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الفصل الثالث
مهام ومهارات المعلم في الإدارة الصفية
يقوم المعلم في الصف المدرسي بعدد من المهام الإدارية والفنية، وسوف نتناول هذه المهام التي تمثل محوراً إدارياً وفنياً لتعامله مع الصف على اعتبار أن الإدارة الصفية عملية إدارية وفنية.
المهام الإدارية للمعلم في الإدارة الصفية
يعمل المعلم على تجسيد صورة العملية الإدارية في الصف عن وعي وكفاءة تمكنه من إدارة الصف وتنظيمه، ورعاية الطلاب وتيسير التعلم الصفي لهم لتحقيق الأهداف التي يصبو إليها، ومن المهام الإدارية التي يقوم بها المعلم لهذه الغاية، وتعتبر عناصر العملية الإدارية الصفية ما يلي:-
1-	التخطيط.
2-	التنظيم والتنسيق. 
3-	 التنفيذ.
4-	القيادة (التوجيه).
5-	 الإشراف والمتابعة.
6-	 التقويم.
أولاً: التخطيط:-
ويقصد به وضع المعلم خطة وإجراءات مسبقة للمستقبل القريب مرنه قابلة للتغير من شأنها بلوغ الأهداف التربوية التي يسعى إليها، وذلك في ضوء استثمار الموارد البشرية والمادية المتاحة (الشرقاوي، 2000: ص62) وتتضمن هذه الخطة:-
1-	وضع المعلم للخطة السنوية أو الخطة الفصلية للمادة التي يقوم بتدريسها كذلك عدد الحصص المتضمنة في الخطة اليومية للدروس التي يقوم بها محدداً بها الأهداف بشكل واضح ويمكن ترجمتها إلى سلوكية ليسهل قياسها، وتقويم نتاج تعلمها للطلاب.
2-	 تحديد المعلم للأساليب والأنشطة والإجراءات المناسبة التي سوف يقوم بتوظيفها، وتساعد على تحقيق الأهداف التعليمية بشكل يلبي احتياجات الطلاب.
3-	 رصد المعلم لمصادر التعلم التي سوف يستخدمها لمساعدة الطلبة على بلوغ أهداف المادة الدراسية مع تحديد ما هو متوفر في البيئة المدرسية، وما يمكن استثماره من البيئة المحلية، وما يمكن توفيره على طريق المديرية التابعة لها المدرسة، وما يمكن أن يساهم به الطلاب.
4-	تحديد وسائل التقويم المناسبة التي سوف يوظفها المعلم لمعرفة ما تحقق من أهداف، والوقوف على نقاط القوة والضعف لدي الطلاب، والثغرات التي تحتاج إلى إثراء في المنهاج، والأنشطة المنهجية وملاءمتها ومدى كفايتها، والاستعانة بنشاطات لا منهجية إن أمكن. 
5-	العمل على إشراك الطلبة بقدر الإمكان في التخطيط للعملية التربوية مع المعلم، أو الاستعانة بآرائهم والوقوف على قدراتهم واستعداداتهم، كذلك إشراك الطلاب بعيداً عن التلقين الصفي التقليدي.
ثانياً: التنظيم والتنسيق:-
ويقصد به تنظيم وتنسيق الموارد المادية المتاحة، وكيفية الاستفادة منها، فالأدوات والخامات والأجهزة والوسائل المتوفرة بالمدرسة لابد من التوظيف الفاعل لها بشكل منظم ومناسب مع أهداف الدروس التي يقوم المعلم بتنفيذها، وكل ذلك يهدف إلى تنظيم بيئة التعلم ووقته واستخدامه للوسائل والمواد من قبل المتعلم ليتعلم من خلالها. هذا بالإضافة إلى الموارد البشرية المتمثلة في الفنيين المتواجدين بالمدرسة والإداريين، كما تمثل الطلاب أنفسهم، وعلى المعلم أن ينظم الاستفادة من هذه الإمكانات البشرية ويعمل على تنسيق أدوارهم وتسخير طاقاتهم لخدمة العمل التربوي الذي يؤدي إلى تحقيق غاياته.
ثالثاً: التنفيذ:-
ويقصــد به تنفيذ الإجراءات التي قام المعلم بالتخطيط لها ويتضمن الجوانب التالية:-
1.	إثارة دافعيـة الطلاب للدروس، والمحافظة على درجة الإثارة والتشويق لديهم حتى نهاية الحصة.
2.	استخدام أساليب التدريس المناسبة للمستوى العقلي والمعرفي للطالب، وتناسب وتكمل الخبرات السابقة لديهم، كما تتناسب مع طبيعة المادة العلمية التي يقوم المعلم بتدريسها، مع مراعاة الإمكانات المتوفرة والظروف التي قد تستجد على التخطيط الدراسي، وإحداث التعديل اللازم في هذه الأساليب في ضوء هذه المستجدات.
3.	العمل على تكثيف المناقشات الصفية بينه وبين الطلاب، وبين الطلاب أنفسهم مع السماح لهم بإبداء آرائهم واحترامها، وتقديم تغذية راجعة فورية لهم.
4.	المحافظة على الجو النفسي والاجتماعي الصفي، وتوفير الثقة والاحترام المتبادل، وشيوع الهدوء الصفي الذي يوفر مناخ تعليمي تعلمي مثمر يحقق الأهداف. 
5.	المحافظة على استمرارية النظام الصفي من قبل الطلاب، وملاحظة المعلم لمدى جدية الطلاب في الاشتراك في فعاليات الحصة، سواء بتوجيه الأسئلة أو الإجابة عليها أو الانتباه الطوعي، وعدم انشغالهم بأمور جانبية، أو انصرافهم عن متابعة الدرس.
6.	تكيف المعلم مع ميول واهتمامات وحاجات الطلاب أثناء الدرس، وتقديم التعزيز، واستخدام الوسائل التعليمية المناسبة، وتوظيف أنشطة متنوعة كتابية تحريرية، وذلك لجذب اهتمام وانتباه الطلاب حول الدرس، وتبعد السأم والملل عن متابعتهم لخطوات الدرس. (ناصر،1987: ص153)
رابعاً: القيادة:-
تعرف القيادة بنها "السلوك الذي يقوم به الفرد حين يوجه نشاط جماعة نحو هدف مشترك" (مرسي، 2001: ص141). 
وبذلك تعتبر قيادة المعلم للصف من أهم الأعمال الإدارية التربوية التي يقوم بها المعلم، ويعتبر نجاح القيادة عنصراً هاماً للدلالة على مدي تحقق الأهداف التربوية التي يسعى المعلم لإنجازها داخل الغرفة الصفية، فمن سمات المعلم الناجح حسن قيادته الصفية، واستثمار جهود ونشاطات طلابه في الفصل؛ كي يتم التعلم وإجراء النشاطات والتفاعل بينهم برغبة وحماس وثقة ومودة، دون قسر أو إكراه، محققاً احترام القوانين وسيادة النظام، واشتراك الجميع في اتخاذ القرارات وحل المشكلات ضمن الدور القيادي للمعلم للصف، وبذلك يجعل المعلم من التعليم والتعلم في غرفة الصف أمراً هادفاً ومشوقاً دون إحباط وهدر لجهود الطلاب، وهدر وقت الحصص الصفية.
خامساً: الإشراف والمتابعة:-
يقوم المعلم في الصف بالإشراف على الطلاب، ومتابعة تفاعلهم الصفي، وتوجيههم نحو الأنشطة المرغوبة، ساعياً وراء ذلك تحقيق كل منهم المهمة التي تسند إليه، كما يقوم بتقديم التغذية الراجعة لديهم في جميع الأمور التي تتم في الصف، سواء بالشرح اللفظي أو التصحيح المعنوي لذلك.


