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   : إدارة الصف وتنظيمه لثالمحور الثا

 : كيفية إدارة الصف الدراسي

اإلدارة الصفية ذات أهمية خاصة في  الممييية اللمييميية ا تيا لإيم  ولي  ليهفير هلتي ية  ميي      
 اا هاء هالملطيبات ال فإية هاال لماعية لحدهث عميية اللميم بصهرة فمالة .

فاللمييم في  رأ  اليبمه هيه لرليين هل وييم هلتي ية  ميي  التيرهط اللي  للمييل بممييية اللميييم     
إييهاءت ليييش التييرهط الليي  لييم للصييخ بييالملميم هخبرالييا هاإييلمدادالا هدافميلييا   أم ليييش الليي  لتيي خ 

لميدد البي ة المحيطة بيالملميم في  أا ياء حيدهث عمييية اليلميم   وا هيذط التيرهط هاا يهاء للصي  ب
 ع اصرها هلتاب تا هلداخيتا هل اميتا م  بمضتا.

 مفهوم اإلدارة الصفية :    

أخذت ودارة الص  مدلهالت همفاهيم ملمددة فت اش ما يمرفتا أ تا: م مهعة ال تياطات اللي      
يقهم بتا المميم للأميا ال ويام في  فرفية الصي  هالمحافوية عيييا . هي حيو في  هيذا اللمريي  أ يا 

  أإاس لر يز متمة اإلدارة الصفية ف  المميم هي ور ول  اإلدارة عيي  أ تيا مه تية  حيه يقهم عي
فتييه لمرييي  يإييل د عييي  الفيإييفة اللإيييطية فيي  اإلدارة مييا  تيية ههييه   حفييو ال وييام الصييف  فقييط

 محدهد ف  مضمه ا ما  تة أخرى.

أمييا اللمرييي  افخيير فيييرى أا اإلدارة الصييفية هيي  : م مهعيية مييا ال تيياطات الليي  ي  ييد فيتييا     
 المميم عي  وباحة حرية اللفاعخ ليل ميذ ف  فرفة الص 

هيلبيييا مييا هييذا اللمرييي  أ ييا يأخييذ االل يياط الفهضييه  فيي  اإلدارة الييذ  ييي ما ب عطيياء الحرييية     
ال يياط ملطيير    أمييا مييا ه تيية  ويير أصييحان المدرإيية المطيقيية ليل ميييذ فيي  فرفيية الصيي  ههييه 

الإيييه ية فيي  عيييم اليي فس فيي ا ودارة الصيي  لماييخ م مهعيية مييا ال تيياطات الليي  يإييم  المميييم مييا 
خ لتييا وليي  لمزيييز الإيييهش المرفييهن فيييا لييدى الل ميييذ هيممييخ عييي  ول يياء هحييذ  الإيييهش فييير 

 المرفهن فيا لديتم.
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الصييفية لماييخ م مهعيية مييا ال تيياطات الليي  يإييم  المميييم مييا هه يياش لمرييي  يييرى أا اإلدارة     
خ لتييا وليي  خيييل هلييهفير  ييه صييف  لإييهدط الم اييات اال لماعييية اإلي ابييية بيييا المميييم هل ميييذط 

 هبيا الل ميذ أ فإتم داخخ فرفة الص .

يم هبذلش يم ا لحديد مفتهم ودارة الصي  عيي  أ تيا لييش الممييية اللي  لتيد   ولي  ليهفير ل وي    
 فماخ  هذلش ما خ خ لهفير  مي  الترهط ال زمة لحدهث اللميم لدى الل ميذ بت خ فماخ.

 أهمية اإلدارة الصفية :    

يم ا لحديد أهمية اإلدارة الصفية ف  المميية اللمييمية ما خي خ  يها عمييية اللميييم الصيف      
لت خ عميية لفاعيخ وي ياب  بييا الممييم هل مييذط   هييلم هيذا اللفاعيخ ميا خي خ  تياطات م ومية 

اللي   همحددة للطين ورهفات هترهطات م اإبة لمميخ اإلدارة الصيفية عيي  لتي لتيا   ميا لي ار البي ية
يحد ث فيتا اليلميم عيي  فماليية عمييية اليلميم  فإيتا  هعيي  الصيحة ال فإيية ليل مييذ   في ذا  ا يت 
البي ة الل  يحد ث فيتا اللميم بي ية للصي  بلإييط الممييم   في ا هيذا يي ار عيي  تخصيية ل مييذط 

 ما  تة  هعي   هعية لفاعيتم م  المها  اللمييم  ما  تة أخرى.

