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العنوان  :االدارة الصفٌة

رقم النشرة التربوٌة ) 1 ( :

الفصل الدراسً  :األول

مفهوم إدارة الصف :
•
•
•

تهٌئة األجواء المناسبة واإلمكانات وتوظٌف قدرات الطالب ونشاطهم لتحقٌق األهداف التعلٌمٌة .
اإلجراءات واألنشطة التً ٌقوم بها المعلم بهدف تنظٌم الطالب والوقت والفصل والمواد التعلٌمٌة بهدف تفعٌل عملٌة
التدرٌس وحدوث عملٌة التعلم الجٌد
مجموعة من األسالٌب و اإلجراءات التً ٌستخدمها المعلم لتنمٌة األنماط السلوكٌة المقبولة لدى التالمٌذ وحذف األنماط
غٌر المرغوب فٌها وتهٌئة الجو الودي وتحقٌق نظام اجتماعً فعال ومنتج داخل الصف والعمل على استمراره .

أنماط اإلدارة الصفٌة :
 -1النمط الحازم الدٌمقراطى :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ٌضع ضوابط على الطالب ولكنه فً نفس الوقت ٌشجع وٌشرح األسباب التً وراء اتخاذ القرارات .
ٌستخدم المدح والتشجٌع .
ٌقدم تغذٌة راجعة وتعزٌز للطالب .
ٌستخدم العقاب التربوي .
ٌتقبل التفاعل اللفظً والمناقشات .
ٌشجع وٌنمى مهارات االتصال لدى الطالب .
ٌتقبل أن ٌسأله الطالب أسئلة متعلقة بالنقطة التً ٌتحدث فٌها .
إتاحة فرص متكافئة بٌن الطالب .
إشراك الطالب فً المناقشة وتبادل الرأي ووضع األهداف ورسم الخطط واألسالٌب واتخاذ القرارات .
تنسٌق العمل بٌنه وبٌن الطالب  ،وبٌن الطالب مع بعضهم البعض .
العمل على خلق جو ٌشعر التلمٌذ بالطمأنٌنة الالزمة للقٌام بعمله بفاعلٌة .
تشجٌع استثارة همم الطالب .
احترام قٌم الطالب وتقدٌر مشاعرهم وتطلعاتهم .
إتاحة الحرٌة الفكرٌة لكل الطالب والثقة فٌهم وفً قدراتهم .
عدم إشعار الطالب بالتعالً  ،وعدم التساهل معهم واالنفتاح علٌهم .

 -2النمط التسلطً:
•
•
•
•
•
•
•

ٌضع قٌودا صارمة على طالبه .
ٌجلس الطالب دائما فً مقاعد ثابتة ال تتغٌر .
ال ٌتقبل أى أعذار من الطالب .
ٌشعر الطالب بالقهر وعدم الدافعٌة فً فصله .
الطالب ٌعرفون أنه ٌجب أال ٌقاطعوه فً اى حال من األحوال .
عدم طاعة المعلم ٌكون نتٌجته دائما العقاب .
ال ٌجب على الطالب أن ٌعرفوا أسباب قرارات المعلم ولكن ٌجب أن ٌطٌعوه فقط .

•
•
•
•
•
•

•

االستبداد بالرأي وعدم السماح للطالب بالتعبٌر عن آرائهم .
استخدام أسالٌب لغرض اإلرغام والتخوٌف .
عدم السماح بالنقاش .
ٌفرض على الطالب ما ٌجب أن ٌفعلوه  ،وكٌف ومتى وأٌن .
منعزل عن الطالب  ،ال ٌؤمن بالعالقات اإلنسانٌة  ،و ٌمنح القلٌل من الثناء .
توقع التقبل الفوري لكل أوامره .
ٌجعل الطالب ٌعتمدون علٌه باستمرار .

 -3النمط العاطفً :
•
•
•
•

•

ٌجد صعوبة فً أن ٌقول ال للطالب .
ٌرٌد أن ٌكون صدٌقا لكل الطالب .
ال ٌضع حدودا بٌن حٌاته المهنٌة والشخصٌة .
ٌضع القواعد الصفٌة طبقا لمشاعر الطالب ولٌس طبقا لألهداف األكادٌمٌة المرجوة .
إذا قام أى طالب بسلوك غٌر مناسب ٌفترض أنه لم ٌعره أى انتباه من البداٌة وٌلوم نفسه .

 -4النمط الفوضوي :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الٌحب فرض اى قواعد على الطالب .
ال ٌؤمن بالتحضٌر قبل الدرس .
ٌستخدم نفس الوسائل طوال الوقت .
ال ٌستطٌع السٌطرة على الفصل .
ال ٌهتم بإحضار الطالب لكتبهم .
ال ٌوجد لدى الطالب أى دافعٌة وتحصٌلهم منخفض .
مقصر فً التوجٌه واإلرشاد .
ٌترك الطالب ألهوائهم ومٌولهم .
تسود الفوضى محل النظام .
قصور فً األداء .

 ترك الحبل على الغارب ( الطالب ٌفعل ما ٌشاء ) .

و هناك وسائل ٌمكن للمعلم أن ٌستخدمها فً التعامل مع التالمٌذ الذٌن ٌثٌرون الفوضى وهً كما ٌلً :
•
•
•
•
•

االتصال البصري الصارم والغاضب .
استخدام تعابٌر الوجه .
تذكٌر الطالب بقوانٌن الصف وأنظمته المتفق علٌها .
معاقبة الطالب بحرمانه مؤقتا من شًء ٌحبه إلى أن ٌتعدل سلوكه.
اللجوء إلى المرشد الطالبً فً بعض الحاالت الصعبة إن وجدت.

وٌمكن أن ٌقوم المعلم باألدوار اآلتٌة لحفظ النظام داخل الصف :
•
•
•
•
•
•
•

 -1إشغال الطالب طوال مراحل الدرس وإشراكهم فً كل خطوة من خطواته عن طرٌق أسالٌب التدرٌس المختلفة و
إثارة الدافعٌة وأن ال ٌدع مجاال ألي منهم أن ٌنصرف عن الدرس أو ٌعبث بالنظام .
 -2انتباهه لكل ما ٌجري بالصف والتفاته لجمٌع الطالب وإشعاره لهم بأنهم جمٌعا مراقبون وعدم ترك السلوك السلبً
ٌنمو حتى ٌستفحل .
 -3االهتمام برغبات ومٌول الطالب وتشوٌقهم وإعادة حفزهم كلما ق َّل اشتٌاقهم للتعلم .
 -4استخدام التعزٌز والتشجٌع وشحذ الهمم .
 -5المحافظة على عالقات إٌجابٌة مع جمٌع الطالب وتنمٌة عالقات االحترام بٌنهم .
 -6إتاحة الفرصة للطالب بالتعبٌر عن أفكارهم ومشاعرهم حتى ٌنمو لدٌهم إحساس االنضباط الذاتً .
 -7اتصاف المعلم نفسه باألخالق النبٌلة كالصبر والحلم واإلٌثار والتضحٌة وحب النظام وأن ٌطبق على نفسه ما ٌقول
وأن ٌكون هو نفسه قدوة أمام طالبه .
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