
اإلدارة الصفية الناجحة 

حمرقآل مشعة / اعداد املدربة 



مشعة حسن ال حمرق / االسم 

بكالوريوس تربوي ختصص كيمياء عامة  / املؤهل

–مشرفة تربوية  للعلوم الطبيعية / العمل 

طالبة ماجستري تقنيات التعليم جبامعة امللك سعود

مدربة معتمدة  

معة  آ ل محرق  
ش 



.أن يعِـّرف املعلم إدارة الصف-

.أن يذكر أهمية اإلدارة الصفية-

أن يهيئ اجلو املناسب إلدارة الصف-

.أن حيفز طالبه على املشاركة الفاعلة -

.أن يعاجل املشاكل السلوكية حبكمة وروية-

.اإلدارة الصفية االلكرتونية-

المحـــــاور

معة  آ ل محرق  
ش 



سياسة النفوس

: قال تعاىل

"  خـذ العفـو وْأمـر بالعـرف وأعـرض عن اجلاهلني"

:وقال صلى اهلل عليه وسلم ألحد أصحابه 

." احللم واألناة: إن فيك خصلتني حيبهما اهلل ورسوله "

معة  آ ل محرق  
ش 



مقدمة

فاملعلم , و عامل تغيري يف إدارة الصف, املعلم صانع قرارات

. الناجح هو الذي يتعرف على خصائص طالبه و حاجاتهم 

عند ذلك يستطيع أن يقوم بإدارة صفه بطريقة شعارها التعاون 

فيما بينه و بني طالبه حبيث يستطيع أن جيعل من كل طالب 

.عضًوا فعَّااًل له دوره الذي يناسبه يف داخل الفصل 

فمن الناحية الفنية تعتمد , و تعد إدارة الصف فًنا و علًما 

هذه اإلدارة على شخصية املعلم و أسلوبه يف التعامل مع 

.و تعد إدارة الصف علًما مستقًلا بذاته و قوانينه , الطالب

معة  آ ل محرق  
ش 



ما ملقصود باإلدارة  

الصفية؟؟  

معة  آ ل محرق  
ش 



تعريف اإلدارة الصفية  

حيققجمموعة األنشطة اليت يستطيع املعلم بواسطتها أن

الئم وينمي السلوك املناسب ويوجد املناخ املالنظام يف الفصل

.للتعم

و هي جمموعة من األمناط السلوكية اليت يستخدمها 

املعلم لكي يوفر بيئة تعليمية مناسبة و حيافظ على

استمرارها مبا ميكنه من حتقيق األهداف التعليمية 

.املنشودة 

معة  آ ل محرق  
ش 



بني إدارة الصفما لفرق

؟ وهل هما الصفوضبط 

الشيء ذاته؟؟

معة  آ ل محرق  
ش 



ضبط الصفإدارة الصف
إجراءات وقواعد يضعها املعلمإجراءات وقواعد يتفق عليها

اهلدوءيشرتط االجيابيالتفاعل يتميز ب

يعتمد على قوة شخصية املعلماالنضباط الذاتي

مرتبط بالسلوك الصفيالسلوك داخل وخارج الفصلتعديل

بط الصفيعتمد على األساليب العقابية يف ضمتفق عليهاوميثاقإجراءاتيعتمد على 

مقارنة بني إدارة الصف وضبط الصف

معة  آ ل محرق  
ش 



(السائب ) النمط الفوضوي 
