب أن يكون تشكيل الكراسي مستطيال إىل الوراء وطرق أخرى. وكذلك مع 

تشكيالت الكراسي املتنوعة واملمتعة أيضا.

اإلطار النظري ب - 

1-  مفهوم إدارة الصف

التعليم. وبدون اكتساب هذه  إن مهارة إدارة غرفة الفصل واحدة من أهم مهارات تنفيذ 
املهارة ال يكون التعليم انجحا يف أغلب األحيان. وضبط الفصل مهارة تكتسب مع مرور الوقت، 
وهو يعين احملافظة على حد معقول من النظام دون إفراط أو تفريط. كما أنه مظهر هام من مظاهر 
اإلدارة الصفية وواجب أساسي للمعلم وبدونه تسود الفوضى اليت متنع التعلم. العوامل احلامسة يف 

ضبط الفصل هي:

أوال: املعلم. ومن املشكالت اليت قد جتعل املعلم سببا ملشاغبة الطالب:

عدم إتقان املعلم للمادة. قد يكون السبب يف املشكالت اليت يواجهها يف الفصل عند ما أ( 
يكتشف الطالب أن معلمهم ال حيضر جيدا أو ال يعرف مادته جيدا. وهنا تبدأ مشكالت 
الباب عن طريق  الناجح يسد هذا  املعلم  فإن  فيه. وهلذا  الثقة  يفقدون  املعلم معهم ألهنم 

التحضري اجليد للمادة اليت يدرسها ذهنيا وكتابيًا
عدم قدرة املعلم على إيصال املادة للطالب ابلطريقة املناسبة: فيتسرب امللل إىل الطالب ب( 

بسبب عدم فهمهم الدرس وتبدأ املشكالت املتنوعة. ولسد هذا الباب على املعلم أن حيضر 
ابإلضافة إىل املادة طريقة تعليم املادة فاألمران متالزمان: ماذا ندرس؟ وكيف ندرس؟

صوت املعلم املنخفض أو غري الواضح: إذا مل يكن الصوت واضحا فسيجد الطالب صعوبة ج( 
يف اإلصغاء والفهم فيتسرب إليهم امللل أو النعاس أو حب املشاغبة.

سوء معاملة املعلم لطالبه: فإن املعلم الذي يتخذ موقفا عدائيا أو تسلطيا من طالبه ال جيلب د( 
لنفسه سوى كراهيتهم وما يتبعها من مشكالت. وهلذا جيب على املعلم أن يكون ودودا مع 
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طالبه.
عدم إشراك املعلم لطالبه يف الدرس: إذا كان املعلم هو الذي يشرح ويسأل وجييب فال يرتك 	( 

لطالبه سوى النوم أو املشاغبة. وهلذا ال بد من إشراك الطالب يف الدرس إىل أقصى احلدود 
ألن هذا أفضل طرق لتعليمهم ولضبطهم على حد سواء.

قطع أنفاس الطالب أو شل حركتهم أو حماسبتهم على البسمة واهلمسة واللفتة: إن ضبط و( 
الفصل ال يعين ذلك وإال فإن مثل هذا الضبط يصبح وسواسا يؤرق املعلم يف الليل والنهار. 

إن ضبط الفصل هو احملافظة على حد معقول من النظام يف الفصل دون إفراط أو تفريط.
نفوس ز(  إىل  امللل  يدخل  الوضع  هذا  أو جتديد:  تغيري  دون  التعليم  يف  واحد  أسلوب  اتباع 

الطالب ونفس املعلم على حد سواء وامللل هو أقصر السبل إىل املشاغبة .
املعلم الذي يكلف الطالب أمورا فوق طاقتهم: يدفع الطالب إىل ردة فعل ال تسره.ح( 
املعلم الذي ال حيب عمله: إن الطالب سرعان ما يكتشفون أن معلمهم ال حيب عمله وال ط( 

حيب مادته، وسرعان ما ينتقل هذا املوقف إىل الطالب أنفسهم فيكرهون املادة مث معلمها 
ويف هذا اجلو املفعم ابلكراهية ترتعرع املشاغبة.

لريوا كيف ي(  الطالب  هبا  يتسلى  متعة  يصبح  فإنه  األسباب:  يثور ألقل  املزاج  املعلم عصيب 
يثور وكيف يهدأ وماذا يقول وكيف يتصرف )www.moalem.net/مهارة إدارة الصف/11 

سبتمرب 2016(.
اثنيا: الطالب، بعض أمناط وظروف املشاغبني:

قد يكون الطالب املشاغب فاشال يف دروسه: ويريد أن يعوض عن طريق جلب االنتباه إليه أ( 
بوساطة املشاغبة .

 قد يكون الطالب املشاغب يعاين من مشكالت أسرتية: ويريد جلب انتباه املعلم ليستعيض ب( 
به عن اهتمام والده الذي أمهله مثال .

قد يكون الطالب املشاغب راغبا يف أن يثبت لزمالئه قدراته اخلاصة ليربهن هلم على أنه ج( 
قائدهم بال منازع .

