التعليم الثانىي واإلدارة التربىية

اعداد  :مظهر علي محمد السلطان

اإلدارة الصفية
مفهوم اإلدارة الصفية:
تعد إدارة الصف فناً وعمماً ،فمن الناحية الفنية تعتمد ىذه اإلدارة عمى شخصية المدرس
وأسموبو في التعامل مع الطالب في داخل الصف وخارجو و تعد إدارة الصف عمما بذاتو
بقوانينو واجراءاتو.
وىي "مجموعة من األنماط السموكية التي يستخدميا المدرس لكي يوفر بيئة تعميمية
مناسبة ويحافظ عمى استمرارىا بما يمكنو من تحقيق األىداف التعميمية المنشودة" ،كما
يمكن تعريف اإلدارة الصفية عمى أنيا "مجموعة من النشاطات التي يسعى المدرس من
خالليا إلى تعزيز السموك المرغوب فيو لدى الطالب ويعمل عمى إلغاء وحذف السموك
غير المرغوب فيو لدييم".
وىناك تعريف يرى أن اإلدارة الصفية تمثل مجموعة من النشاطات التي يسعى المدرس
من خالليا إلى خمق وتوفير جو صفي تسوده العالقات االجتماعية اإليجابية بين المدرس
وتالميذه وبين الطالب أنفسيم داخل غرفة الصف.

أهمية اإلدارة الصفية:
يمكن تحديد أىمية اإلدارة الصفية في العممية التعميمية من خالل كون عممية التعميم
الصفي ىي عممية تفاعل إيجابي بين المدرس وطمبتو ،ويتم ىذا التفاعل من خالل
نشاطات منظمة ومحددة تتطمب ظروفاً وشروطاً مناسبة تعمل اإلدارة الصفية عمى
تييئتيا ،كما تؤثر البيئة التي يحدث فييا التعمم عمى فعالية عممية التعمم نفسيا ،وعمى
الصحة النفسية لمتالميذ ،فإذا كانت البيئة التي يحدث فييا التعمم بيئة تتصف بتسمط
المدرس ،فإن ىذا يؤثر عمى شخصية تالميذه من جية ،وعمى نوعية تفاعميم مع الموقف
التعميمي من جية أخرى .ومن الطبيعي أن يتعرض الطالب داخل غرفة الصف إلى
منياجين :أحدىما أكاديمي واآلخر غير أكاديمي ،فيو يكتسب اتجاىات مثل:االنضباط
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الذاتي والمحافظة عمى النظام ،وتحمل المسؤولية ،والثقة بالنفس ،وأساليب العمل التعاوني،
وطرق التعاون مع اآلخرين ،واحترام اآلراء والمشاعر لآلخرين.
إن مثل ىذه االتجاىات يستطيع الطالب أن يكتسبيا إذا ما عاش في أجوائيا وأسيم في
ممارستيا وىكذا فمن خالل اإلدارة الصفية يكتسب الطالب مثل ىذه االتجاىات في حالة
مراعاة المدرس ليا في إدارتو لصفو .وخالصة القول أنو إذا ما أريد لمتعميم الصفي أن
يحقق أىدافو بكفاية وفاعمية فال بد من إدارة صفية فعالة.

أهداف اإلدارة الصفية:
 -1توفير المناخ التعميمي/التعممي الفعال.
 -2توفير البيئة اآلمنة والمطمئنة لمطالب.
 -3رفع مستوى التحصيل العممي والمعرفي لدى الطمبة.
 -4مراعاة النمو المتكامل لمطالب.

العوامل المؤثرة في االدارة الصفية:
إن االدارة الصفية في طبيعتيا وممارساتيا تتأثر بعدد من العوامل التي تقرر إلى حد
كبير نجاح االجراءات االدارية أو فشميا ،وىذه العوامل يتمتع بيا المدرس وتؤثر مباش ار في
أسموبو االداري وبالتالي في سموك الطمبة ،وىي :الرغبة في التدريس  -الميارة في التعامل
االجتماعي  -الذكاء المناسب  -معرفة قوانين ومتطمبات مينة التدريس  -الصبر وىدوء
الشخصية – الموضوعية والعدل في إصدار األحكام  -المظير العام المناسب -
الشخصية في ضبط الصف.
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مقومات نجاح المدرس في إدارة صفه:
أوالً :شخصية المدرس :وىي السمة التي تحدد وتظير المدرس في المدرسة بشكل عام
والصف بشكل خاص ،وال بد عمى المدرس أن يتصف بالحزم والمرونة ،وحسن التصرف
في معالجة المشكالت الطارئة أثناء الحصة الدراسية عن طريق التقدير السميم لؤلمور،
وتقبل المدرس لطالبو وتحسسو لحاجياتيم ،والعدالة والمساواة في معاممة الجميع.

ثانياً :اإلعداد الجيد للدرس :ال بد لممدرس عند إعداده لدرسو أن يراعي المجاالت التالية:
 -1أن يصل إلى أىداف الدرس.
 -2يممس الطمبة اإلفادة الجيدة منيا.
 -3ويؤدي إلى اإلقبال المدرسي بكل يقظة وانتباه.

ثالثاً :طريقة جذب المدرس للطالب :ولكي تصبح ىناك عالقة لمتفاىم واالنسجام بين
المدرس وطالبو أثناء الدرس ال بد أن يكون المدرس متعاوناً مع طالبو ،وأن يشرح الدرس
جيداً ،وأن يستعمل األمثمة التوضيحية في الشرح.

رابعاً  :حسن استخدام قاعة الدراسة لتحقيق التفاعل بين المدرس وطالبه :وذلك بترتيب
الطالب بشكل دائري ،أو بتنظيم الطالب في صفوف مستقيمة.

خامساً  :معرفة الجوانب المتعلقة بالطالب لتحقيق ضبط أفضل للصف- :
ويتم ذلك عن طريق الحصول عمى اىتمام الطالب لمدرس ،والوعي لما يدور في أرجاء
الصف ،وضبط سموك الطالب بعضيم ببعض ،وعدم إىمال ردود أفعال الطالب نحو
سموك المدرس أو طريقتو في إدارة الصف.

