
التعليمي إدارة الصف

وتقنيات التنشيط



من هذه المداخلةالمتوخاةاألهداف 

حلالمراجميعتعنيالصفإدارةعمليةبأنيعياألستاذجعل•
الجامعيالتعليمفيهابماالتعليمية

ةالعمليإلنجاحالصفيةالممارساتبعضيدركاألستاذجعل•
..التعلميةالتعليمية

.أفضلبشكلبهخاصةصورةلبلورةالمبتدىاألستاذدفع•

.ألستاذلالمهنيوالتطويربالتنميةيسمىماتحقيقفيالمساهمة•

تراتالتووالضغوطبعضتجاوزفيالمبتدئاألستاذمساعدة•
.صفهفييعيشهاالتي



تمهيـــــــــد

سبحوالمعلمين/واألساتذةللطالباليوميةبالضغوطمفعمامكاناالدراسيالصفإن•

شأنهامنوالتيالتاليةالسلوكياتمعالتعاملالمعلمينعلىبأنهNordahl1998نوردال

:وهيالصفيالتعليميالمناخعلىالتأثير

،إزعاجالجانبيالحديث،الذهنيالشرود)وهوالتدريسيةالعمليةعلىيؤثرسلوك•

بشكلأوأحياناالطالبلدىبالمائة60إلى30مابينيوجد(ومعلمينطالباآلخرين

.منتظم

مابينيوجد.(العالقاتاالنسحاب،والكآبة،وانعدامالوحدة،و)وتشملاالجتماعيةالعزلة•

.بالمائة30و10

دقواعوامتحانوالمعارضةوالعنفالنزاعافتعال)،وتشملاالنتباهجلبسلوكيات•

.بالمائة30و12مابين(الصفوأنظمة

الخ......والتهربوالسرقة،الشديداالستبداد)يشملالذياإلجراميوالسلوكالقواعدكسر•

.بالمائة2و1مابين



إدارة الصف   مفهوم 
رةاإلدامهمةتركيزأساسعلىقومتوالتسلطياالتجاهنظروجهة•

أنهالىعالصفيةاإلدارةإلىالبعضوينظرالمعلم/األستاذفيالصفية
.فقطالصفيالنظامحفظنحوموجهة

:هيالصفيةاإلدارةأنفيرىالفوضويتجاهاالاتعريف•
إتاحةعلىالمعلم/األستاذفيهايؤكدالتيالنشاطاتمنمجموعة)•

.(الصفغرفةفيللمتعلمينالتفاعلحرية
اتالنشاطمنمجموعةتمثلالصفإدارةالسلوكيةالمدرسةنظروجهة•

بالمرغواالسلوكتعزيزإلىخاللهامنالمعلم/األستاذيسعىالتي
ابوالعقالتعزيزطريقعنفيهالمرغوبغيرالسلوكوحذف.فيه

.واالنطفاء
تسودهيصفجووتوفيرخلقاالجتماعيالمنحىبحسبالصفيةاإلدارة•

.طلبتهواالمعلم/األستاذبيناإليجابيةاالجتماعيةالعالقات



:األسباب المؤدية لالهتمام بإدارة الصفأهم 

أدواركبريكلبشغريتالتعليميفاحلديثةالتوجهاتإن*
.(متعلم/معلم)الطالب/األستاذ
مابقدقنيالتلإىلتسعىالاحلديثةالرتبويةاألنظمة*

يتعلمونكيفو يفكرونكيفإىلالطلبةتوجيهإىلتسعى
ملياتععنعبارةهيو يقومونكيفو يراقبونوكيف
.معرفيةماوراءالتفكري



ظيالتواصل اللفظي وغير اللفومهارات اإللقاء 

O1اإللقاء الفعال والتواصل اللفظيـ:
Oريتغيواملقصود.ضخامتهأوشدتهأوالصوتقوة-أ

.واملوقفاحلدثحسابعلىالصوت
Oطبقةريتغيوحماولةالتكلفحمبذغري.الصوتطبقة-ب

.الصوت

Oاتاألصو بعضعيوبيفتدخلوهذه.الصوتنوعـت
.العيوبهذهمناملستطاعقدرالتخلصاألساتذةحياولوعليه