معلمه د(  فعل  أن يكشف ردة  ما  مؤقتة: ويقصد هبا طالب  دافعة  املشاغبة ذات  تكون  قد 



أنيتا أندراي نيعسيه

55لغويات، السنة الثانية، العدد األول، مايو 2020م

منوذج تشكيل كراسي الطالب املفرح يف تعزيز حفز التعلم

اجلديد. وهذه حالة يقع فيها املعلم حتت الفحص إذ يريد الطالب أن يعرفوا معلمهم اجلديد: 
هل هو من النوع اهلادئ أم من النوع عصيب املزاج؟

قد يكون سبب املشاغبة آنيا: أي قد يكون انمجا عن خطأ مؤقت ارتكبه طالب ليس من 	( 
عادته املشاغبة. ومثل هذه املشاغبة ال تزيد عن كوهنا زلة يف السلوك )نفس املرجع السابق: 

11 سبتمرب 2016(.
اثلثا: املقرر الدراسي.

رابعا: زمن احلصة.

خامسا: املكان )غرفة الدراسة( املخترب - غرفة الوسائل - الساحة املدرسية .

سادسا: املواد والتجهيزات التعليمية - من وسائل ومقاعد وغريها )نفس املرجع السابق: 11 
سبتمرب 2016(.

التعامل مع الطالب :على املدرس أن يشعر طالبه دائما ابالطمئنان واألمن، حىت يساعدهم 
على الرتكيز واالنتباه، وأن يكون حليما يف تعامله معهم، وأن يتجنب الغضب واالنفعال يف كل 
موقف، وأن يتجاوز عن أخطاء الطالب الصغرية وغري املقصودة ما دامت ال تفسد بيئة التعليم، 
وعليه أال حيمل الطالب فوق طاقتهم، وأن مينحهم الفرص للتعبري عن هوايتهم ونشاطهم. واملطلوب 
النظام ابلعقاب والعنف، ال  أن يقوم املدرس بدور املرشد واملوجه، ال دور املتسلط الذي يفرض 
ابإلقناع واالقتناع. وينبغي أن يدرك املدرس أن أقصر طرق لنيل احرتام طالبه، إمنا يكمن يف متكنه 

من مادته، وقدرته على عرضها، وإيصاهلا لطالبه أبفضل األساليب.

الدرس مزيدا من احليوية، جيب أن يكون املدرس  حركة املدرس داخل الصف :إلكساب 
نشيطا، يتحرك يف الصف، ويتجول بني طالبه يف حدود وهم يؤدون األنشطة، ليساعد من حيتاج 
منهم إىل املساعدة. أما أثناء عرض الدرس، فعلى املدرس أن يقف أمام الطالب، ولتكن حركته يف 
هذه احلالة حبساب، حىت ال يشوِّش انتباه الطالب، ويعوق تركيزهم، بكثرة حركته، وسرعة تنقله من 

مكان إىل آخر.

اإلدارة الصحيحة داخل الصف: يسعى املدرس إىل تكوين بيئة تساعد على التعلم. ومن 
اآلراء، ومنح  وتبادل  املناقشة واحلوار،  الطالب يف  إشراك  يلي:  ما  املدرس  يتبعها  اليت  األساليب 
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الطالب فرصا متكافئة، واحرتام الطالب آرائهم وثقافاهتم. وتكوين جو من الثقة بينه وبني طالبه، 
التعايل على الطالب، وجعل  وإاثرة دافعية الطالب للتعلم، وإشاعة روح املرح يف الصف، وعدم 
الطالب يعتمدون على أنفسهم. إن هذا النوع من األساليب يهيئ اجلو املناسب للتعلم، وحيبب 

الطالب يف تعلم اللغة العربية، مما يؤدي إىل حتسني أدائهم.

حركة الطالب داخل الصف: نستخدم اللغة يف كثري من األحيان، وحنن نتحرك. وبناء على 
األنشطة  يؤدون  وهم  الصف،  داخل  والتنقل  للطالب ابحلركة  املدرس  يسمح  أن  يستحسن  هذا 
املختلفة. ومن اخلطأ أن نفرض على الطالب اجللوس على املقاعد بشكل دائم، أو مننعهم احلركة. إن 
كثريا من التدريبات تؤدى ثنائيا، أو عن طريق فريق من الطالب. ويف هذه احلاالت، يتنقل الطالب 
من مكان إىل آخر ليختاروا زمالءهم. ومن األفضل أن هتيئ الفرص للطالب ليخرجوا من الصف 

أحياان لتحقيق أهداف تربوية أو ثقافية، كزايرة املساجد، واملتاحف، واملصانع، وغريها.

ضبط الصف : تشمل عملية ضبط الصف عدة أمور، منها: احملافظة على النظام، ومتابعة 
وإشاعة  وتوجيههم،  وإرشادهم  الصف،  داخل  الطالب  سلوك  ومراقبة  وغياهبم،  الطالب  حضور 
األمن واهلدوء بينهم. ومن اإلجراءات اليت تساعد على ضبط الصف ما يلي: أال يكون املدرس 
ضعيفا وعاجزا، وأن يعاجل حاالت الفوضى واالضطراب أوال أبول، وأن تقوم عالقته مع الطالب 
على االحرتام والصداقة، وأن يعودهم حتمل مسؤولية إدارة الصف، وأن خيلق لديهم اجتاها إجيابيا 
حنو العمل داخل الصف. إن ضبط الصف يؤدي إىل تعلم حقيقي وفعال، أما إذا كان األمر فوضى 

داخل الصف، فلن يتحقق شيء من ذلك )نفس املرجع السابق: 11 سبتمرب 2016(.