وتشير مهمة الإشراف والمتابعة إلى مهمات فرعية تستند عليها وهي:-
1-	الضبط والمحافظة على النظام:-
حيث إن المحافظة على النظام داخل الحصة أمر هام لنجاح المعلم وطلابه، وأن أفضل أنواع النظام ما ينتج عن انضباط داخلي من الطلاب أنفسهم، ويتصرفون على هذا الأساس، الأمر الذي يجعل الطالب يحترم النظام عن رغبة واقتناع ويتفاعل مع الدروس بفعالية وحماس.
2-	مراقبة حضور الطلاب وغيابهم:-
على المعلم أن يراقب دوام الطلاب ويراعي مدى التزامهم بدخول الصف والخروج منه بالاستئذان المناسب، كما عليه دراسة أسباب الغياب، والتعاون مع أولياء الأمور في هذا الجانب لحل المشكلات الناتجة عن ذلك، كما عليه أن يعطي الاهتمام الواضح، والإصغاء المتفهم لمشاكل الطلاب،  ويعمل بقناعة ورضا على حلها بطريقة تشجع الطلاب، وتحفزهم على الاستمرار في الحضور للمدرسة، وتحد من ظاهرة التسرب الطلابي.
3-	توجيه الطلاب وإرشادهم:-
على المعلم أن يعمل مرشداً لطلابه يتعرف على مشكلاتهم، ومنها على سبيل المثال شعور بعض الطلاب بكراهية المدرسة، أو وجود مشاكل صحية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تعليمية، مما يؤثر على رغبة الطالب في التعلم، وقد تكون أسباب هذه المشكلات المدرسة أو الطالب نفسه وقدراته، أو مشكلات خاصة بالأسرة أو خاصة بمبحث معين. 
لذلك على المعلم أن يحاول إزالة القلق والتوتر وعدم الأمن والاستقرار لدى الطالب، ويتعاون مع جميع الأطراف للتعرف على المشكلات التي يعاني منها الطلاب، وإيجاد حل ناجح لها، ويعيد للطالب ثقته بنفسه، ويساعده على التكيف مع المناخ المدرسي، ويشجعه على ممارسة الأنشطة المختلفة التي تتفق مع ميوله واهتماماته، حتى تصبح المدرسة المتعة التي يحبها الطالب، ويكون شعوره نحوها إيجابياً بشكل متفائل. 
سادساً: التقويم:-
يقوم المعلم في ضوء هذه العناصر الإدارية بعملية تقويم شاملة للعمليات الإدارية ضمن هذا الإطار، كما يقوم المعلم بتقويم ذاتي للأعمال التي يؤديها في الصف، ومدي نجاح هذه الأعمال واكتمالها لتحقيق أهدافه، وذلك في ضوء تشخيص القصور الذي حدث في فعالياتها وإجراءاتها وتصحيح المسار في حالة وجود قصور، أو الاستمرار في المسلك الذي تم تبني خطواته للنجاح.
كما يشمل التقويم تقويم المعلم لمدي كفاية الموارد والإمكانات المادية المتوفرة، ومدي مناسبتها في ضوء التغذية الراجعة التي يمكن أن يستمد منها المعلم آفاق التخطيط أو التنظيم أو القيادة، ساعياً إلى توفير هذه الموارد والإمكانات بشكل أفضل.
وعلى اعتبار أن التقويم عملية تشخيصية علاجية تعاونية مستمرة، فعلى المعلم أن يقوم بتقويم طلابه أثناء مراحل التقويم التمهيدي والتكويني والختامي، وذلك للوقوف على نقاط القوة لتعزيزها لدى الطلاب والوقوف على نقاط الضعف وعلاجها وتلافيها لديهم. وعلى المعلم أن يختار التقويم المناسب لكل هدف تعليمي يسعى لتحقيقه لدى الطلاب، مراعياً تنوع الأساليب من اختبارات شفوية أو تحريرية، أو الملاحظة والمقابلة أو التجربة والممارسة العملية، والأداء الصفي، مراعياً بذلك النظرة الشمولية للطالب في مختلف الموضوعات الدراسية وعلى فترات زمنية متباعدة في هذه الجوانب، كما يراعي قدرة الطالب على الإنجاز بشكل مستقل بعيداً عن مقارنته بغيره من الطلاب، وذلك وفقاً لمراعاة الفروق الفردية بينهم؛ ولذلك يجب أن نقيس إنجاز الطالب حسبما تؤهله قدراته واستعداداته هو نفسه، وليس حسب قدرات الغير واستعداداتهم، وعلى المعلم أن يراعي النزاهة والموضوعية، وعدم المحاباة في عملية التقويم، وأن يكون صادقاً مع طلابه فهو القدوة لهذا العمل التربوي الهادف.



مهارات المعلم في الإدارة الصفية
تحتاج الإدارة الصفية الناجحة من المعلم إلى مهارات متعددة، يجب على المعلم أن يلم بها ويراعيها بشكل جيد، وعلى المعلم الناجح أن يعمل على الإلمام والعمل بجوانب مختلفة تمثل مهارات إدارة الصف المدرسي للمعلم ومن هذه المهارات ما يلي:-  (زيتون، 1997:ص425)
	مهارات ترتبط بسلوك الطالب.

مهارات ترتبط بحاجات الطلاب والمناخ الصفي.
مهارات ترتبط بالتخطيط قبل بدء التدريس في الصف.
مهارات ترتبط بالمهام التعليمية.
مهارات ترتبط بتنظيم وترتيب الصف.
وتتمثل هذه المهارات في مجموعة من الأدوار التي يقوم بها المعلم في الصف، حيث لم يعد دور المعلم مقصوراً على التعليم، خبيراً في المعلومات التي يقدمها للطالب الذي يحتاج إليها من أجل التعلم، بل أصبح دور المعلم متعدداً، ومنها قدرته على التفاعل مع الطلاب داخل الصف وخارجه، ومنظماً للمناخ الاجتماعي والنفسي لديهم، وهو يعد الأسئلة، ومنظم للتعلم، وهو معني بكل ما يواجه طلابه من مشكلات تعليمية أو سلوكية، وبذلك  يكون أيضاً موجهاً ومرشداً للطلاب.
إن هذه المهمات المنيطة بالمعلم تجعل دوره رئيساً في تهيئة جو وبيئة صفية صحية لطلابه، مع توفر علاقات ودية، تقوم على احترام متبادل لأجل أن يتمكن المعلم من تحقيق النتائج المرصودة له من خلال إدارة الصف والتعلم الفعال.