(السائب ) النمط الفوضوي 

النمط العاطفي

(الدميقراطي ) النمط احلازم 
(التسلطي ) النمط السلطوي 

أمناط اإلدارة الصفية 

معة  آ ل محرق  
ش 



حيب فرض أي قواعد على الطالب ال

 ال يؤمن بالتحضري قبل الدرس

  ال يستطيع السيطرة على الفصل

يرتك الطالب ألهوائهم وميوهلم

 أحل الفوضى حمل النظام

 قصور يف األداء

 ترك التلميذ يفعل ما يشاء

(السائب ) النمط الفوضوي 

معة  آ ل محرق  
ش 



   ة عان رببا  )مينح املعلم خالل هذا األسلوب الفوضوي الساائب

ئونهم حرية متناهية للطالب يف توجيه شا ( ذاتية أو بري ذاتية 

هام  وتعلمهم والتصرف كما حيلوا هلم دون تدخل يذكر منه ، ف

ينتقلون من مكان ألخر يف الفصال وررجاون مناه دون أذن يف   

. الغالب 

    وي وهناا تتميااز اةيااة الصاافية نتي اة هلااذا األسالوب الفوضاا

إلهماال  بالالهادفيه ، أما املعلم فيتصف بضاعف الشخصاية و ا  

وعدم القدرة على توجيه الطالب وجذب انتباههم

(السائب ) النمط الفوضوي 

معة  آ ل محرق  
ش 



 جيد صعوبة يف أن يقول ال للتلميذ

  يريد أن يكون صديقا لكل الطالب

 ال يضع حدودا بني حياته املهنية والشخصية

كادميية يضع القواعد الصفية طبقا ملشاعر الطالب وليس طبقا لألهداف األ

املرجوة

 باا  مان   إذا قام أي تلميذ بسلوك بري مناسب يفرتض انه مل يعار  أي انت

البداية 

النمط العاطفي

معة  آ ل محرق  
ش 



دأ يدخل كثريًا من املعلمني الغرفة الدراسية ويب

دون متهيد أو  ( أو صب املعلومات ) بالتدريس 

هذا  حتفيز أو تقديم أو تهيئه نفسية للطالب و

يؤدي إىل عدم انتباههم وضعف الرببة لديهم يف

التعلم وظهور عدد من املشكالت السلوكية  

يز املعلم  والصعوبات الرتبوية وذلك بسبب عدم حتف

هلم 

معة  آ ل محرق  
ش 



رح  يضع ضوابط على الطالب ويف نفس الوقت يشع االستقاللية ويش

األسباب اليت وراء اختاذ القرار

طط يشرك التالميذ يف املناقشة وتبادل الرأي ووضع األهداف ورسم اخل

واألساليب واختاذ القرارات

إتاحة اةرية الفكرية لكل الطالب والثقة يف قدراتهم

  احرتام قيم الطالب وتقدير مشاعرهم وتطلعاتهم

  يستخدم العقاب املهذب دون توبيخ

(الدميقراطي ) النمط احلازم 

معة  آ ل محرق  
ش 



       من أهم مساات هاذا األسالوب هاو معاملاة املعلام

للطالب كأخوة لاه ، واختااذ  مان ءراء وربباات     

الطالب معيارا أساسايا عناد اختياار أو تطاوير أو    