ومن  مرحية.  واسعة  تكون  وأن  واألاثث،  الطالب  بعدد  تتناسب  أن  جيب  الدراسة  غرفة 
التهوية  تكون  أن  ينبغي  أخرى،  طالبا. ومن انحية  الطالب على عشرين  يزيد عدد  أال  األفضل 
يف  تتوفر  وأن  جلسة صحيحة،  طالب  جيلس كل  وأن  مرحية،  واملقاعد  واإلضاءة كافية،  جيدة، 
الصف الوسائل التعليمية املناسبة، من كتب، ودفاتر، وأقالم، ومساطر، وخرائط، ولوحات، وصور، 

وتسجيالت صوتية، وأن تكون الغرفة بعيدة عن الضوضاء.
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2- تعريف تشكيل الكراسي

تشكيل الكراسي هو عدد أو ترتيب كراسي الطالب أثناء عملية التعلم. ويرى منيف وإيرما 
)2013: 55( أن تشكيل الكراسي املتغرية تلعب دورا هاما خالل عملية التعلم، منها:

حتسني تركيز التعلم.أ( 
جعل التعلم أكثر فعالية وكفاءة.ب( 
يتم تسليم التعلم ابملساواة، والدقة، واإلاثرة لالهتمام.ج( 
لدى الطالب وجهة النظر املتنوعة حول املادة الدراسية اليت يتم اتباعها.د( 
سهولة املعلمني يف ضبط تشكيل الكراسي مع اسرتاتيجيات التعليم اليت اختاروها.	( 

خيتلف شكل الكراسي املستخدمة وحجمها، وهناك كرسي جيلس عليه طالب واحد فقط، 
و كرسي جيلس عليه طالبان أو أكثر. جيب أال تكون كراسي الطالب كبرية جدا حبيث ال ميكن 
تغيريها بسهولة يف مواقعها وفقا لرغبات واحتياجات أنشطة التعلم والتعليم )اجلمارة، 2005: 17(.

مزااي تنوع منط تشكيالت الكراسي مساعدة يف منع املشكالت األكادميية والعاطفية، وميكن 
أن توحد الطالب من خلفيات خمتلفة. الصفوف اليت تدار مع جمموعة متنوعة من أمناط ترتيب 
اجللوس ترتك للطالب مشغولني مع الواجبات جتعلهم نشيطني. وأداء األنشطة اليت جتعل الطالب 
مغرمني ومدفوعني للتعلم وتطبيق األنظمة اليت ال بد قبوهلا من قبل الطالب. إذا قران مع تشكيل 
الكراسي يف النمط التقليدي، فبالتأكيد أنه أكثر جذابة وممتعة لدى الطالب ( رمحتورميتا، 2016: 

.)72

3- أنوع تشكيالت الكراسي

يرى محيد م. س )2014: 127-139( يف كتابه "طريقة التثرف: جتعل الطالب مبدعني 
ومراتحني" يوضح أنواع تشكيالت الكراسي الكثرية اليت سنصفها على النحو التايل، ابإلضافة إىل 

مزاايها وعيوهبا.

التشكيل التقليدي هو التشكيل العادي الذي نلتقي يف الصفوف الدراسية مبدارس إندونيسيا. أ( 
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مسح هذا التشكيل ابجللوس للطالب يف شكل متزاوج يف طاولة واحدة مع كرسيني. الرتتيب 
يف هذا التشكيل هو مثل منوذج الصف اخلطي، يتم إقران الطالب يف طاولة واحدة، وتكون 
طاولتان متباعدتني. عادة ما تكون الطالبات يف الصفوف األمامية، يف حني أن الطالب 
الذكور يف الصفوف اخللفية أو الطالب القصريين يف الصف األمامي، يف حني أن الطالب 

الطويلني يف الصف اخللفي. وهذه صورة التشكيل التقليدي:

الصورة -1 التشكيل التقليدي )املصدر: أانم،2016: 76(

مزااي هذا التشكيل جيدة التنظيم من انحية اهلشاشة وعملية التعلم ابلطالب الذين جيلسون 
النموذج حمدودا جدا، حيث كانت وجهة نظر  التعاون بينهم. ولكن هذا  متزاوجني ميكن 
الطالب الذين جيلسون يف الوراء غالبا ما تكون حمددة. كما أن تنقلهم ال ميكن أن يكون 
حرا. وابلتايل يصعب على املعلمني الوصول إىل مجيعهم، وينقسم تركيز وجهة نظر املعلم يف 
مجيع االجتاهات. ومن الصعوابت إجراء املناقشة هبذا التشكيل، عندما يطلب من الطالب 

تغيري اجتاه كراسيهم سوف يستغرق وقتا طويال وغري فعال.

تشكيل حرف U. يف هذا التشكيل يسمح للمعلمني للتحرك بشكل حيوي يف أي اجتاه، ب( 
الطالب  استجابة جيدة من  أهنم سيحصلون على  الطالب حبيث  الفور مع  والعمل على 

مباشرة.