وتتضمن إدارة الصف العديد من المهمات الهامة ومنها:-
1) التدريس.
2) استثارة دافعية الطلاب والمحافظة عليها.
3) توفير الخبرات التعليمية للطلاب وتنظيمها وتوجيهها.
4) تنظيم البيئة الفيزيقية للصف وتقسيم الطلاب داخل الصف.
5) حفظ النظام.
6) توفير المناخ العاطفي والاجتماعي للطلاب.
7) ملاحظة سلوك الطلاب ومتابعة تقدمهم في الأداء والتحصيل.
8) تقديم تقارير عن سير العمل وحفظ الملفات والسجلات (شفيق، الناشف، 2000: ص11-18)
9) تنظيم الوقت.
وقد تم في الفصل الثاني من الكتاب تناول مهام المعلم في حفظ النظام، وتوفير المناخ العاطفي والاجتماعي للطلاب، وتنظيم البيئة الفيزيقية للصف، وسوف يتم هنا تناول باقي المهمات بشيء من الشرح والتوضيح.
أولاً: التدريس:-
        إن لفظ التدريس من أكثر الألفاظ شيوعاً واستعمالاً في الحياة العملية والاجتماعية، وللتدريس معان متعددة ومتفاوتة، ولكنها جميعاً لا تزيد على أنه عملية إيصال المعلومات إلى أذهان المتعلمين، هذا المعني صحيح ولكنه لا يعبر عن المعنى العلمي الدقيق (زيتون، 1997: ص9).
فتحـديد معنى التدريس ضروري لجميع العاملين في حقل التربية ومن هذه التعريفات:-
- التدريس عملية اتصال بين المعلم والطلاب، يحاول المعلم إكساب طلابه المهارات والخبرات التعليمية المطلوبة، ويستخدم طرقاً ووسائل تعينه على ذلك مع جعل المتعلم مشاركاً فيما يدور حوله من الموقف التعليمي (إبراهيم،  1994: ص6– 8).
- موقف يتميز بالتفاعل بين طرفين رئيسيين هما المعلم والمتعلم، وحدوث تعاون بينهما لإكساب المتعلم مجموعة من المعارف والاتجاهات والمهارات، التي تؤدي بدورها إلى تعديل سلوكه، وتعمل على نموه نمواً شاملاً متكاملاً (رسلان وحماد، 1992: ص52).
- نشاط إنساني هادف ومخطط وتنفيذي يتم فيه التفاعل بين المعلم والطلاب وموضوع التعلم وبيئة التعلم ويؤدي هذا النشاط إلى نمو الجانب المعرفي والمهاري والانفعالي لكل من المعلم والطلاب، ويخضع هذا النشاط إلى عملية تقويم شاملة ومستمرة.
 من خلال التعريفات السابقة للتدريس يمكن التوصل إلى عدة خصائص تتميز بها عملية التدريس:
1 – التدريس عملية تواصل وإيصال منظمة بين المعلم والطلاب، يكسب المعلم من خلالها الطلاب المعرفة العلمية والمهارات والاتجاهات، وينمي لديهم ميول إيجابية نحو أنفسهم ونحو المجتمع.
2 – التدريس عملية مخطط لها، من خلال رصد الأهداف التعليمية، التي يرغب المعلم في إكسابها للطلاب، وتحتاج إلى مهارة في توظيف هذه الأهداف إلى سلوكيات مرغوبة لدى المتعلم.
 3 – يوظف المعلم في التدريس طرقاً ووسائل مختلفة لإثارة دافعية الطلاب التعليمية.
 4 – يجب على المعلم الأخذ في الاعتبار أن الطالب هو محور العملية التعليمية.
 5 – التدريس عملية تفاعل معقدة بين عناصر العملية التعليمية التعلمية  وهي: المعلم، المتعلمون، المادة التعليمية، وبيئة التعلم، الإمكانات المادية والبشرية، ولابد من التكامل الفعلي والمواءمة بين هذه العناصر.
 6 – التقويم جزء هام من عملية التدريس للكشف عن نتاجات التعلم ورصد التغذية الراجعة في جميع العناصر التي تؤثر في تعلم الطلاب.
وعلى المعلم أن يراعي هذه الخصائص في عملية تدريسه للصف، فهي المهمة الأولى له في الصف، وأن يوازن بين الأهداف والنشاطات، ومدى ملاءمة الوسائل، ومدى فاعلية نتاجات التعلم لخصائص المتعلمين الذي يقوم بتدريسهم، مع الأخذ بعين الاعتبار وجهات نظرهم، وآرائهم، محفزاً تعاونهم الكامل معه، ومشاركاً إياهم في كل خطوة من خطوات الدرس الذي يقوم بتنفيذه.
ومن الإجراءات التي يمكن أن يتبعها المعلم لزيادة فاعلية التدريس وتحسين تعلم الطلاب ما يلي:
 1 – أن يزيد المعلم التفاعل بين الطالب وزملائه داخل غرفة الصف.
 2 – أن يركز على اهتمام الطلاب في الجوانب الذهنية، واستخدام حواسهم في التعليم والتعلم.
 3 – أن يضمن لهم بيئة اجتماعية غنية، من خلال التركيز على التفاعلات الاجتماعية. 
 4 – أن يصمم لهم بيئة ثرية، مع تنفيذ الإجراءات والأنشطة التي من شأنها إثارة حـب الاستطلاع والاهتمام لديهم.
5 – مراعاة الحزم في الانضباط الصفي مع المحافظة على إظهار المودة في التعامل مع التلاميذ.
 6 – أن يقوم المعلم بدور المستشار بالنسبة للطلاب الذين يبادرون في التعلم، وإتاحة المبادرة لهم فيما يتصل بالنشاطات التعليمية.
7 – أن يقوم المعلم بدعم مشاعر النجاح والمثابرة لدى الطلاب، حينما يحققوا الأهداف التعليمية (قطامي، 1989: ص98-99).