Oدقفيهوالبطءالكالمسرعة.(الكالم)الصوتسرعة-ث
ملتعلمنيعلىانتباهيؤثر .ا



1- قل أحاسيس الشخصهدفها نالكالم تأيت يف املرتبة الثانية بعد.تعبريات الوجه.
2- ف من خالله عنصر أساسي يف إدارة الص(.التواصل العيين)االتصال البصري

.يدرك املعلم كل ما جيول داخل الصف
3- تتب هناك كثري من حركات اجلسم واليت هلا دالالت لدى امل.حركة اجلسم.
4-واملتعلمنوعية املسافة بني األستاذهباواملقصود . التواصل املكاين.
5-وضوع معنياإلحساس باإلطالة أو بعدم الكفاية يف مهبااملقصود . لغة الوقت
6-يعترب أحيانا كحل فعال لفرض النظام. الصمت.
7-الفهم، هي مهارة يستوجب التدرب عليها عن طريق االنتباه،. االستماع

.لكل ما يقال.التقييم
8-و من خالل بعض تعبري املتعلم عن مدى فهمه للرسالة لفظيا أ.الراجعةالتغذية

.التعبريات



:اإلجابات الجماعية 

يجيبأنضويفتر،طلبتهعلىأسئلةاألستاذيطرحالصفيةالمناقشاتأثناء•
هأننجدالحاالتمعظمفيولكن،يستمعونواآلخروناألستاذيحددهواحد
ههذفيويختلطإذندونعليهالطلبةمنالعديديجيبالسؤالطرحعند

إلىيفتؤدوالمنخفضةالعاليةواألصواتبالخاطئالصحيحالكالماإلجابة
ىإلالجماعيةاإلجاباتتؤدي.التعلممردودوإضعافالصففيتشويش

كالمهموقطع،اآلخرينرأياحترامعدممنهاسيئةاجتماعيةعاداتخلق
قواعدمراعاةوعدم،بآرائهماالستخفافإلىيؤديمما،يكتملأنقبل

معلمال/األستاذعلىيجب،مزعجةظاهرةولكونها،والمثمرالصحيحالنقاش
دأن ِّ .عنهااإلقالععلىطلبتهيعو 

إجاباتمتنظيفعليكالجماعيةاإلجاباتمنوطالبكنفسكتخليصأردتفإذا•
.ةاألسئلطرحمهارةبإتقانيتماألمروهذاالمطروحةاألسئلةعلىالطلبة



:  طـرح األسئـلة

لغةبالصفيةالمناقشاتأسئلةتصوغوأن.جيدا  لدروسكتخططنأ-أ•
الصياغةضعيفةاألسئلةإن،واضحةاألسئلةهذهتكونوأنسليمة

بدأتالتياألسئلة)مثلواحدةكلمةإجابتهاالتيأو،باإلجابةوالموحية
منهاالتخلصوعليكالظاهرةهذهأسبابأهمهي(هلاالستفهامبحرف
الجماعيةاإلجاباتمنلتحد

ع-ب• ِّ فويةشأسئلةواطرحوالسهولةالصعوبةحيثمنأسئلتكفينو 
فيذالتالميجميعوإشراكالفرديةالفروقمراعاةبغرضوذلكوكتابية
.العمل

أنلىعالطلبةيُشعرمماالصففيواحدةفئةعلىاإلجابةقصرعدم-جـ•
.بأنفسهمبأخذهيبادرونلذاغيرهم،نالهقددورهم

.عليهامينالمتعلإجاباتلتلقيوالتخطيطألسئلةاطرحلعمليةالتخطيط-د•



:إستراتيجية االتجاه السلطوي في إدارة الصف

يضبطإداريةكعمليةالصفإدارةعمليةإلىاإلستراتيجيةهاتهتنظر•
كانتريرىحيثالمدرسطريقعنالمتعلمسلوكخاللهامن

توقعاتوضعالمعلم/األستاذحقمنبأنهCanter&Canterوكانتر
طرفمنالمرغوبوغيرالمرغوبالسلوكتؤكدوقيود،ونتائج