الصورة - 2 تشكيل حرف U )املصدر: أانم، 2016: 76(

املناقشات  مع  أجريت  اليت  التعلم  أنشطة  يف  جدا  مناسب   U حبرف  الكراسي  تشكيل 
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يف  هم  الذين  الطالب  نقل  للمعلم  ميكن  التشكيل،  هذا  يف  اجلماعي.  والعمل  والعروض 
الصف اليمني إىل الصف األيسر، وابلعكس وفقا إلبداع املعلم يف وضع الكراسي. العيب يف 
تشكيل الكراسي حبرف  Uهو أن املسافة بني الطالب قريبة جدا، مما تؤدي إىل  الدردشة 
بينهم. لذلك، ينبغي للمعلمني تنفيذ اسرتاتيجيات التعلم املمتعة حبيث يركز الطالب على 

التعلم.

تشكيل شيفرون على شكل حرف V تتكون من عدة خطوط. يف هذا التشكيل يقلل من ج( 
تعطيل احلد من رؤية الطالب للوسائل التعليمية املرئية أو املعلم.

الصورة - 3 تشكيل شيفرون )املصدر: أانم، 2016: 72(

لذلك،  واملعلم.  الطالب  بني  أو  الطالب  بني  املسافة  تقليل  مفيد جدا يف  التشكيل  هذا 
الطالب واملعلم لديهم رؤية أفضل للبيئة الصفية وقادرون على القيام ابلنشاط يف التعلم داخل 
التعلم حبيث تكون األفكار اإلبداعية موجودة  النظر حامسة يف  الصفوف الدراسية. وجهة 
أثناء التعلم. يوفر التشكيل منظورا جديدا للطالب مما ميكنهم للخضوع يف عملية تعليمية 
متحمسني ومركزين. العيب من تشكيل كراسي شيفرون هو أن الرتتيب املثايل يكون للصف 

بعدد الطالب قليل.

وسط د(  فاضية يف  أو  دائرة  نصف  الطالب يف  بتجميع  النموذج  هذا  على  الفريق  منط  يتم 
الطالب(. ميكن  فريق )جمموعة من  ابلتفاعل مع كل  املعلمني  لسماح  الدراسية  الصفوف 
الطاوالت لتكوين جو محيم. ميكن للطالب أيضا تكوين  للمعلمني وضع الكراسي حول 
كراسيهم على شكل دائري مواجها حنو األمام ألجل رؤية املعلم أو السبورة. وميكن أيضا 
املربعات  الطاوالت  حول  جتلس  جمموعات  عدة  تشكيل  طريق  عن  التشكيل  هذا  تعديل 
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الكبرية )ميكن أيضا برتكيب بعض الطاوالت لتكون طالوالت كبرية( حىت يكون كل جمموعة 
يقابل بعضها البعض. يسمح هذا الرتتيب للمعلمني إبجراء املناقشات، أو لعب األدوار، أو 

املراقبة على األنشطة اجلماعية.

الصورة - 4 تشكيل منط الفريق )املصدر: أانم، 2016: 73(

من مزااي هذا التشكيل هي أن الطالب قادرون على التعاون بنشاط يف جمموعات، وترقية 
روح املنافسة لدى الطالب والسماح للمعلمني إبجراء املناقشات، أو لعب األدوار، أو املراقبة 
على األنشطة اجلماعية. يف حني أن العيب منه هو انتباه الطالب للمعلم قليل، ألن الطالب 
أكثر راحة يف اللعب مع أصدقائهم يف اجملموعة. وإذا كان يف اجملموعة طالب ذكي فيكون 
أعضاء اجملموعة ال يريدون أن يشاركوا يف التفكري، ألهنم يعتمدون على الطالب الذكي أو 

الطالب األذكياء يف جمموعتهم.

طاولة املؤمتر. هذا التشكيل جيد جدا الستخدامه يف طريقة املناظرة عند مناقشة مشكلة 	( 
إاثرة  املختلفة. وسيجدون اخلالصة حىت  آرائهم  بتقدمي  املعلم طالبه  املعلم، مث يرتك  يثريها 

مشكالت جديدة ميكن مناقشتها مرة أخرى يف اللقاء املقبل.
جيعل تشكيل املؤمتر الطالب أكثر نشاطا يف الصفوف الدراسية ألهنم سوف يتقنون مسرية 
عملية التعلم والتعليم. يف حني أن املعلم يف هذا التشكيل فقط يلقي املوضوع الذي سيتم 
مناقشته، ومن مث اإلشراف والتوجيه مباشرة يف بعض األحيان حىت يتمكن الطالب من القيام 
أبنشطة تعليمية. يتم استخدام تشكيل املؤمتر بشكل جيد للغاية عندما يكون املعلم يستخدم 
أساليب املناقشة، والنقاش النشط، وفريق االختبار لتكون قادرة على تشكيل طاولة املؤمتر 
الذي ينبغي استخدامه هو الطاولة الطويلة اليت يتم تقريبها واحدة تلو األخرى يف شكل ممدود 
حبيث تشكل جمموعة الطاوالت املستطيلة. مث جلس الطالب على كراسي حتيط ابلطاوالت 
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املستطيلة. 