ثانياً:  استثارة الدافعية لدى الطلاب والمحافظة عليها:-
    إن استثارة دافعية الطلاب والمحافظة عليها عامل ضروري يؤثر في التعلم الصفي، مما يساعد المعلم في تحسين فعالياته، وزيادة الفرصة أمام الطلاب لزيادة كفاياتهم التعليمية، واستغلال أقصى أداء لديهم لتحقيق الأهداف التعليمية التي يصبو إليها المعلم.
*  تعريف الدافعية:-
    تعرف الدافعية بأنها "الحالات الداخلية أو الخارجية للعضوية التي تحرك السلوك وتوجهه نحو تحقيق هدف معين، أو غرض معين، وتحافظ على استمراريته حتى تحقيق ذلك الهدف". (توق وعدس، 1984: ص40) ويعرفها (ناصر، 1946: ص63) بأنها "حالة داخلية جسمية أو نفسية، تثير السلوك في ظروف معينة، وتوصله حتى ينتهي إلى غاية معينة".
ويعرفها (بركات، 1995: ص149) بأنها "قوة نفسية فسيولوجية تنبع من النفس وتحركها مثيرات داخلية أو خارجية، فتؤدي إلى وجود رغبة ملحة في القيام بنشاط معين، والاستمرار فيه، حتى تتحقق هذه الرغبة، ويتم إشباع هذا الدافع بما يخفف من حدة التوتر النفسي".
 - من خلال التعريفات السابقة يتضح دور الدافعية في تحريك سلوك الطلاب لتحقيق الغايات التعليمية، وعلى المعلم استثمار هذه الدافعية، وذلك باستثارتها، والمحافظة عليها طوال الدرس، حتى يبقى الطلاب في حضور ذهني كامل لكل  خطوة من خطواته، ويحقق أهداف الدرس.
 فعندما يشاهد الطالب رسماً معيناً على السبورة، أو جهازاً علمياً، أو وسيلة تعليمية على طاولة المعلم مثلاً، فينتبه إلى الرسم أو الوسيلة، فيستيقظ لديه حب الاستطلاع، والرغبة في المعرفة، فيتوقف أو يجلس منتظراً ما سيقوله المعلم حول الرسم، وربما يقترب منه، ويركز نظره على الأشياء، أو يطرح أسئلته على المعلم سعياً لتحقيق الهدف، أو تلبية الحاجة التي يشعر بها وهي المعرفة (بلقيس ومرعي، 1982: ص84).
وهذا يجعل الطالب محافظاً على انتباهه ودافعيته للدرس، وجذب انتباهه طول الدرس، مع الفرصة للمشاركة في الإجابة عن أسئلة المعلم والتفاعل معه.
     فعلى المعلم أن يهتم بمعرفة دوافع طلابه وميولهم، ليتسنى له استغلالها في حثهم على عملية التعلم، لأنه لا تتم عملية تعليمية، ولا يمكن تعلم موضوع معين تعليماً جيداً فاعلاً ومفيداً إلا إذا كان هناك دافعاً يدفع الفرد إلى عملية التعليم بشكل متواصل ويحقق أهدافها.
وتشمل مهمة توفير الدافعية للتعلم أربعة جوانب هي:-
أ) إثارة اهتمام التلاميذ بموضوع الدرس في بداية الحصة وحصر انتباههم فيه.
ومن أبرز الإجراءات التي يقوم بها المعلم في هذا الجانب:-
1 – توضيح أهمية تحقيق الأهداف التعليمية للطلاب 
2 – إثارة حب الاستطلاع لدى الطلاب خلال تقديم المادة العلمية الجديدة.
3 – الاستثارة الصادمة وذلك بوضع الطلاب في موقف حائر أو مشكلة.
4 – إحداث تغييرات ملحوظة في البيئة المادية للصف.
ب) المحافظة على استمرار انتباه الطلاب طوال الدرس.
 ومن الطرق المناسبة لتحقيق هذا الجانب ما يلي:-
1 – تنويع الأنشطة التعليمية التعلمية، واستخدام أكثر من طريقة أو أسلوب للتدريس في الحصة الواحدة.
2 – تنويع الوسائل التعليمية الحسية لإغناء تعلم الطلاب.
3 – استخدام التلميحات غير اللفظية (الإشارة والحركات والإيماءات وتعابير الوجه) وتغيير نغمة الصوت.              
4 – قيام المعلم بالتحرك والتنقل داخل غرفة الصف تحركاً وظيفياً.
 5 – تجنب السلوك المشتت للانتباه، كالإكثار من الطرق على الطاولة بالقلـم أو المسطرة، أو التحرك السريع، أو الصوت المرتفع والصراخ، أو الجلوس لفترة طويلة على الكرسي.
ج) اشتراك الطلاب في نشاطات الدرس.
ومن أكثر الطرق مساعدة في تحقيق هذا الجانب ما يلي:
1 –اشتراك الطلاب في تحديد بعض الأهداف التعليمية، وفي اختيار بعـض الأنشطة.
2 – استخدام أسلوب تمثيل الأدوار، والألعاب التربوية، مع إضفاء جو المرح في الحصة الصفية.
3 – إتاحة الفرصة أمام الطلاب للعمل في مجموعات صغيرة، كلما سنحت نشاطات التعلم ذلك.
4 – إثارة أنواع مختلفة من الأسئلة، خاصة التي تحتاج إلى التفكير والآراء من قبل الطلبة، على أن يراعي المعلم الدور الأكبر للطلاب.
 5 – مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب ؛ لإتاحة الفرصة أمام كل طالب للقيام بعمل مناسب لقدراته واستعداداته. 
د)  تعزيز إنجازات الطلبة.
ومن الطرق المساعدة في تحقيق هذا الجانب ما يلي:-
1 – استخدام التعزيز الإيجابي سواء كان لفظياً (أحسنت، ممتاز)، أو غير لفظي (الابتسام وتعبيرات الوجه).
2 – تزويد الطلاب بمعلومات عن مدى التقدم الذي يحرزونه في اتجاه بلوغ الأهداف المرجوة (زيود، 1989: ص69) 
3 – تجنب استخدام العقاب البدني مهما كانت الأسباب داعية لذلك.
4 – التقليل من الآثار غير المرغوب فيها مثل عدم احترام الطالب، بسبب فشله، أو إحباط الطالب بعدم التعزيز، أو تكليف الطلاب بحفظ مادة تعليمية صعبة.
ثالثاً:  توفير الخبرات التعليمية للطلاب وتنظيمها وتوجيهها:-
    يسعى المعلم في الصف لإكساب المتعلم الأهداف التي يرغبها من خلال الدرس، والتي خطط لها بعناية ومقدرة، وحسن التخطيط في هذا الجانب يوفر جهد المعلم، ويستطيع المعلم من خلاله حفز الطلاب على أداء     الأنشطة ويوفر له فرصة لمتابعتهم، وتوجيه أدائهم، ومراعاة الفروق الفردية بينهم وهذا يشعر الطلاب أنهم يتعلمون ما هو مفيد، ويشعر المعلم أن كل طالب يقوم بالعمل وفق سرعته واستعداداته واهتماماته، مما يزيد من فاعلية وضبط الدرس بشكل إيجابي ذاتي. وعلى المعلم أن يوفر الفرصة للطالب الذي ينهي أعماله المطلوبة منه، بالقيام بنشاطات أخرى تناسب قدراته وإمكاناته، فلا يكون عاملاً من العوامل التي تؤثر سلبياً على عملية ضبط الصف.
ويذكر (خليل، 1996: ص233) أنه يجب على المعلم أن يضع في اعتباره أنه مشرفاً وموجهاً لتعلم الطلاب، وعليه أن يعمل على تحسين طريقة تعليمه، وتحسين ما يعلمه من مادة علمية أيضاً، فالدراسات الحديثة تشير إلى أن المدارس بدأت تخرج طلاباً لا يلمون حتى بالمهارات الأساسية من قراءة وكتابة وحساب، وعلى المدرس أيضاً أن يعتبر الطلاب ركيزة أساسية في كل خطة نشاط، يسهمون إسهاماً حياً في مراحلها المختلفة في التخطيط والتنفيذ والتقويم. 