نشاااطه ويراعااي املوضااوعية يف معاكااة مشاااكل   

بة الطالب ويركز على إنسانية الطالاب واالسات ا  

ورباطاة اكاأو واالتازان يف   . ةاجتهم الفردياة  

مواجهااة الصااعاب والتسااامح والتواضااع وانفتاااح  

. األسارير خالل معامالته وأعماله 

(الدميقراطي) النمط احلازم 

معة  آ ل محرق  
ش 



يضع قيودا صارمة على طالبه

 ال جيب على التالميذ معرفة أسباب قراراته ولكن يطيعو

االستبداد بالرأي وعدم السماح للتالميذ بالتعبري عن ءرائهم

 عدم طاعة املعلم يكون نتي تها دائما العقاب

استخدام أساليب لغرض اإلربام والتخويف

(التسلطي ) النمط السلطوي 

معة  آ ل محرق  
ش 



اشرة  ميارس املعلم يف هذا األسلوب سلطة مب

هم  خالل توجيه الطالب وتعليمهم طالبا من

التمشي مع أهوائه وربباته دون معارضة  

م  تذكر وهنا مييل املعلم إىل املزاجية وعد

النضج يف صناعة القرارات الرتبوية  

. والشخصية بتعلم الطالب ومعاملتهم 

(التسلطي ) النمط السلطوي 



بعد أن تعرفنا على أمناط 

اإلدارات الصفية 

أين جتد نفسك منهم؟؟

معة  آ ل محرق  
ش 



معة  آ ل محرق  
ش 

أمناط املتعلمني يف الفصل



:أنواع املشكالت السلوكية 

:مثل . مشكالت عابرة -1

.عدم االنتباه لفرتة قصرية -

.. التحدث العــابر-

:مثل . مشكالت بسيطة -2

.اجلهر باإلجابة دون نظام -

.مغادرة املقعد لفرتة قصرية-

معة  آ ل محرق  
ش 



:أنواع املشكالت السلوكية 

:مثـل . مشكالت حادة ولكنها حمدودة التأثري -3

.العبث باملرافق -

.الغش يف االختبار -

:مثل . وهي كل مشكلة بسيطة أو حادة أصبحت عامة : مشكالت متفاقمة -4

.جتول الطالب داخل الفصل -

.الرد على املعـلم بطريقة غري الئقة -

معة  آ ل محرق  
ش 



اإلدارة الصفية  العوامل املؤثرة يف  
ى املناخ تتفاوت قدرة اإلدارة الصفية يف التأثري عل: املرحلة التعليمية

.التعليمي وفقًا للمرحلة التعليمية، سواء كانت أساسية أم ثانوية

دينة أو بشكل أدق التقسيم اإلداري، ويشمل ذلك امل: البيئة اكغرافية

.والريف واملخيم، أي طبيعة املكان الذي توجد فيه الغرفة الصفية

غرفة الصفية رتلف التأثري كثريًا فيما إذا كان طلبة ال: التكوين البشري

.من أبناء جنس واحد أو خمتلط

لم  يؤثر ذلك يف االنضباط، وسرعة الفهم، وقدرة املع: مستوى االزدحام

.على التحكم بالطلبة وضبطهم

مستوى االستيعاب والدافعية لدى الطلبة.