كما ميكن تغيري تشكيل املؤمتر أو تعديله عن طريق وضع املعلم يف منتصف كراسي الطالب 
حبيث يسمح للمعلم بلعب دور يف أنشطة النقاش اليت يناقشها الطالب. ومع ذلك، تبقى 
مهمة املعلم اإلشراف على الطالب وتوجيههم ومساحهم ابملناقشات. مث يستطيع أيضا يف 

ترتيب تشكيل املؤمتر جبمع عدة طاوالت ويرتك وسط الطاوالت فارغة.

الصورة - 5 تشكيل طاولة املؤمتر )املصدر: أانم،2016 : 73(

من مزااي تشكيل املؤمتر هي جعل املشكلة اليت تعترب صعبة تصبح سهلة، ألهنا تناقش معا. 
يف حني أن العيب هو أنه ميكن أن تقلل الدور اهلام لدى الطالب.

الدوائر. يتم ترتيب كراسي الطالب يف شكل دائري حبيث ميكن التفاعل وجها بوجه مباشرة. و( 
منوذج دائرة مثل هذا هو مناسب ملناقشة اجملموعة الكاملة.

الصورة - 6 تشكيل الدائرة )املصدر: أانم، 2016: 74(

يستخدم  ما  وعادة  الطاوالت.  استخدام  دون  للكراسي  دائري  ترتيب  هو  الدائرة  تشكيل 
هذا التشكيل ألنشطة التعلم والتعليم يف جمموعة حيث كان املعلم كمدير الصف لديه دور 
لإلرشاد وتوجيه مسار أنشطة التعلم والتعليم. وابلتأكيد، هذا التشكيل هو تشكيل فعال 
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جملموعة حيث سيتمكن الطالب من التفاعل مباشرة مع املعلم والطالب اآلخرين ملناقشة 
املواد الدراسية املقدمة أو مراجعتها من قبل املعلم. 

أما املزااي من تشكيل الدائرة هي أن هذا النظام حيل مشكلة اجملموعة جنبا إىل جنب مع 
الطالب الذين عددهم كثري، جتعل املشكالت سهلة مما يعتربونه صعبة. ومن العيوب منها أن 

التعلم أقل فعالية يف قبول وإعطاء املهام، ألن الطالب يفضلون اللعب بشكل عام.

الرغم من أن تشكيل ز(  الدراسية. على  الصفوف  تنظيم  القاعة هو عرض بديل يف  تشكيل 
القاعة يوفر بيئة حمددة للغاية للتعلم النشط، إال أنه ميكن حماولة تقليل ملل الطالب الذين 
اعتادوا على التشكيل املكاين التقليدي )التقليدي(. إذا كان من املمكن نقل كراسي الصف 
بسهولة، فيمكن للمعلم إنشاء منوذج تعليمي على تشكيل القاعة إلنشاء عالقة أوثق، مما 

يسهل الطالب على رؤية املعلم.

الصورة – 7 تشكيل قاعة احملاضرات )املصدر: أانم، 2016: 75(

أما املزااي من تشكيل القاعة هي قادرة على تقليل ملل الطالب الذين اعتادوا على ترتيب 
الصف التقليدي. جبانب ذلك، أصيح املعلمون أيضا مركز الهتمام الطالب حبيث ميكن 
املعلم رؤية طالبه أو مراقبتهم أثناء عملية تعليمية بدقة. يف حني أن عدم وجود تشكيل القاعة 

هو بيئة حمددة جدا للتعلم النشط.

4- أهداف تشكيل الكراسي

يرى محيد )2014: 126( يتم تشكيل الكراسي أو املقاعد لتحقيق أربعة أهداف التعلم، 
وهي:
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إمكانية الوصول اليت جتعل الطالب من السهل على الوصول إىل األدوات املتاحة أو موارد أ( 
التعلم.

التنقل الذي جيعل الطالب واملعلمني ينتقلون بسهولة من جزء إىل آخر يف الصفوف الدراسية.ب( 
التفاعالت اليت تسهل التواصل بني املعلمني والطالب أو بني الطالب والطالب اآلخرين.ج( 
تنوع العمل الطاليب الذي يسمح للطالب ابلعمل اجلماعي بشكل فردي أو مزدوج أو يف د( 

جمموعة.

5- مبادئ تشكيل الكراسي

فيما يلي مبادئ أساسية ميكن استخدامها لتنظيم الصفوف الدراسية من خالل تشكيالت 
الكراسي اليت عرضها جون دبليو سانرتوك يف كتابه )إيفرتسون، إمري وورشام، 2003: 58-55(:

تقليل الكثافة يف املسرية. ميكن أن حتدث املشكلة يف املناطق اليت يتم مرورها بشكل متكرر. أ( 
تشمل هذه املنطقة التعلم اجلماعي، وكراسي الطالب، وطاولة املعلمني، ومكان ختزين أقالم 

الرصاص، ورفوف الكتب، وأجهزة الكمبيوتر، وغريها.
فصل هذه املناطق قدر اإلمكان وضمن سهولة الوصول إليها.ب( 
أتكد من أن املعلمني ميكنهم رؤية مجيع الطالب بسهولة.ج( 
تتمثل املهام اإلدارية اهلامة يف الرصد الدقيق للطالب. لذلك، ينبغي أن يكون املعلم قادرا د( 

على رؤية مجيع الطالب. أتكد من وجود رؤية واضحة من طاولة املعلم، واملوقع التوجيهي، 
وطاولة الطالب، ومجيع الطالب. ال تدع هناك مواد تعليمية غري مرئية ولوازم الطالب اليت 
جيب أن تكون من سهولة الوصول إليها. وهذا يقلل من أوقات التحضري والرتتيب، ويقلل 