آللياتااإلستراتيجيةهذهوتستخدم.ذلكمتابعةحقهمومنالمتعلمين
:التالية

.وتأكيدهاالصفيللسلوكوأسسقواعدوضع-•

.الخفيفالتأنيب،الخفيفةالعقوباتاستخدام-•

.والتوجيهاتاألوامراستخدام-•




هماالفعالالتدريسوكذاالصفإدارةإنمفادهافتراضمناالتجاههذاينطلق
فيليتمثالمدرسودور،والمتعلميناألستاذللمعلمااليجابيةللعالقاتنتيجة

ماعياجتمناخخلقعلىوالعملالمتعلمينبينشخصيةعالقاتوبناءتأسيس
:توجهاتهاواهمايجابيعاطفي

كارلاتجاه–أC.Rogersالقبول،،الواقعيةاتجاهاتبانيرىوالذي:روجرز
.ميمةالحالعالقاتتشكيلفياألساسيالدورتلعبالفهمعلىالمبنيالتعاطف

جالسرنظروجهةبGlasser:دويعتقالمتعلممشاركةأهميةعلىجالسريركز
رالشعوبهاويقصدالهويةإلىالحاجةهيالمتعلمينلدىاألساسيةالحاجةإن

المسؤوليةحسوكذاالذاتاحتراممشاعريطورإنوعليه،واالحترامبالتميز
وءفسوعليهاآلخرين،معالجيدةالعالقاتمحصالتاألساسفيوهمااالجتماعية

.يناآلخرمعايجابيةعالقاتتأسيسفيفشلانهعلىندركهأنيمكنالسلوك

:ف المناخ االجتماعي العاطفي في إدارة الصاستراتيجية



:إستراتيجية تعديل السلوك في إدارة الصف

ة التي تنطلق هذه اإلستراتيجية من وجهة نظر النظريات السلوكي•

رون أن ترى بان السلوك اإلنساني مكتسب أو متعلم وعليه فهم ي

:سوء السلوك يعود لسببين 

.  إن المتعلم تعلم أن يتصرف بطريقة غير مناسبة–أ •

.المتعلم لم يتعلم أن يتصرف بطريقة مناسبة انب •

:وعليه فان دور المدرس هو إتقان تطبيق مبادئ التعلم وهي•

.التعزيز، العقاب ، االنطفاء



آلية المجموعة أو النظام االجتماعي في إدارة الصفاستراتيجية:

االجتماعيالنفسعلممبادئمناإلستراتيجيةهذهتنطلق
تاليةالاالفتراضاتعلىمبنيةوهياخصبشكلالجماعةوديناميكية

(الصغيرةالمجموعة).الصفمجوعةإطارفيشكلهالتعليميتخذ

متماسكةومنتجةمجموعةإنشاءهيالمدرسمهمةإن
.عليهاوالمحافظة

معمشتركةخصائصلديهااجتماعيةكمنظمةالصفمجموعةتعتبر
.األخرىاالجتماعيةاألنظمة

والمحافظةالمناسبةالظروفتوفيرهوالصفإدارةفيالمدرسدوران
.عليها

شموكنجدالتوجهبهذااهتمواالذينالباحثينبينومن
منمجموعةحددواحيثSchmuck&Schmuckوشموك
:وهيالصفادارةفيتتدخلالخصائص

-التماسك-االتصال-المعايير-الجاذبية-القيادة،التوقعات.

•*



ذ هو األداة فاألستا, وهم العاملون يف اإلدارة الصفية : الطلبـــة / األستاذـ 1
ملنفذة واملوجهة  ملادة اخلام ومربر وجودها, ا .أما الطلبة هم ا

ا فيه من وهي املكان الذي متارس فيه عمليات التعلم مب :الغرفة الدراسية-2
يشمل و ووضعيات جلوس .خصائص وما حيتوي عليه من أثاث وجتهيزات 

.مركز الوسائل التعليميةـاملعامل ـأماكن أخرى مثل ساحة املدرسة 

ت وهو عامل أساسي تنتقى بواسطته اإلجراءات والعمليا :الوقتـ3
.املختلفة سواء داخل املدرسة أم خارجها

ملواد أو األجهزة التعليمية ـ4 ـاآلالت ـاد وتشمل األجهزة التعليمية واملو : ا
.الوسائل