رابعاً:  تنظيم تقسيم الطلاب داخل الصف:-
يمكن للمعلم بالتنظيم المناسب لطلابه التغلب على ظاهرة سلبية تسود صفوفنا الدراسية وهي ارتفاع كثافة المتعلمين، وازدحامهم في الغرفة، حيث ينتج غالباً على هذا الازدحام ازدياد حوادث الاستفزاز، وتعدي الطلاب على بعضهم البعض، كما ينقص بشكل ملحوظ من تفاعلهم معاً، ومن تفاعلهم مع المعلم (حمدان، 1981: ص339).
ومن النماذج والأساليب التنظيمية لأفراد الطلاب في الصف ما يلي:-
1 – التنظيم في صفوف متوازية:-
    وهو الشكل السائد في تنظيم الطلاب في معظم المدارس، حيث يتم تنظيم الطلاب في صفوف متناسقة ومتوازية ومقاعد ثابتة، يجلس عليها الطلاب خلال فترة وجودهم في غرفة الصف، ومع أن هذا التنظيم يؤدي إلى ترتيب الطلاب، ويسهل عملية الإشراف عليهم ومراقبتهم، وملاحظة أداءهم أثناء عملية التعليم والتعلم.
إلا أنه يحد من إمكانية القيام بنشاطات أخرى داخل غرفة الصف، مثل العمل في مجموعات، أو القيام بتمثيل الأدوار، ولا يناسب طلاب المرحلة الأساسية الدنيا، نظراً لما يتمتعون به من نشاط وحركة (مصلح وعدس، 1980: ص45).
2 – ترتيب المقاعد على شكل حرف  U: 
    وهذا النوع يكاد يكون قليل في المدارس وخصوصاً الأساسية الدنيا والعليا، وذات الكثافة العالية، لكنه غالباً ما يستخدم في المرحلة الثانوية والجامعية، وهذا التنظيم يعطي فرصة للحوار والنقاش والتفاعل بين المعلم وطلابه لدرجة كبيرة، وكذلك بين الطلاب أنفسهم، حيث أن جلوس التلاميذ وجهاً لوجه يسهل عملية الاتصال (حمدان، 1981: ص332).


3– تنظيم الطلاب في مجموعات:-
    إن تنظيم الطلاب في مجموعات صغيرة يساعدهم على أن يتعلموا من بعضهم البعض، ويساعد بطييء التعلم على التغلب على الشعور بالفشل ويشجع المتعلم على الاعتماد على النفس، والعمل بسرعته الذاتية، كما أنه يعطي فرصة للمعلم لتوجيه ورعاية الطلاب الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة (الكحلوت، 1996: ص171).
وفي الحقيقة لا يوجد رأي متفق عليه حول الطريقة المثلى للتنظيم، فالبعض يؤيد تنظيم الطلاب في فئات متجانسة وفق القدرات العقلية أو وفق الميول والاتجاهات، حيث يرون أن هذا التنظيم يسهل عملية التعليم، لأن حاجات الطلاب ومشكلاتهم متقاربة، وعلى المعلم أن يكون ذو قدرة عالية على اختيار التنظيم المناسب لكل موقف، وأن يجري تعديلاً فيه إذا تغير الموقف وتغيرت الحاجة.
كما أن هناك من يرى تنظيم الطلاب إلى فئات غير متجانسة حيث يتم تكوين كل مجموعة تختلف في القدرات والاستعدادات عن الأخرى، الأمر الذي يحتم على المعلم بذل الجهد لمراعاة الفروق بين المجموعات، وإعداد نشاطات تتفق مع قدرات كل مجموعة لمسايرة العمل، وهذا التقسيم يوفر ظروفاً غير سليمة من إحساس الطلاب بالفروق بينهم كمجموعات وينعكس عليهم كأفراد، مما يعيق التقبل الاجتماعي بينهم.
وعلى المعلم أن يراعي التنظيم الذي يخدم النمو العقلي والانفعالي والاجتماعي للطلاب، وفي نفس الوقت يؤدي إلى تدعيم العلاقات الإنسانية بينهم والتفاعل الصفي الإيجابي الفعال، فالأهداف، وطريقة التدريس والمحتوى، والبيئة الصفية، وطبيعة المتعلمين، تحدد أي نوع من التنظيم في المجموعات يمكن تطبيقه في البيئة الصفية. 

شكل (1) تنظيم الطلبة داخل غرفة الصف


كيف يمكن للمعلم أن يحل مشكلة جلوس الطلاب في الفصل؟
يشكو أولياء الأمور من جلوس أبنائهم في المقاعد الخلفية، الأمر الذي يحرج المعلم، وكيف يفعل ؟ ومن يجلس في المقاعد الأمامية ؟ وعلى حساب من ؟ وذلك لعدم الخبرة عند بعض المعلمين والمعلمات. 
ويمكن اتباع هذه الطريقة في جلوس الطلاب وفق خطة تعرف باسم "تبادل الأدوار (المقاعد)". وهي ما تم التوصل إليها من خلال خبرة بعض علماء التربية الحديثة، ومن بينهم الدكتور فؤاد العاجز، وهي كما يلي:
	حاول أن تقنع الطلاب بالطريقة الجديدة، من خلال النظرة الشاملة للمساواة بين الطلبة؛ لإثارة المحبة والتعاون بينهم.
	الطلبة ذوي الحاجات الخاصة ممن لديهم مشكلات في النظر والسمع، أو إعاقات خاصة يستمر جلوسهم في أماكنهم في المقاعد الأمامية.
	يقوم المعلم بعملية إزاحة (تبديل) أماكن جلوس الطلاب بالتناوب، وذلك بأن يجلس طلاب المقعد الأخير في المقعد الثاني، ويتم هذا التناوب في المقاعد لجميع الطلاب في جميع المقاعد، وهكذا لكل سطر (صف) في الغرفة الصفية.
	يستمر المعلم في هذا التبديل كل أسبوع، وسيجد المعلم خلال الفصل الدراسي أن جميع الطلبة قد جلسوا في جميع الأماكن، دون محاباة في المقاعد.

يقوم بهذه العملية ويشرف على متابعتها المعلم مربي الصف، ولا يجوز لمعلم المبحث التدخل إلا للضرورة، وحسب المبحث وبالتنسيق مع مربي الصف.