من أتخري النشاط وتعطله.
أتكد من أن الطالب ميكنهم رؤية عرض مجيع العروض التقدميية بسهولة داخل الصفوف 	( 

الصف  داخل  التقدميي  العرض  عقد  وقت  وأين طالبك يف  أين ستكون  الدراسية. حدد 
ألنشطة الطالب، فيمنع الطالب نقل الكراسي أو مييل عنقهم. وألجل معرفة إجاة رؤية 

الطالب من مكاهنم، اجلس يف كراسيهم.
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6- مفهوم دافعية التعلم

يفعل شخص فعال ما أو يعمل شيئا تقوده قوة من داخله. القوة داخل النفس على فعل شيء 
ما يسمى الدوافع. يقول سورنسون إن الدافعية هي العقل )الفكر( أو احلث )الشعور( الذي يعمل 
كمحرك يشجع الشخص على القيام بعمل معني يف أي حلظة. يقول غرندر أن الدافعية هي دافع 

أو قوة من داخل الفرد الذي يثري وحيافظ هذا السلوك ويوجهه إىل وجهته.

ويرى ساردميان )2001: 75( أن الدافعية هي سلسلة من احملاوالت لتوفري ظروف معينة، 
حبيث يكون شخص يريد أن يفعل شيئا. وإذا كان غري مرغوب فيه، فإنه سيحاول نفي أو تذبل 

شعور كراهيته.

من انحية أخرى، يعرف محزة )2008: 9( الدافعية ابلتشجيعات الناشئة عن التحفيز من 
الداخل أو اخلارج حبيث يرغب املرء يف إجراء تغيري سلوكه أو أنشطة معينة أفضل من احلالة السابقة. 
يف أ.م. ساردميان )2001: 75( ميكن أيضا أن يفسر دافعية التعلم أبنه سلسلة من اجلهود لتوفري 
ظروف معينة، حبيث يرغب شخص ويريد أن يفعل شيئا، وإذا كان ال حيبه، فإنه سيحاول نفي أو 

تذبل شعور كراهيته.

من األوصاف السابقة، ميكن االستنتاج منها أن دافعية التعلم هي القوة الدافعة الشاملة داخل 
الطالب وخارجه )من خالل تكوين سلسلة من اجلهود لتوفري ظروف معينة( اليت تضمن االستمرار 

وإعطاء التوجيه ألنشطة التعلم، حبيث ميكن حتقيق األهداف املرجوة من قبل مواضيع التعلم.

7- العناصر اليت تؤثر على دافعية التعلم

تعلم  دافعية  على  تؤثر  اليت  العوامل  عدة    )91-89  :2009( وموجيونو  دمياط  يرى 
الطالب، وهي:

أمل الطالب أو أمنيتهم. وجود أمل الطالب الذي يرافقه النمو العقلي، واألخالق، والكفاءة، أ( 
واللغة، والشخصية، وقيم احلياة. وابلنظر إىل التحرر من حيث االعتماد على الذات، فإن 
وموجيونو. 2009:  دمياطي  يف  )مونكس،  وروحه  التعلم  إرادة  ستوسع  الراضية  الرغبات 

.)90
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جيب أن تكون قدرة الطالب أو النشاط أو األمل اليت ميلكها الطالب مرفقة مبستوى الكفاءة ب( 
الذي يتمتع به الطالب.

حالة الطالب وصحتهم اجلسدية والروحية اليت ميلكوهنا ستؤثر ابلتأكيد على دافعية التعلم. ج( 
للتعلم  دافعية كبرية  ابلتأكيد  بدنية وروحية سيمتلكون  لديهم حالة صحية  الذين  الطالب 

ابلنسبة إىل الطالب املرضى جسداي وروحيا.
حالة البيئة الطالبية. بيئة الطالب هي ابلتأكيد تؤثر على دافعية تعلمهم أتثريا كبريا.د( 
الشعور 	(  هلا  الطالب  وحماداثت  التعلم  أنشطة  يف  والتعليم.  التعلم  يف  الديناميكية  العناصر 

واالهتمام والرغبة والذاكرة، والفكرة يف جتربة التغيريات من خالل اخلربة، وتلك اخلربة هلا أتثري 
على الدافعية وسلوك التعلم.

جهود املعلم يف تعليم الطالب. املعلم هو مرب يتفاعل دائما ويرتبط ابلطالب. بوصفه املعلم، و( 
يتوقع منه فهم خصائص الطالب الذين يتم تعليمهم. ويستطيع استخدام طريقة التعليم اجليدة 

حىت يكون الطالب حمتفزين على متابعة أنشطة التعلم والتعليم.
وترى ويلياان )يف وينااتبوترا، 2009: 13( أن هناك العديد من العوامل اليت ميكن أن تؤثر 

على دافعية الطالب يف التعلم، وهي:

نفسي، تعين أن كل خملوق حي لديه رغبة يف التطوير، ومعرفة شيء وفهمه.أ( 
عملي، أي التشجيع على اكتساب املنصب أو النجاح يف التعلم.ب( 
تكوين الشخصية يف اجلانب اجلمايل املعريف.ج( 
النعومة، أي من خالل التعلم يتوقع من الطالب ذوي األخالق.د( 
اجتماعي، تعين وجوب الطالب على معرفة كيفية التعامل مع اآلخرين.	( 
ألوهي، من خالل التعلم يتوقع من الطالب عبادة هللا.و( 

لدى  التعلم  هلا دور كبري يف حتفيز روح  الدافعية  أن  منه  يفهم  السابق،  التفسري  بناء على 
الطالب. مع وجود الدافعية داخل الطالب، فإنه ميكن أن يسعوا إىل أداء جهود أكرب لتحسني 
تعلمهم. لذلك، جيب أن يكون لدى كل طالب دافعية التعلم وحتسينه حىت يتمكن من ترقية تعلمه.
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8- تشكيل كراسي الطالب لتحفيز تعلمهم

اهلدف من هذا ترتيب تشكيل الكراسي هو أن الطالب حيصولون على دافعية التعلم. ميكن 
القول أن أنشطة ترتيب تشكيل الكراسي تكون فعالة يف حتسني حتفيز الطالب داخل الصفوف 
ايويس كروايت  التعلم لدى الطالب وتفعيله. فقال  الدراسية عندما تكون قادرة على حتسني روح 
)2015: 35-40(  يف كتابه بعنوان »إدارة الصف )إدارة الصفوف الدراسية(« املعلم احملرتف 
الذي هو ملهم ومبدع ومفرح ومتميز، يعرف أن أمناط سلوك الطالب يف الصفوف الدراسية خمتلفة 
املتعلقة بتحديد الطالب يف الصف،  بشكل كبري وميكن تصنيفها يف عدة أمناط سلوك الطالب 

وهي:

مرحلة جذب االهتمامأ( 
إذا كان املعلم منزعجا من تصرفات طالبه، فمن املمكن أن يكون الطالب يف مرحلة جذب 

االنتباه. ولذلك، من الضروري إعطاء املعلم إىل اهتمامه الكايف هلم.

مرحلة إرادة السيطرةب( 
إذا كان املعلم يشعر ابهلزمية أو املهدد من قبل الطالب يف تصرفاهتم، فمن احملتمل أن يكون 
الذي  الصحيح  املنهج  إعطاء  إىل  املعلم  حيتاج  لذلك،  السيطرة.  إرادة  مرحلة  الطالب يف 

يصاحبه إعطاء اهتمامه هلم.

مرحلة الرغبة يف االنتقامج( 
عندما يشعر املعلم ابإلهانة من تصرفات الطالب، فمن احملتمل أن يكون الطالب يف مرحلة 
الرغبة يف االنتقام. لذلك حيتاج املعلم إىل التقرب إليهم من خالل التواصل املكثف حول ما 

يشعر به الطالب جتاهه )املعلم(.

جمموعة واسعة من املواقف السلوكية لدى الطالب، فينبغي للمعلم إعطاء اهتمامه اخلاص 
لبيئة  اهتمامه فقط  لبيئة الصفوف خاصة لطالبه. واملقصود من االهتمام اخلاص هو تركيز مجيع 
داخل  أوسع  نطاق  وعلى  وضوحا  أكثر  الطالب  يفعله  ما  معرفة كل  ألجل  الدراسية  الصفوف 
الصفوف الدراسية. وابلتايل، سيكون سلوكهم واضحا وميكن أن يكون املعلم يتغلب عليها بسهولة 

مما كان بعيدا عن أفكاره.
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ومن أهداف حتديد أمناط السلوك، ميكن أن يكون املعلم ينظم تشكيل الصف يف الصفوف 
الدراسية بسهولة وفقا ألمناط سلوك الطالب. مع هذا التصنيف ميكن للمعلم معرفة طريقة ترقية روح 
التعلم لدى طالبه، فضال عن دافعية التعلم املعتمدة على أمناط سلوك الطالب، ومن أسهل التحكم 
يف الطالب ومراقبتهم مع تشكيالت الكراسي اليت ميكن تصنيفها ابلفعل أمناط السلوك. جيب على 
املعلم التعرف على خصائص الطالب ومواقفهم وسلوكهم داخل الصف من أجل توفري التوجيه وحل 

املشكالت املطلوبة. بشكل عام، ميكن تصنيف طبيعة الطالب وسلوكهم إىل عدة أجزاء، وهي:

الطالب الصامت واخلجول. مثل هذا الطالب عموما ال يعمل أنشطته البدنية، ولكن دائما أ( 
يطيع أمر املعلم، ألنه مييل إىل الصمت واملعلم سيجد صعوبة يف حتديد أو حفر إمكاانت 

طالبه.
الطالب املتأمل، عكس الطالب الصامت. مثل هذا الطالب عادة ما مييل إىل أحالم اليقظة ب( 

ويصعب الرتكيز يف الدروس الواردة. ألن نتائج التعلم عادة ما تكون سوى ما يرام، ألن يف 
أثناء الدراسة الطالب الذين ينتبهون الواقع ال يتويل اهتمامهم، ويكون الدرس ال يدخل إىل 
عقلهم. عادة جيب أن يكون املعلم حريصا على مواجهة هؤالء الطالب من خالل استخدام 