خصائص النمو للمتعلم

معة  آ ل محرق  
ش 



:الصف أساليب إدارة 

إذا أردنا أن يسلك الطلبة السلوك املناسب يف برفة 

الصف، والذي يعين استمرار عملية التعلم ويضمن 

انشغاهلم باملهمات األكادميية بداًل من االنشغال بإثارة 

املشاكل الصفية، فإن علينا أن نقوم بتهيئة الظروف 

.املناسبة لتعليم الطلبة السلوك الصفي املربوب

معة  آ ل محرق  
ش 



:اسرتاتيجيات تعزيز السلوك املناسب•

. التعرف على أساليب السلوك املربوب فيه وتعزيز * 

. التأكيد على السلوك املربوب فيه وتعزيز * 

. استخدام التعزيز املناسب وتكرار * 

من إن التأكيد على أساليب التعزيز للسلوك املناسب يض

. حتقيق النتاجات السلوكية والتعلمية املربوبة

معة  آ ل محرق  
ش 



قائمة السلوك االجيابي

املدرسية -1

إدارة املدرسة  قائمة تعدها 

القواعد )للسلوكيات االجيابية

اليت( السلوكية املدرسية تربب 
أن ميارسها الطلبة وفقا للمرحلة 

م  للطلبة يف املدرسة ويتالنمائية

االلتزام مبتابعتها طوال العام  

.الدراسي

القواعد )متخصصة قائمة 

يعدها املعلم  ( السلوكية الصفية

حول السلوكيات اليت يربب أن  

ميارسها الطلبة يف لصف وتكون  

مع ( الروتني اليومي)مبثابة 

مراعاة نوع املرحلة االنمائية 

.للطلبة يف الصف

الصفية-2

معة  آ ل محرق  
ش 



ة يف يتصور املعلم كيف يرغب أن تكون سلوكيات الطلب-أ

احلصة؟/ الصف 

خيتار املعلم أي القواعد السلوكية يتم إدراجها يف-ب

.قائمة السلوك الصفي

.حيدد املعلم أسلوب التنفيذ واملتابعة-ج

.عةحيدد املعلم الفرتة الزمنية للتنفيذ واملتاب-د

.يكافئ املعلم السلوك االجيابي للطلبة- 

(الصفية)قائمة السلوك االجيابي 

معة  آ ل محرق  
ش 



يتصور املعلم كيف يربب أن تكون سلوكيات الطلبة يف. أ
اةصة؟/ الصف 

ن تكون عليها سلوكيات  أيضع املعلم األهداف السلوكية اليت يربب 

.الطلبة يف الصف

هادئون متفاعلون منصتون
متعاونون يف

مجاعات

مقدرون 

لزمالئهم

معة  آ ل محرق  
ش 



و رتار املعلم القواعد السلوكية املالئمة لذلك، وقد تكون احد ا

.  جمموعة من القواعد السلوكية يف جوانب

االنفعاالتاالنضباطالتعلم

رتار املعلم أي القواعد السلوكية يتم أدرجها يف -ب
.قائمة السلوك الصفي

معة  آ ل محرق  
ش 



.حيدد املعلم أسلوب التنفيذ واملتابعة-ج

.االستعانة بأحد األنشطة املساعدة إلكساب الطلبة السلوكيات املرغوبة

طريقة العصف 

الذهين
طريقة االختيارطريقة االستبانة

اجلس الطلبة يف جمموعات •

صغرية

يفكروا يف  اناطلب منهم •

جمموعة من القواعد السلوكية 

.الالزمة للحصة

حدد مبشاركة الطلبة القواعد •

ة لوضعها يف الئحاهميةاالكثر

الصف

10جهز استبانة مكونه من •

.قواعد

وزعها•

امجع•

فاق حدد القواعد اليت تشعر بات•

معظم الطلبة عليها

صمم جمموعة من البطاقات •

وم حتتوي على امثلة سلوكية يق

.بها الطلبة وعلقها على لوح

اطلب من كل طالب اختيار •

.بطاقة وناقش القاعدة

ضمنها يف الئحة القواعد  •

.السلوكية الصفية

معة  آ ل محرق  
ش 



:متابعة إظهار الطلبة للقواعد السلوكية

عن طريق جمموعة من األنشطة تساعد على تعزيز السلوك 

املتعلمنيلدىاملرغوب 

اعواد املثلجاتالئحة احلظالطالب اجملهول

البطاقة احلمراء  
واخلضراء

استخدام لغة اجلسد واإلشارات
/  الصندوق األسود
الصندوق الذهيب

معة  آ ل محرق  
ش 



الطالب اجملهول

ضع كل طالبه تاطليب من كل طالبة كتابة امسها يف ورقة صغرية

اخربي طالباتك بأنك ستختارين ورقة ورقتها يف سلة املعلمة 
واحدة فقط

اختاري ورقة واحدة وال تذكري اسم الطالبة

صة من اخربي الطالبات بأن الطالبة اجملهولة سيتم مراقبة سلوكها يف احل

تطبيق –ترتيب األغراض -احرتام اآلخرين-اهلدوء)ناحية معينة 
.كما توضح ذلك قائما القواعد السلوكية( اخل... التعليمات 