.يف الصفمبايدوريلعب دورا بارزا يف ربط الطلبة :املضمون-5



ضمن ويت، وهو أساس كل العمليات اإلدارية ويعتمد عليه في نجاحها : التخطيطـ 1
وتحديد األنشطة ،ومعرفة ، التخطيط تحضير الدروس والمحاضرات اليومية 

.وامكاناتهممهاراتهمتوقعومتطلبات المتعلمين 
م حيث يتم يشمل تنظيم التالميذ للتعلتنظيم المحتوى وتوزيعه كما ،: التنظيمـ2

دراسية التوزيع على مجموعات مع مراعاة المبادئ التي تحكم ذلك وتنظيم الغرفة ال
 .بكل ما تحويه من أثاث ووسائل وتجهيزات

ي كترتيب يتضمن وضع قواعد محددة لتنظيم السلوك والروتين الصف: التنسيقـ3
.الخ.............أدوار التالميذ وانتقالهم من مكان آلخر والتنوع في األنشطة 

اءات تتضمن التحكم في تنفيذ الخطط واألحكام وإلجر: التوجيه واالنضباطـ4
أو السلوك غير كما تتضمن أيضا  توجيه السلوك الصفي الضعيف. الخاصة بالتعليم 

.اإليجابي
ادة وهي المهمة األخيرة لإلدارة الصفية ، وتضم في الع: التسجيل والتدوينـ5

.بعض العمليات كتسجيل نتائج االختبارات وتدوين الحضور والغياب 



:المعلم في إدارة الصف/ أدوار األستاذ •
البحوثغالبيةأنتعليمي،إالنظامأييتبناهاالتيالنظريةالتوجهاتبحسبالمعلم/األستاذأدوارتعددتوقد•

:التاليةباألموريقومأنالمعلم/األستاذعلىبأنهرأت

سلوكياتإلى،إضافة(التنظيم،التنفيذ،التقويمالتخطيط،عملياتخاللمنذلكيظهر)الطلبةاحتراماكتساب•
.التعزيز،التشجيع

يحبونامأيطالبهواهتماماتلحاجاتمعرفتهخاللمنذلكويكون)التعلمنحودافعيتهموإثارةالطلبةتحفيز•
.(يحبونالوما

.(وقتاقلوفيبمرونةآخرإلىنشاطمناالنتقالومعناه)التعليمفيالسالسة•

مالحظةلانتباههمجذبخاللمنالنشاطفيمندمجينالطلبةجعلعلىالقدرةأيالطلبةتركيزعلىالمحافظة•
.مثالزمالئهمانجازات

فيينقللبعضايكونقد)النشاطبنفسيقومونالطلبةكلأنمنالتأكدأيالتعليميةالنشاطاتفيالتداخلإيقاف•
.(والصوربالرسوماتمهتماألخروالبعضالمحاضرات

دمعمعآخرإلىنشاطأوعملمنأوعنصرإلىعنصرمنالفجائياالنتقالتجنببمعنىالمشتتاتضبط•
.قصيروقتوفيالتدريسأساليبفيالتنويعمناإلكثار

يرسفيتقطعاتيتحدثالتيواألعمالالسلوكياتتجنبمحاولةأي)الدرسعرضأثناءالمقاطعاتتجنب•
.(الدرس

.(لفوضىلتجنباامثلبشكلالوقتاستغالل)الدرستنفيذفيالمبكرةوالنهاياتالمتأخرةالبداياتتجنب•

.الماديةبيئتهمتنظيموفيالطلبةتنظيمفيالمستغرقالوقتتقليل•



خالصة

الصفيةتالوضعياولكنوسماتهشخصيتهيعكسمعيناأسلوبايطورأنبإمكانهمعلمكل•

الرجوعتميحمماتختلفوالفصولالجماعاتوطبيعةتختلفالطلبةوشخصياتتختلف

مينالمتعلنظرةبينجوهريفرقهناكألنهالمجالهذافيالتربويةاألدبياتلبعض

يتعاملالثانيوهيبتهلفرضويصيحيصرخفاألوللألستاذالمتعلمينفهموبينلألستاذ

مفتوحبشكلحلهاويحاولمنها،الجماعيةأوالفرديةالسلوكيةالمشاكلمعمنتظمبشكل

.العقوبةوحجمالخطأطبيعةالطلبةيدركحتى