فوائد طريقة تبادل الأدوار:
تزيد من تحصيل الطلاب.
	تلغي مفهوم الشلة الأخيرة، أو مفهوم الطلبة الجالسين في مؤخرة الصف.
	تجعل الطلاب أكثر مواجهة للعملية التعليمية.
تذهب الحرج عن كاهل المعلمين والمعلمات.
خامساً: ملاحظة سلوك الطلاب ومتابعة تقدمهم في الأداء والتحصيل:-
     المعلم الذي يجيد إدارة الصف عليه أن يتابع وبشكل متواصل الجوانب المختلفة لطلابه، وخاصة الجوانب السلوكية أو التعليمية، وتتم هذه المتابعة من خلال ملاحظة سلوك الطلاب، وتقويم هذا السلوك باستمرار وفق قواعد السلوك المتفق عليه، كما يجب عليه أن يقف على مستوى التقدم في الأداء والتحصيل المعرفي لديهم عن طريق الاختبارات التي يقوم بها شهرياً، أو عن طريق الملاحظات التي يقوم بجمعها من خلال التفاعل الصفي مع الأسئلة الصفية، والمناقشات التي يطرحها المعلم، هذا بجانب تشخيص الصعوبات التي يعاني منها الطلاب في التعلم والعمل على معالجتها والتغلب عليها.
ولكي يقوم المعلم بهذا الدور عليه أن يتقن فنون التواصل ومهاراته اللفظية، حيث يعينه ذلك على تحقيق النجاح المتميز في أداء مهاراته التعليمية، ويستثير اهتمام طلابه ومشاركتهم في نشاطات التعلم، مما يزيد من فرصة الأداء والتحصيل لديهم، فعليه أن يعمل على استشارة الدافعية وتنظيم التعلم والتوضيح واستشارة التفكير، والسؤال والجواب وتقبل السلوك والمشاعر، والتعزيز بالثناء والتشجيع، كما عليه أن يختار الأنشطة التي تلائم ميولهم واستعداداتهم دون أن يفرض عليهم ألواناً معينة من النشاطات لا تلبي احتياجاتهم، بل يحترم آراءهم وتطلعاتهم، ويكشف عن قدراتهم، ويراعي نمو شخصياتهم، بحيث يعمل على إفساح المجال أمامهم للمبادأة والتجديد والابتكار، وعليه أن يعتبر الطلاب ركيزة أساسية في كل خطة نشاط، يسهمون إسهاماً حياً في مراحلها المختلفة في التخطيط والتنفيذ 
والتقويم (82  P:1963Amidon, ).
ويمكن للمعلم داخل الصف ملاحظة الجوانب التالية للمتعلمين:-
1 – المظهر العام: ويشمل صحة البدن والحواس، والتوافق العضلي والعصبي والمهارات الحركية.
2 – الجوانب العقلية: ويشمل تطور التفكير لدى الطلاب والتعلم، وتنمية المهارات الأساسية لديهم مثل القراءة والكتابة والحساب.
3 – النواحي النفسية والانفعالية: وتشمل الانفعالات والحالات الوجدانية لدى الطلاب مثل الخوف والغضب والفرح والزهو.
4 – النواحي الاجتماعية والثقافية والخلفيات الأسرية: ويشمل المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لأسر الطلاب والمشكلات التي تواجهها، لما لذلك من أهمية قصوى على تطور شخصيات الطلاب السلوكية وتحصيلهم العلمي.
سادساً: تقديم تقارير عن سير العمل وحفظ الملفات والسجلات:-
      يقوم المعلم خلال عمله بمهمات فنية وإدارية، وكلاهما يكمل الآخر، وتتمثل المهمة الإدارية في إعداد وتنظيم السجلات والملفات وبطاقات التحصيل الخاصة بالطلاب، للرجوع إليها عند الحاجة في أمر يتعلق بشؤون الطالب، ومن السجلات والملفات التي يقوم المعلم أو مربي الصف بإعدادها ومتابعتها وفقاً للمدارس الفلسطينية ما يلي :-
1 – ملف الطالب المدرسي: ويشمل صورة هوية ولي أمر الطالب أو الطالب وشهادة الميلاد، والبطاقة التراكمية، وبطاقة الصحة المدرسية.
2 – سجل الواجبات البيتية: ويدون به جميع الواجبات التي تعطى للصف من فبل المعلمين، بغرض التنسيق والمتابعة.
3 – سجل الحضور والغياب: وتسجل فيه أسماء الطلاب وتواريخ ميلادهم وتاريخ التحاقه بالصف والمدرسة، وعدد الأشهر وأيامها لحصر غياب الطلاب وتسربهم.
4 – سجل العلامات المدرسية للمبحث والصف، ومقسم إلى فصلين (فصل أول، وفصل ثاني).
5 – ملف الخطة الفصلية للمبحث: ويشمل تحليل محتوى المقرر على أشهر العام الدراسي والأهداف السلوكية والأساليب والأنشطة، ومصادر التعلم، وأساليب التقويم، وعدد الحصص اللازمة لتنفيذ المحتوى، وهذا يعطي للمعلم تغذية راجعة عن سير العملية التعليمية، وخططها القصيرة والبعيدة المدى، مما يوفر له عنصر التقويم الذاتي والمستمر.
6 – سجل الاختبارات ويشمل: الاختبارات وعددها، وتحليل نتائجها.
7 – سجل المستويات: للوقوف على مستوى الطلاب في الفصل ورصد مدى تقدمهم، والخطط العلاجية المقترحة لجوانب الضعف التي يعاني منها الطلاب وإجراءات التنفيذ ومؤشرات النجاح.
8 – ملف اللجان الطلابية: كسجل جماعة الصحة المدرسية، وسجل الجماعة الثقافية، وجماعة البيئة، وجماعة العلوم، وجماعة الإذاعة المدرسية، وتسجل بها أسماء المشاركين، ومحاضر اجتماعات هذه اللجان وما يتم إنجازه، والخطط المقترحة، وملاحظات المعلم.
ومن المفيد كذلك لو تم إعداد سجلات أخرى بالإضافة إلى ما سبق مثل:-
- سجل المتسربين ويتضمن أسماء الطلاب الذين يتركون الصف والمدرسة والأسباب.
-	سجل الحوادث اليومية والإحالة للطبيب من أجل العلاج.
-	ملف المقابلات مع أولياء أمور الطلاب.
-	ملف الطلبة أصحاب المرض والإعاقات بحيث يتضمن الأسماء، ونوع الإعاقة والمرض وخدمات العلاج.
ومن البطاقات التي يقوم المعلم بإعدادها ومتابعتها:-
1 – البطاقة الصحية: للوقوف على التاريخ الطبي للطالب والتطعيم وأنواعه والفحوص الدورية والأمراض إن وجدت.
2 – البطاقة التراكمية: للوقوف على مستوى الطالب منذ التحاقه بالمدرسة حتى نهاية تعليمه، ويسجل بها معلومات عن الطالب وتقدمه الدراسي.
3 – بطاقة التحصيل الدراسي: ويتم فيها تدوين العلامات الشهرية والفصلية والسنوية مع ملاحظات المعلم المربي للصف، وتعبأ مرتين في الفصل الأول وفي نهاية العام الدراسي.
ويقوم المعلم الإضافة إلى ذلك برفع تقارير عن تقدم الطلاب السلوكي أو التحصيلي، وذلك عندما يطلب منه ذلك، ويرفع ذلك إلى مدير المدرسة أو المشرف التربوي أو مديرية التربية والتعليم، وتعتبر السجلات والملفات والبطاقات من الوسائل التي تساعد المعلم في:-
1 – متابعة النمو المتكامل للتلاميذ للوقوف على مدى تقدمهم وعلى مدى تحقيق الأهداف.
2 – معرفة مدى مساهمة التلاميذ في الأنشطة ومجالات الإبداع لديهم والقصور فيها.
3 – ملاحظة ما يطرأ على سلوك الطلاب من تغيرات لدراسة أسبابها والمساهمة في تعديلها.