أا يلمره الطالن داخخ فرفة الص  ول  م تا يا: أحدهما أ اديم  هافخر هما الطبيم      
فييير أ يياديم    فتييه ي لإيين ال اهييات ماخ:اال ضييباط الييذال  هالمحافويية عييي  ال وييام   هلحمييخ 
المإيي هلية   هالاقيية بييال فس   هأإييالين الممييخ اللميياه     هطييرل اللميياها ميي  افخييريا   هاحلييرام 

ا .وا مايييخ هيييذط االل اهيييات يإيييلطي  الليمييييذ أا ي لإيييبتا وذا ميييا عيييا  افراء هالمتييياعر ليخيييري
فيأ ها تييييا هأإييييتم فيييي  ممارإييييلتا هه ييييذا فمييييا خيييي خ اإلدارة الصييييفية ي لإيييين الليميييييذ ماييييخ هييييذط 
االل اهييات ت فيي  حاليية مراعييياة المميييم لتييا فييي  ودارلييا لصييفا . هخ صيية القيييهخ أ ييا وذا مييا أرييييد 

 فاية هفاعيية ف  بد ما ودارة صفية فمالة .ليلمييم الصف  أا يحقل أهدافا ب 

 المجاالت الهامة لإلدارة الصفية :    

وا الممييم ال يييد هيه المميييم اليذ  يتييلم بيي دارة تي ها صييفا ميا خيي خ ممارإيلا ليمتمييات الليي      
لتيلمخ عييتييا هيذط المميييية بأإييهن ديمقراطيي  يملميد عييي  مبيادو الممييخ اللمياه   هال ميياع  بي ييا 

 ميذط ف  ودارة هذط المتمات الل  يم ا أا ل ها أبرز م االلتا عي  ال حه اللال :هبيا ل 
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 المتمات االدارية المادية ف  ودارة الص  :    

ه اش م مهعة ما المتمات المادية الل  ي ب   عي  المميم ممارإلتا هااترا  عي  و  ازها     
 متمات :هفل ل ويم يلفل عييا م  ل ميذط   هما بيا هذط ال

 أ ي لفقد الحضهر هال يان. ن ي لهزي  ال لن هالدفالر.    

 ج ي لأميا الهإا خ هالمهاد اللمييمية. د ي المحافوة عي  لرلين م اإن ليمقاعد.    

ضاءلا.      ه ي ااترا  عي   وافة الص  هلتهيلا ها 

أا و  ازهيا يضيما ماخ هذط المتمات هأا بدت متميات إيتية بإييطة هل  تيا متمية هأإاإيية ه     
إيييير الممييييية اللمييميييية بإيييتهلة هيإييير   هييييهفر عيييي  الممييييم هالل مييييذ ال ايييير ميييا المتييي  ت   
باإلضييافة وليي  لييهفير فيي  ال تييد هالهاييت   فيي  حاليية اعلميياد المميييم لل ويييم هاضيي  همحييدد هملفييل 

 عييا بي ا هبيا ل ميذط ا  ازها عي  أإاس اعلماد مبدأ لفهيه المإ هلية.

 ـ المهمات المتعلقة بتنظيم عملية التفاعل الصفي :    

لماخ عميية اللمييم عميية لهاصخ هلفاعخ دا م هملبادخ همامر بييا الممييم هل مييذط أ فإيتم       
ه ويييرات اهميييية اللفاعيييخ الصيييف  فييي  عمييييية اللميييييم   فقيييد احليييخ هيييذا المهضيييه  مر يييزات هاميييات فييي  
 م يياالت الدراإيية هالبحييث اللربييه    هاييد أ ييد ت  لييا د ال اييير مييا الدراإييات عييي  ضييرهرة ولقيياا
المميييم متييارات اللهاصيييخ هاللفاعييخ الصيييف    هالمميييم الييذ  ال ييييلقا هييذط المتيييارات يصييمن عيييييا 
ال  يياف فيي  متمالييا اللمييمييية هيم ييا القييهخ بييأا  تيياطات المميييم فيي  فرفيية الصيي  هيي   تيياطات 
لفوييية هيصيي   الييبمه اا ميياط ال  مييية الليي  يييدهر فيي  فرفيية الصيي  فيي   يي م لميميي    ه يي م 

هى   ه ي م ذ  ليأاير عياطف . هيإيلخدم الممييم هيذط اا مياط إلايارة اهلميام الل مييذ يلميل بيالمحل
 ليلميم هلله يا إيه تم هلهصيخ المميهمات لتم.

 ه ص   البمه افخر الإيهش الصف  داخخ الص  ول  :    

 أ ي   م المميم . ن ي   م الليميذ .    

  ما ص     م المميم ول  :    
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 باتر. ن ي   م فير مباتر.أي   م م    

فال  م المباتر هه ال  م الذ  يصدر عا الممييم   دها ولاحية الفرصية أميام الليمييذ ليلمبيير     
عا رأيا فييا   أ  أا الممييم ه يا يحيد ميا الحريية الليمييذ   هي يب   ماحيا هيم ميا ميا االإيل ابة 

 ذ إيبيات.ههذا ف ا المميم يمارس دهرات وي ابيات هي ها دهر الليمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


