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 لصفية
ٔ
ن يعرف المتدرب مفهوم اإلدارة ا

ٔ
 ا

ن يفرق بين اإلدارة الصفية والضبط الصفية
ٔ
 ا

 ن يعرف العالقة بين الهدوء والحيوية
ٔ
 ا

ن يعرف المتدرب عناصر اإلدارة الصفية
ٔ
 ا

ن يعرف العوامل المؤثرة في إدارة الصف
ٔ
 ا
 

   



 )دقائق  5)                 ( 1( تمرين رقم    

ذكر مفهوم اإلدارة الصفية مستخدما 
ٔ
فراد مجموعتك ا

ٔ
باالشتراك مع ا

 0الكلمات المساعدة

   -: كلمات مساعدة 

اقــل  –المــوارد البشــرية  –عمليــات  –الطــالب  –مهــارة 

هـداف التعليميـة  –جـوا تربويـا  –غرفة الصف  –التكاليف 
ٔ
اال

 المعلم  –



 تنظــــــيم المــــــوارد البشــــــرية والماديــــــة وتوجيههــــــا لتحقيــــــق

هداف مرغوبة 
ٔ
 ا

 و  بـــهمـــا يقـــوم
ٔ
عمـــال لفظيـــة ا

ٔ
المعلـــم داخـــل الفصـــل مـــن ا

ن تخلـــــق جــــوا تربويـــــا يمكـــــن المعلـــــم 
ٔ
نها ا

ٔ
عمليــــة مـــــن شـــــا

هداف التربوية  
ٔ
 والمتعلم من بلوغ اال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 توفير المناخ العاطفي واالجتماعي 

 تنظيم بيئة التعلم 

 توفير الخبرات التعليمية 

 حفظ النظام 

مالحظة التالميذ ومتابعتهم وتقويمهم 



7 

عمال التالية من 
ٔ
 : مظاهر إدارة الصفيمكن اعتبار اال

 .التخطيط اليومي و اختيار الدروس-1

 .مالحظة حركة الطلبة في الصف والمدرسة -2

نشطة التعليمية المتنوعة والتي تراعي الفروق الفردية بين الطلبة -3
ٔ
 .بناء اال

 .تعزيز العمل الجيد -4

 .توفير الكـتب والمواد التعليمية  -5

 .مالحظة  ورصد سلوك الطلبة وتقويمها باستمرار  -6

 .تفعيل دور العمل الجماعي  -7

سئلة الصفية ومدى إثارتها للتفكير عند المتعلم  -8
ٔ
 .تنوع اال

 



 ضبط الصف إدارة الصف

 إجراءات وقواعد يضعها المعلم إجراءات وقواعد يتفق عليها

 الهدوء التفاعل االيجابي

 يعتمد على قوة شخصية المعلم االنضباط الذاتي

 مرتبط بالسلوك الصفي السلوك داخل وخارج الفصل تعديل

ساليب يعتمد  يعتمد على إجراءات متفق عليها
ٔ
العقابية في ضبط على اال

 الصف



 ) السائب( النمط الفوضوي 

 النمط العاطفي

 )الديمقراطي ( النمط الحازم 

 )التسلطي ( النمط السلطوي 



 ي قواعد على الطالب
ٔ
 اليحب فرض ا

 ال يؤمن بالتحضير قبل الدرس 

 ال يستطيع السيطرة على الفصل 

هوائهم وميولهم
ٔ
 يترك الطالب ال

 حل الفوضى محل النظام
ٔ
 ا

 داء
ٔ
 قصور في اال

 ترك التلميذ يفعل ما يشاء 



  ســلوب الفوضــوي الســائب
ٔ
و (يمــنح المعلــم خــالل هــذا اال

ٔ
عــن رغبــة ذاتيــة ا

حرية متناهية للطـالب فـي توجيـه شـئونهم وتعلمهـم والتصـرف ) غير ذاتية 

خــر فــي 
ٔ
كمــا يحلــوا لهــم دون تــدخل يــذكر منــه ، فهــم ينتقلــون مــن مكــان ال

ذن في الغالب 
ٔ
 .  الفصل ويخرجون منه دون ا

 مـا
ٔ
سلوب الفوضوي بالالهادفيه ، ا

ٔ
وهنا تتميز الحياة الصفية نتيجة لهذا اال

المعلـــم فيتصـــف بضـــعف الشخصـــية و اإلهمـــال وعـــدم القـــدرة علـــى توجيـــه 