شكل (2) سجل الواجبات البيتية

شكل (3) سجل الحضور والغياب  
شكل (4) سجل علامات المبحث 
شكل (5) سجل المستويات 
شكل (6) البطاقة الصحية للطالب
شكل (7) البطاقة التراكمية للطالب 
شكل (8) بطاقة النتائج المدرسية (تحصيل الطالب)

سابعاً: تنظيم واستثمار الوقت:-
يشمل تنظيم واستثمار الوقت الذي يجب على المعلم أن يقوم بمراعاته وأخذه في الاعتبار مأخذ الجد، وفي الحسبان، عدة أمور، تؤدي في معناها العام دلالات للاستثمار الأمثل للوقت، وحسن التخطيط والتنظيم الفاعل له.
 ومن هذه الأمور:-
1 – الخطة السنوية للمبحث: وفيها يضع المعلم تصوراً مسبقاً للأهداف التعليمية للمنهاج المدرسي والأساليب والأنشطة التي سيقوم بها كذلك مصادر التعلم التي سيوظفها لتحقيق هذه الأهداف، مع رصد لوسائل تقويم الطلاب، والزمن اللازم شهرياً لتنفيذ كل وحدة من وحدات المنهاج على مدار العام الدراسي.
2 – الخطة الفصلية: وهي تشبه في مضمونها الخطة السنوية، ولكنها تخص التخطيط والتنفيذ لفصل دراسي واحد.
3 – الجدول الأسبوعي للحصص: والذي تقوم إدارة المدرسة (المدير أو الوكيل) بتوزيعه على المعلم في بداية العام الدراسي، محدداً به عدد الحصص والمبحث والصفوف التي سيقوم المعلم بتدريسها حسب اللوائح الوزارية الخاصة، والخطة المدرسية للنظام التعليمي لكل مرحلة، كما أن نصاب المعلم من الحصص المدرسية يختلف باختلاف المرحلة التعليمية التي يقوم المعلم بالتدريس فيها، ففي المدارس الفلسطينية يكون نصاب المعلم الأسبوعي في المرحلة الدنيا 27 حصة، وفي المرحلة الأساسية العليا 25 حصة، وفي المرحلة الثانوية 22 حصة، وعادة ما يكون زمن الحصة بين 40 – 45 دقيقة.
4 – الخطة اليومية للدروس (التحضير): وهي الخطة التي يضعها المعلم ويقوم بتنفيذها لحصة واحدة وتشمل عدة عناصر أساسية:-
1 – البيانات الأولية.
2 – الهدف العام من الدرس.
3 – المتطلبات الأساسية.
4 – الأهداف السلوكية للدرس.
5 – الإجراءات التعليمية التعلمية.
6 – مصادر التعلم.
7 – تنظيم الطلاب.
8 – وســائل التقــويم (الأغـا وعبد المنعم، 1994: ص321).

من خلال العرض السابق يتبين مدى أهمية الوقت للمعلم، ومدى الحاجة إلى تنظيمه، ولكن الوقت الفعلي الذي يجب التركيز عليه هو حصة الدرس، وتحدد إستراتيجية التدريس في الغالب طريقة توزيع الزمن في الحصة، وتختلف كل مرحلة من مراحل الدرس حسب الأسلوب الذي يتبعه المعلم وحسب نوع الدرس الذي يقوم به.
 ويذكر ديفيز ((Davies في) شفيق والناشف، 2000: ص178(
أن دروس المهارة يكون توزيع الوقت فيها كالتالي:-
15% من الوقت لشرح المهارة المطلوب اكتسابها، 25% من الوقت يحتاجها المعلم لعرض المهارة، 60% من الوقت يستغرقه المتعلمون في ممارسة المهارة تحت إشراف وتوجيه المعلم.
أما في دروس المعرفة فإن المعلم يحتاج إلى 10% من الوقت في المقدمة والتي هي عبارة عن محاضرة قصيرة (أو متطلب أساسي وأسئلة تمهيدية) ثم 65% من الوقت في أنشطة مرتبطة بموضوع الدرس و 25% يخصص لغلق الدرس ومراجعته (تقويمه).
ويحدد (الأغا وعبد المنعم، 1994: ص322) زمن الحصة الدراسية على النحو التالي:-
مقدمة 5 دقائق تقريباً، عرض 20 دقيقة تقريباً، تطبيق 10 دقائق تقريباً، تلخيص 5 دقائق، تعيينات 5 دقائق، ولا ينطبق ذلك على جميع الدروس.
وعلى المعلم أن يستغل كل دقيقة من وقت حصته، لتعلم الطلاب والإجراءات للنشاطات الهادفة، وتحقيق أهداف الدرس، وأن يوازن بين عناصـر الحصة اليومية، فلا يطيل في التمهيد ولا يدركه الوقت فلا يعطي التقويم الختامي.
ومن المشكلات التي تواجه المعلمين في بعض الحصص انتهاء فعاليات التدريس قبل قرع الجرس لانتهاء الحصة، فعلى المعلم أن يتصرف في هذه المواقف الطارئة موجهاً الطلاب لأنشطة إضافية، كأن تكون حل تدريب من الكتاب المدرسي، أو سؤال يعطى لهم في دفتر الواجبات أو القراءة من الكتاب لفقرة من المحتوى، حتى ينتهي وقت الحصة.
وعلى المعلم ألا ينظر لساعته من حين لآخر، خاصة قرب انتهاء الحصة، ولا يقف على باب الصف في انتظار قرع الجرس تاركاً الطلاب يفعلون ما يشاءون، أو أن يرسل طالباً لإدارة المدرسة منبها لقرع الجرس وانتهاء الحصة، فمثل هذه الإجراءات تعمل على خفض دافعية الطلاب للتعلم، وتعمل على تشتت الانتباه لديهم، والإخفاق في تحقيق الأهداف، وشعورهم بالملل والضجر، كما أنها تكشف عن سلبية المعلم، وعدم انتماءه للمهنة، والاستهتار باللوائح المدرسية.
فالمعلم الناجح هو الذي لا يشعر معه الطلاب بانتهاء زمن الحصة، ويستفيد من كل دقيقة لتعلم وتوجيه الطلاب تعلماً فاعلاً يعمل على تنمية جوانب شخصياتهم المختلفة.
ممارسات غير تربوية في مجال إدارة الصف
يعمل المعلم في إدارة الصف على مساعدة الطلاب في تحديد أهداف عامة يعملون من أجلها، ويعتبر المعلم ناجحاً في القيادة إذا استطاع أن ينظم العمل في الصف، بحيث يرغب الطلاب في القيام بأعمال مفيدة ويوفر لهم الفرص لعملها والنجاح فيها ويشير (أحمد، 2002: ص328) أن الإدارة الصفية بمهامها واجب من واجبات المعلم اليومية، وجزء رئيسي في سلوكه التربوي، وعليه فإن نجاح عملية التربية الصفية بشكل عام يرتبط بدرجة مباشرة بمقدار نجاح المعلم في إدارة عملية التعليم والتعلم.
ومع ذلك فقد يقوم بعض المعلمين ببعض الممارسات غير التربوية في مجال إدارة الصف ومن هذه الممارسات:-
1.	عدم الاهتمام بترتيب السبورة ومقاعد وطاولات الصف، ونسيان المواد والوسائل التعليمية اللازمة للتدريس.
2.	عدم الاكتراث بالطلاب المتأخرين أو الغائبين عن الحصة.
3.	إرسال الطلاب لأتفه الأسباب إلى إدارة المدرسة، أو طردهم من الصف.
4.	وقوف المعلم طوال الوقت في مكان واحد، وعدم تنقله بشكل مناسب بين الطلاب بشكل فاعل.
5.	شغل وقت الحصة بأمور خارجة عن الدرس والمادة التعليمية التي يقوم بتدريسها.
6.	عدم مراعاة التوقيت المناسب لفعاليات الحصة وخطوات الدرس.
7.	عدم تقديم تغذية راجعة للطلاب الذين يخفقوا في الإجابة عن سؤال ما وتركهم واقفين دون تعليمات.
8.	تصحيح كراسات الطلاب في مكان المعلم على طاولته، مما يوفر فرصة حضور العديد من الطلاب عند طاولة المعلم مسببين إرباك وفوضى.
9.	النظر خارج الصف والسبورة معظم الوقت، وعدم توجيه النظر إلى الطلاب أثناء الشرح.
10.	عدم الاكتراث بنسيان الطلاب للكراسات والكتب والأدوات.
11.	عدم مراعاة التهوية والإضاءة للغرفة الصفية.
12.	إرسال بعض الطلاب من حين لآخر إلى إدارة المدرسة؛ لإحضار أدوات كالطباشير أو الكراسات، أو دفاتر الامتحانات أو سجل الغياب.
13.	مقاطعة إجابة الطالب عن سؤال ما، وعدم ترك الفرصة له كاملة للتعبير عن أفكاره.
14.	عدم الإصغاء الجيد لإجابة الطالب، وعدم التعقيب عليها، وإهمال استجاباته.
15.	الإكثار من الحوار والتوجيه الفردي لطالب ما، وترك بقية الطلاب دون مراقبة أو تفاعل صفي.
16.	عدم تشجيع الطلاب على توجيه الأسئلة للمعلم، أو لبعضهم البعض، أو إهمالها وعدم الإجابة عنها بأهمية.