لو حتى–تستطيعني بطريقة مقصودة اختيار اسم طالبة معينة 

.بهدف تعديل سلوكه وضبطه–كانت الورقة بأسم اخر 

معة  آ ل محرق  
ش 



الئحة اةظ

.ةصغريملربعاتاعد لوحة كرتونية وقسمها 

بطي املربعات بورق حاجب

وجه طالباتك بأن هناك جوائز قيمة,والطالبة اليت ستظهر 

ما سلوكا متميز سوف تذهب اىل اللوحة وختتار الرقم وترى

.ستحصل عليه

10قد تشمل اللوحة على 

مربعات أو أكثر, ألسبوع

أو شهر كامل أو وفقا خلطة 

اليت تضعينها

معة  آ ل محرق  
ش 



بطاقة املراقبة

اخصصي بطاقة لكل طالبة تثبت على مالبسه

اختاري طالبة او اثنتان ممن ال يظهرن دافعية 

.همسلوكاجليد,ملتابعةواضحة لاللتزام بالسلوك 

دقائق استبدلي البطاقة بطالبة اخري 10بعد 

.وهكذا

ات يف نهاية احلصة عززي السلوكيات اجليدة للطالب

.اليت متت مراقبتهن يف احلصة

معة  آ ل محرق  
ش 



البطاقة احلمراء واخلضراء

ل حتصالفوضى الطالبة او اجملموعة اليت تثري بإن ,اعلمي الطالبات

على بطاقة محراء

ة  اجملموعة اليت تلتزم بالنظام واهلدوء يف لعمل حتصل على بطاق

خضراء

التعزيز واستخدمي ,دقائق يف نهاية احلصة لعد البطاقات5خصصي 

االجيابي اللفظي للطالبات احلاصالت على البطاقات اخلضراء 

جيب اعالم الطلبة ملاذا حصلوا على بطاقات محراء وكيف ميكن يف

املرات القادمة احلصول على بطاقات خضراء

معة  آ ل محرق  
ش 



:سري احلصة الدراسيةمراحل 

:الدرس يجب عملها قبل بدء إجراءات -1

.إعداد بيئة التعلم -

.استعراض الحضور -

.تفقد الطالب الغائبين-

.محاسبة الطالب المتأخرين -

.االتفاق على طريقة للبدء -

. يمكن إعطاء نشاط قبلي -

معة  آ ل محرق  
ش 

. ال ننسى ميثاق الحصة-



:          إجراءات غلق الدرس -2

.التذكير بعناصر الدرس -

.   السبوريمراجعة الملخص -

.التأكيد على الواجب المنزلي -

.التكليف باإلعداد للدرس القادم -

معة  آ ل محرق  
ش 



.  ال تسل عن طبيعة طالب الفصل قبل ولوجه حتى تنطلق على سجيتك-

.ال تشرع يف التعليم حتى يسود النظام وتتأكد من صالحية بيئة التعلم -

.أحضر مجيع أدواتك حتى ال تضطر إىل اخلروج أو إرسال من يأتيك بها -

.اجعل وجهك دائما جتاه طالبك فإن ذلك أدعى ملالحظة تصرفاتهم -

.كن واثقا من نفسك وليظهر ذلك يف حديثك وأسلوب تعاملك -

:          إجراءات غلق الدرس 

معة  آ ل محرق  
ش 



.حتل دائما باملرونة والصرب و املرح املناسب غري املبتذل -

.كن جادا منذ اليوم األول بل منذ احلصة األوىل يف تعاملك مع طالبك -

.ناد طالبك بأمسائهم فاسم اإلنسان أحب األمساء إليه-

.كن متمكنا من درسك لتكون أقدر على تفعيل األنشطة التعليمية -

.ال تتباطأ يف االنتقال من نشاط آلخر وال ترتك نشاطا قبل أن يستوعب -

:          غلق الدرس إجراءات 

معة  آ ل محرق  
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.تتبع اهلفوات أو االسرتسال يف التأنيب : جتنب املشتتات مثل -

.اجعل جلميع طالبك نصيبا من عطائك مبراعاة الفروق الفردية بينهم -

.اهتم بالتبسيط والتوضيح والتدرج وجذب االنتباه واحلث على التفكري -

.جتنب اجللوس حتى ال تقل املتابعة فتحدث الفوضى يف الفصل -

. احرص على التنقل املستمر واملناسب داخل الفصل -

:          الدرس عرض إجراءات 

معة  آ ل محرق  
ش 



اجعل الطالب يشعر أنه معرض للسؤال دائما ليظل متحفزا للمشاركة   -

.ال تعاقب بشكل مجاعي فإن ذلك مدعاة لالستياء والتمرد -

.ال تكثر الوعيد مبا ال تستطيع القيام به فيصبح تهديدك من سقط الكالم -

.ينبغي مالحظة حال الطالب وعدم اإلثقال عليهم لتحدث االستجابة املرجوة-

.شارك طالبك يف بعض املناسبات ليحدث التآلف فيما بينكم -

:          الدرس عرض إجراءات 

معة  آ ل محرق  
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.  جتنب تكليف الطالب بنشاط صفي أو منزلي كعقاب هلم -

.ال جتعل بعض الطالب عيونا على اآلخرين حتى ال تزرع العداوة بينهم -

.أحسن الظن بطالبك وامسح هلم بتربير مواقفهم وتبني قبل املؤاخذة -

.اهتم بإثارة الدافعية وتعزيز السلوك وتذكر أن ال شيء يدفع إىل النجاح كالنجاح-

...ابتعد يف إدارة احلصة عن سياسة إما هذا أو هذا إىل هذا وهذا -

:          الدرس عرض إجراءات 

معة  آ ل محرق  
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........ال تنشغل بشؤونك اخلاصة عن طالبك -