 الطالب وجذب انتباههم



 ن يقول ال للتلميذ
ٔ
 يجد صعوبة في ا

 ن يكون صديقا لكل الطالب
ٔ
 يريد ا

 ال يضع حدودا بين حياته المهنية والشخصية 

كاديمية المرجوة
ٔ
هداف اال

ٔ
 يضع القواعد الصفية طبقا لمشاعر الطالب وليس طبقا لال

 ي انتباه من البداية
ٔ
ي تلميذ بسلوك غير مناسب يفترض انه لم يعره ا

ٔ
 إذا قام ا



 بالتــدريس 
ٔ
 مــن المعلمــين الغرفــة الدراســية ويبــدا

ً
و ( يــدخل كـثيــرا

ٔ
ا

و تهيئــه نفســية ) صــب المعلومــات 
ٔ
و تقــديم ا

ٔ
و تحفيــز ا

ٔ
دون تمهيــد ا

للطــالب وهــذا يــؤدي إلــى عــدم انتبــاههم وضــعف الرغبــة لــديهم فــي 

التعلم وظهور عدد من المشـكالت السـلوكية والصـعوبات التربويـة 

 وذلك بسبب عدم تحفيز المعلم لهم 

 



 سباب التي وراء
ٔ
يضع ضوابط على الطالب وفي نفس الوقت يشع االستقاللية ويشرح اال

 اتخاذ القرار

 ساليب
ٔ
هداف ورسم الخطط واال

ٔ
ي ووضع اال

ٔ
يشرك التالميذ في المناقشة وتبادل الرا

 واتخاذ القرارات

إتاحة الحرية الفكرية لكل الطالب والثقة في قدراتهم 

 احترام قيم الطالب وتقدير مشاعرهم وتطلعاتهم 

 يستخدم العقاب المهذب دون توبيخ 
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 خوة له
ٔ
سلوب هو معاملة المعلم للطالب كا

ٔ
هم سمات هذا اال

ٔ
من ا

و 
ٔ
ساســيا عنــد اختيــار ا

ٔ
راء ورغبــات الطــالب معيــارا ا

ٓ
، واتخــاذه مــن ا

و نشــاطه ويراعــي الموضــوعية فــي معالجــة مشــاكل الطــالب 
ٔ
تطــوير ا

ورباطـة . ويركز على إنسانية الطالب واالسـتجابة لحـاجتهم الفرديـة 

ش واالتزان في مواجهة الصعاب والتسـامح والتواضـع وانفتـاح 
ٔ
الجا

عماله 
ٔ
سارير خالل معامالته وا

ٔ
 . اال

 



يضع قيودا صارمة على طالبه 

سباب قراراته ولكن يطيعوه
ٔ
 ال يجب على التالميذ معرفة ا

 رائهم
ٓ
ي وعدم السماح للتالميذ بالتعبير عن ا

ٔ
 االستبداد بالرا

 عدم طاعة المعلم يكون نتيجتها دائما العقاب 

ساليب لغرض اإلرغام والتخويف
ٔ
 استخدام ا



 ســـلوب ســـلطة إمالئيـــة مباشـــرة
ٔ
يمـــارس المعلـــم فـــي هـــذا اال

خـــالل توجيـــه الطـــالب وتعلـــيمهم طالبـــا مـــنهم التمشـــي مـــع 

هوائــه ورغباتــه دون معارضــة تــذكر وهنــا يميــل المعلــم إلــى 
ٔ
ا

ــــــة  المزاجيــــــة وعــــــدم النضــــــج فــــــي صــــــناعة القــــــرارات التربوي

 . والشخصية بتعلم الطالب ومعاملتهم 
 



سباب 
ٔ
 ما ا

 المشكالت الصفية



   والضجر الملل - 1 

 نشطة في والجمود بالرقابة الطالب شعور
ٔ
 يجعلهم الصفية اال

 الطالب انشغال فإن لذلك والضجر الملل لمشاعر فريسة يقعون

 هذه من يقلل مقبول بمستوى ويتحداهم تفكيرهم يثير بما

   . المشاعر

 



 اإلحباط والتوتر  - 2
سباب تدعو لشـعور الطالـب باإلحبـاط فـي التعلـيم الصـفي لـذلك تحولـه مـن طالـب منـتظم إلـى طالـب 

ٔ
هناك ا

سباب 
ٔ
  :مشاكس ومخل للنظام الصفي ومن هذه اال

ن يسلكوا بشكل طبيعي وهنا لم •
ٔ
 يحدد للطالب معايير السلوك الطبيعي   طلب المعلم من طالبه ا

حيانا وتحل هذه المشكلة ببعض النشاطات التعليمية الجماعية •
ٔ
 زيادة التعلم الفردي الصعب ا

خرى للطالب تسرعة سير المعلم في إعطائه للمواد التعليمية دون إعطاء راحه ب •
ٔ
 . ن الفترة واال

  



 ميل الطالب إلى جذب االنتباه - 3

 نحو يسعى الدراسي التحصيل في النجاح عن يعجز الذي الطالب إن     

خرين والطالب المعلم انتباه جذب
ٓ
 والمزعج  السيئ سلوكه طريق عن اال

ن ويمكن
ٔ
 حتى الطالب بين العادل االنتباه بتوزيع المشكلة هذه تعالج ا

 . طالبه إرضاء المعلم يستطيع
  



 ) 
ٔ
 :مشكالت تنتج عن سلوك المعلم وهي  )ا
  جدا المتسلطة القيادة      

  و الراشدة غير القيادة
ٔ
 . الحكيمة غير ا

  التخطيط انعدام . 