العديد من األسئلة ألجل احلصول على اهتمام خاص من طالبه.
يف ج(  مشكالت  يسبب  لن  إجيايب  بشكل  يعمل  مفرطا  الطالب  إذا كان  املفرط.  الطالب 

الصفوف  الدراسية. ومع ذلك، إذا كان هذا الطالب مييل إىل جانب الطبيعة السلبية سيزعج 
كثريا من أصدقائه وحالة الصف. عادة مثل هذا الطالب سيجذب انتباه املعلم وأصدقاءه يف 

الصف من خالل القيام أبشياء ال معىن هلا واخلروج من توقعات املعلم.
الطالب الكسول. عادة ما تتبع طبيعة التأمل على الرغم من أنه ليس مداوما، ألن هناك د( 

أيضا الطالب الذين هم انشطون ولكنهم كساىل. وميكن رؤية هذا الوضع من الطالب الذين 
لديهم موقف الكسل ابلقيام على الواجبات املدرسية واملنزلية، والقيام فقط ابألنشطة اليت 
يعتقد أهنا جيدة ابلنسبة هلم. يف هذه احلالة جيب أن يكون املعلم أيضا حريصا على مواجهة 
أمناط سلوكه، مع التوجيه والتشجيع الذي قدم املعلم، ومبساعدة الوالدين سيحل هذا النوع 

من املشكلة.
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يرتبط منوذج إدارة الصف الذي أجراه املعلم إبعداد أو تشكيل كراسي الطالب. وفيما يتعلق 
بوضع املوقف وتشكيل الكراسي. وأوضح املعلم أن التغيري يف وضع الكراسي يهدف إىل أن يكون 
الطالب أكثر اختالطا، وميكن أن يساعد بعضهم البعض خاصة للطالب األقل ذكاء يف املستقبل 
مقرتان ابلطالب الذكي لكي يساعدهم يف فهم املواد الدراسية. أما ابلنسبة لتغيري تشكيل الكراسي 
فيهدف إىل إمتام شبعة الطالب أو عدم امللل يف متابعة عملية التعلم والتعليم. وهبذه الطريقة، فإنه 
ابلتأكيد جعل التفاعل بني الطالب واملعلم حبيث يصبح الطالب أكثر نشاطا. هذا الرأي يتماشى 
مع رادنو هارسانتو )2007: 59( الذي يشري إىل أن تشكيل الكراسي مؤثر للغاية للتفاعل بني 
الطالب واملعلم حبيث سيؤثر على التعلم وشكل الكراسي لدى الطالب. وابلتايل، يؤثر على أمناط 

التفاعل بينهم.

ج- اخلالصة

تشكيالت الكراسي اليت تشكل جزءا من العناصر يف إدارة الصفوف الدراسية جوانب مهمة 
يف عملية التعلم والتعليم. لذلك، من األمهية مبكان أن يفهم املعلم ما يتعلق إبدارة الصفوف الدراسية. 
إدارة الصفوف الدراسية هي طريقة املعلم يف تنظيم مجيع املرافق والبنية التحتية واستخدامها يف عملية 
التعلم حبيث ميكن تشغيل التعلم بشكل فعال وممتع. حبيث يف عملية تعليم املعلم دائما تطبق أو 

تنفذ إدارة الصف حبيث تصبح عملية التعلم أكثر إاثرة لالهتمام وميكن حتقيق اهلدف من التعلم.

إدارة الصفوف الدراسية هي حماولة لالستفادة من إمكاانت الصف حيث كان الفصل لديه 
وظائف معينة يف دعم جناح عملية التعليم التفاعلية. لذلك، ميكن القول أن املعلم هو ابلفعل على 
دراية إبدارة الصف، وينظر إىل عملية التعلم أن املعلم قادر ابلفعل على تطبيق األشياء املتعلقة إبدارة 
الصف على أساس فهم املعلم عن إدارة الصف. من خالل تنفيذ مناذج إدارة الصفوف الدراسية، 
تصبح عملية التعلم أكثر متعة وحتفز الطالب على تعلم أحسن، حبيث ميكن للطالب فهم املواد 
التعليمية بسهولة. ابإلضافة إىل ذلك، ميكن للطالب أيضا أن يكونوا أكثر نشاطا بسبب التفاعل 
بني الطالب الذي جيعلهم أكثر حرية يف إبداء رأيهم، وميكنهم حتسني مهاراهتم بشكل أكرب وميكن 
أن يساعد بعضهم البعض. يف هذه احلالة سيساعد الطالب األذكياء أصدقائهم األغبياء يف فهم 

املوضوع.
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يرتبط منوذج إدارة الصف الذي أجراه املعلم إبعداد أو تشكيل كراسي الطالب. مما يتعلق  
بتشكيل املواقف أو الكراسي، فاملعلم يوضح أن التغيري يهدف إىل أن يكون املعلم خمتلطا ومعينا، 
خاصة للطالب األقل ذكاءا ليقرتنوا بطالب ذكي ملساعدهتم يف فهم املواد الدراسية. أما ابلنسبة إىل 
تغيري تشكيل الكراسي فيهدف إىل إمتام شبعة الطالب أو عدم امللل يف متابعة عملية التعلم والتعليم. 

وهبذه الطريقة، فإنه ابلتأكيد جعل التفاعل بني الطالب واملعلم أكثر نشاطا من قبل.
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