.فعل اخلروج اإلجيابي للمكافأة والثواب -

.عند إدارة احلوار فعل مهارات طرح األسئلة الصفية -

.الشخص الوحيد الذي تستطيع أن تتحكم يف سلوكه متاما هو أنت فرتفق توفق -

- .عملية الضبط تتم برفق وتدرج :   * تذكر أن 

:          الدرس إجراءات عرض 

معة  آ ل محرق  
ش 



معة  آ ل محرق  
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؟كيف نتعامل مع أمناط املتعلمني يف الفصل



العديد من املعلمني واملعلمات يرى أن 

تطبيق التعلم النشط يف احلصص 

الدراسي يؤدي اىل الفوضى وختلخل 

..اإلدارة الصفية 

ما رأيك بذلك؟



جمموعات التعلم التعاونيتشكيل
تشكيل جمموعات تعاونية غري متجانسة 

شكيل  جماالت التباين والفروق الفردية بني الطالب واليت جيب أن تراع أثناء ت

:جمموعات تعاونية غري متجانسة كثرية ومنها 

أمثلةاجملال

–متفوق –ضعيف –مقبول –جيد –جيد جدا –ممتاز التحصيلي

.....موهوب 

النفسي 

والسلوكي
–مشاغب –مهمل –خامل –منعزل –خجول –جريء 

.....صغري –كبري –معيد –حركي 

–بادية –حاضرة –قيادي –ذكاء لفظي –ذكاء عاطفي االجتماعي

....أقرباء -أقران  –غري سعودي –سعودي 



ممتاز

وخلوق
مقبول

وكثير الحركة

خجول

وممتاز
جريء

وجيد

مقبول

جيد جدا

ذكي لفظيا

وجيد جدا

ذكي اجتماعيا وضعيف

معيد

وخامل

متفوق

ضعيف

مشاغب

جيد جدا



تدريب املتعلمني على مهارات العمل او ما نسميه 

باملهارات االجتماعية 

-التحدث بهمس-إدارة الوقت-التأكد من الفهم 

-االصغاء النشط-الشكر-االتفاق–التلخيص 
.التعبري عن الرأي



أثناء وقت اةصة مهمة  اإلدارة الصفية اإللكرتونية 

ات ليست صعبة اليوم يف ظل توافر التقنيات والتطبيق

اةديثة اليت سهلت على املعلم إدارة الوقت وكذلك 

.التحكم يف السلوك الصفي للطالب

يف عمله هو إداري ناجح يف صفه، وسر املعلم الناجحإن

جناحه ال ُيعزى إىل ما ميلكه من مهارات تعليمية فقط بل 

مثل مهارة : إىل قدراته ومهاراته يف إدارة صفه بفاعلية

التوجيه واإلرشاد ومهارة إثارة الدافعية من خالل درجة  

.املشاركة اإلجيابية يف املوقف التعليمي

معة  آ ل محرق  
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https://www.new-educ.com/comment-reussir-en-tant-que-professeur


teacher kitاإلدارة الصفية اإللكرتونية من خالل تطبيق -

هو أحد التطبيقات املصممة خصيصا إلدارة   teacher kitتطبيق 

ء السلوك الصفي للطالب بطريقة عملية وسريعة، يوجد به جز

ع خاص لتوثيق السلوك اإلجيابي وكذلك السليب للطالب، م

ف إمكانية تنويع وزيادة املعايري وتغيريها حسب متطلبات الص

علمالدراسي ومن ثم التعليق على السلوك وتوضيحه من قبل امل

معة  آ ل محرق  
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https://www.youtube.com/watch?v=b4S6_q3q_30


:تطبيقات الكرتونية لإلدارة الصفية

معة  آ ل محرق  
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وختـــاًما  

.......شكرا حلسن اإلنصات وطيب املتابعة 

معة  آ ل محرق  
ش 