  والفردية الشخصية المعلم حساسية . 

  كرامته على للمحافظة الزائدة المعلم فعل ردود . 

  والتهديدات الوعود إعطاء في االطراد . 

   . مجد وغير خاطئ بشكل العقاب استعمال  •

 



 :التعليمية الصفية وهي  مشكالت تنجم عن النشاطات)  ب( 

    اللفظية    اقتصار النشاطات الصفية على الجوانب 

    تكرار النشاطات التعليمية ورتابتها. 

    عدم مالئمة النشاطات التعليمية لمستوى الطالب. 



 الصفية وهي مشكالت تنجم عن تركيب الجماعة  )جـ ( 

    العدوى السلوكية وتقليد الطالب لزمالئهم. 

    الجو العقابي الذي يسود الصف. 

    الجو التنافسي العدواني. 

    اإلحباط الدائم والمستمر. 

   نشطة والممارسات
ٔ
 الديمقراطية غياب االستعدادات لال

    شيوع جو الدكـتاتورية في الصف. 

    مان
ٔ
نينة واال

ٔ
 .غياب الطما

 



ساليب
ٔ
 -: الوقاية ا

حيث  
ٔ
سهل نا

ٔ
وال تحدث ال التي هي معها يتعامل التي السلوكية المشاكل ا

ٔ
 تجنبها يمكن التي وهي ا

عمال مندمجين الطالب وجعل صفية تعليمات وصياغة الصفي للنظام قواعد بوضع
ٔ
 واستخدام مفيدة با

نشطة تتخلل قصيرة راحة فترة بإعطاء التعب تقليل ويمكن . مختلفة تقنيات
ٔ
 وتفيد التعليمية اال

وقات وتحديد النشاطات
ٔ
وقات مثل الصعبة التعينيات إلعطاء الدراسي اليوم من المناسبة اال

ٔ
 الصباح ا

 . لذلك مستعدين الطالب يكون حيث

  

 



 استخدام التلميحات غير اللفظية : 

 وذلــك باســتخدام النظــر إلــى الطــالب المنشــغلين بالحــديث

و التحــرك نحــو الطالــب 
ٔ
و التربيــت علــى الكـتـف ا

ٔ
مـع بعضــهم ا

 .المخل بالنظام 



السيئ السلوك مع المنسجم غير السلوك مدح : - 

مع ينسجم ال الذي السلوك إليقاف المرغوبة السلوكيات على الطالب يمدح حيث 

 مقاعدهم في يجلسون الذين للطالب المعلم مدح مثل الجيدة الطالب سلوكيات

ثناء
ٔ
   لهم يؤذن عندما يجيبون و .ما لسؤال االستجابة ا

خرين الطالب مدح
ٓ
 - : اال

دائه ما طالب بمدح يقوم ثم مجتمعين الصف طالب بمدح المعلم يقوم حيث
ٔ
 ال

 . ما عمل وممارسته

 



البسيط اللفظي التذكير :   

استخدام فإن بالنظام المخل سلوكه يوقف ولم ما طالب لدى التلميح يجد لم إذا 

ن يمكن تلفظيه تذكيرات
ٔ
 إكمال في زمالئه مع واالنتظام الصحيح للمسار تعيده ا

ن ويبغي  ، النشاط
ٔ
 . الطالب على وليس السلوك على المعلم يركز ا

الذاتي االنضباط :  

ن على المعلم قبل من
ٔ
 تصرفاته كل في قدوة المعلم يكون ا



اجمع درجات استجابتك على كل محور على حده والمحور الذي تحصل فيه على إعلى درجة 

 يكون هو نمط إدارة الصف السائد لديك 
 تمثل النمط التسلطي  9،  3،  1العبارات رقم 

 12من =                            المجموع  
 تمثل النمط الديمقراطي الحازم 11،  8،  4العبارات رقم 

 12من =                            المجموع  
 تمثل النمط العاطفي  12،  10،  6العبارات رقم 

 12من =                            المجموع  
 تمثل النمط الفوضوي  7،  5،  2العبارات رقم 

 12من =                             المجموع  
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