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أھداف اللقاء
معرفیةومعلوماتبمھاراتالمشاركینتزویداللقاءھذایھدف

بخصوص:
مفھوم وماھیة إدارة الصف وأھمیتھا. ❖
 مجاالت اھتمام وتركیز إدارة الصف.❖
 أنماط اإلدارة الصفیة.❖
 عوامل نجاح أو فشل إدارة الصف.❖
 مصادر وأسباب مشاكل إدارة الصف.❖
 أسالیب معالجة مشاكل اإلدارة الصفیة.❖
 عناصر وخطوات عملیة إدارة الصف.❖
مصادر سلطة التدریسي في إدارة الصف.❖



مقدمــــــــــــــــــة
التعلیمیة،لإلدارةالفرعیةالمنظوماتإحدىھيالصفیةاإلدارة

(الصف)،الدراسیةبالقاعةجوانبھاتتعلقالفرعیةالمنظومةھذه
اطرافبینتفاعلوحسنمنظمةأجواءالىیحتاجالفعالالتعلیموالن

الموقف التعلیمي...
التعلیمیةالعملیةفيخاصةأھمیةذاتالصفیةاإلدارةفانلذلك

النفسیةوالمتطلباتاألجواءجمیعوتھیئةتوفیرإلىتسعىألنھا
واالجتماعیة والتربویة لحدوث عملیة التعلم بصور فاعلة.

بكفاءةأھدافھیحققأنللتعلیمأریدماإذاانھالقولوخالصة
وفاعلیة فال بد من إدارة صفیة متمیزة.



أوالً: مفھوم وماھیة اإلدارة الصفیة
:تعرف اإلدارة الصفیة من وجھات نظر متعددة یمكن توضیح أھمھا باالتي

وضبطلتأمینالتدریسيبھایقومالتيالنشاطاتمجموعة❖
النظام في القاعة الدراسیة والمحافظة علیة..

إتاحةعلىالتدریسيفیھایؤكدالتيالنشاطاتمنمجموعة❖
حریة التفاعل في قاعة الدرس..

إلىخاللھامنالتدریسيیسعىالتيالنشاطاتمنمجموعة❖
وحذفإلغاءعلىویعملالطلبةلدىفیھالمرغوبالسلوكتعزیز

جووتوفیرخلقخاللمنلدیھم،فیھالمرغوبغیرالسلوك
بینالبناءوالضبطاإلیجابیةاالجتماعیةالعالقاتتسودهصفي

التدریسي وطلبتھ وبین الطلبة أنفسھم داخل غرفة الصف.



ثانیاً: مجاالت اھتمام وتركیز اإلدارة
الصفیة

یمكن اختصار مجاالت االھتمام ھذه وفق التصنیف اآلتي:

 المھام اإلداریة التقلیدیة.❖

 المھام المتعلقة بتنظیم عملیة التفاعل الصفي (طرق المشاركة) .❖

 المھام المتعلقة بإثارة الدافعیة للتعلم (التعلیم).❖

المھام المتعلقة بتوفیر أجواء االنضباط الصفي (قواعد التعامل).❖



ثالثاً: أنماط وصیغ اإلدارة الصفیة
یمكن ذكر األنماط المعتمدة لتعامل التدریسي مع الطلبة باالتي:

 االسلوب الفوضوي.❖

 االسلوب الضاغط.❖

 االسلوب الدیمقراطي.❖

 االسلوب التسلطي.❖



رابعاً: العوامل المؤثرة في نجاح أو فشل اإلدارة
الصفیة

التخطیط. ❖
 ترتیب المادة الدراسیة.❖
 دور التدریسي في نقل المعرفة (المحاضرة وأسلوب اإللقاء).❖
 طبیعة األسئلة.❖
 إجابات الطلبة.❖
 عالقات الطلبة مع التدریسي.❖
 عالقات الطلبة مع بعضھم.❖



خامساً: أسباب ومشاكل اإلدارة الصفیة
یمكن تصنیف بواعث ھذه المشاكل إلى األسس اآلتیة:

المشاكل ذات العالقة بالطالب:❖
   الملل والضجر، اإلحباط، التوتر، المیل إلى جذب االنتباه...

المشاكل ذات العالقة بسلوك التدریسي:❖
غیرفعلردودالشخصیة،الحساسیةالسیئ،التخطیطفاعل،غیرقیادينمط

مدروسة، استعمال خاطئ للعقاب..

المشكالت المرتبطة بتركیب الجماعة الصفیة:❖
غیاباالیجابیة،الجماعیةالروحغیابالعدواني،التنافسالسلوكیة،العدوى

الطمأنینة...

المشاكل ذات العالقة بالنشاط التعلیمي:❖
أللفضیة،الجوانبعلىالنشاطاقتصارالتعلیمي،والمحتوىاألسلوبورتابةتكرار

عدم مالئمة النشاط لمستوى الطالب..



سادساً: أسالیب التعامل مع المشاكل
الصفیة

ھنالك عدد غیر محدود من األفكار التي أثبتت فاعلیتھا في ھذا المجال، من أھمھا:

األسالیب الوقائیة.❖
استخدام التلمیحات غیر أللفضیة.❖
مدح السلوك غیر المنسجم مع السلوك السیئ.❖
التذكیر اللفظي البسیط.❖
بناء النظام.❖
االنضباط الذاتي.❖



سابعاً: عناصر وخطوات عملیة إدارة الصف
ھنالك خطوات تقلیدیة أربع تشكل أساس العملیة اإلدارة ھنا وھي:

التخطیط: ❖
المراحل والعملیات، األنواع.              

:القیادة ❖
والضجر،المللمعالجةالنفسیة،الحاجاتمراعاةالدافعیة،خلق

االنتباه لمیل الطالب لجذب االنتباه، مراعاة الفروق الفردیة.

التنظیم:❖
           إدارة الوقت.

التقویم:❖



ثامناً: مصادر سلطة التدریسي في إدارة
الصف

مصادر متعددة یمكن للتدریسي استخدامھا في ھذا المجال:

السلطة الرسمیة... ❖

القدرة على التحلیل النفسي... ❖

التفوق المعرفي... ❖

مھارات العملیة التربویة... ❖



طابت وسعدت أوقاتكم

شكراً لحسن استماعكم