 واجبــات ومهـام المعلـم في نظام التعليم الفلسطيني
أكدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في تعليماتها على توصيف مهام الإدارة المدرسية، والإدارة التعليمية في المدارس الفلسطينية الحكومية، وذلك حرصاً منها على دعم النظم الإدارية المدرسية، كي تقوم المدرسة بدورها الرائد في عملية التعليم بأبعادها التربوية والاجتماعية، فالمدرسة هي مركز العملية التربوية ومحور النظام التعليمي ووحدته الأساسية.
ومن خلال تعليمات الوزارة تم تحديد مهام كل من مدير المدرسة، ونائب مدير المدرسة، والمعلم، ومربي الفصل، وقيم المختبر، وأمين المكتبة.
 وسوف نتناول في هذا السياق وصف واجبات ومهمات المعلم طبقاً لنشرة التربية والتعليم الفلسطينية (الإدارة المدرسية،21/11/1999: ص2-4) وهي كالتالي:
واجبات المعلم:-
       تكون المهمة الأساسية للمعلم تنفيذ العملية التربوية والإعداد لها والحرص على إنجاحها وتنشيطها وتحسين فاعليتها لتظل حيوية ومتطورة ومتجددة بمختلف جوانبها وأبعادها، لتحقيق أهدافها، وتشمل واجبات المعلم الرئيسية ما يلي:
1.	دراسة الأهداف التعليمية للمباحث التي يدرسها وتثبيتها في دفتر التحضير.
2.	التعرف على مادة الكتاب المدرسي ودليل المعلم، ودراسة مدى الانسجام بين المنهاج والكتاب والدليل من حيث وضوح المفاهيم والمهارات والاتجاهات وتسلسلها وتكاملها لمساعدته في عمله والإبداع فيه.
3.	إعداد الخطط السنوية والفصلية والشهرية للمادة التي يدرسها، وتثبيتها في سجله الخاص بذلك.
4.	إعداد الوسائل التعليمية وتوفيرها بما يمكنه من تنفيذ الأنشطة التعليمية التي أشتمل عليها الكتاب المدرسي، والأنشطة الأخرى التي يراها أساسية لتحقيق أهداف المادة التعليمية.
5.	التعرف على مستويات الطلبة الذين يدرسون ؛ لتشخيص مشكلاتهم الدراسية بشكل متواصل، وتفهم سلوكهم وأوضاعهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
6.	إعداد دفتر التحضير اليومي بموجب الخطة التدريسية للوحدة الدراسية.
7.	إجراء اختبارات التقويم والامتحانات المدرسية حسب الخطة المرسومة لذلك، وتسجيل النتائج في دفاتر العلامات والجداول المعتمدة لذلك.
8.	الالتزام الوظيفي من حيث المحافظة على أوقات الدوام والحصص اليومية والواجبات اليومية، وحفظ النظام والانضباط المدرسي وضبط حضور الطلبة في حصصه.
9.	المشاركة الإيجابية في اللجان والمجالس التي يتم تشكيلها في المدرسة وفي العمل المدرسي وفق خطة الأنشطة المدرسية، وغيرها من الجوانب المرتبطة بالعملية التربوية بشكل عام، والقيام بأية مهمة يكلف بها مدير المدرسة، وتكون ذات علاقة بالعملية التربوية بمختلف جوانبها وأبعادها.
10.	التعاون مع إدارة المدرسة والهيئة التدريسية للعمل على حسن سير العمل المدرسي، وتنشيط العملية التربوية من خلال برنامج تربية الصفوف والمناوبة اليومية، والإشراف اليومي العام على المدرسة.
11.	العمل على تنمية كفاءاته التعليمية، وتطوير خبراته من خلال المشاركة في برامج التدريب والتفاعل مع فعاليات الإشراف التربوي، والتعرف على السياسة التربوية والخطط والبرامج التعليمية المتجددة، والإطلاع على البحوث والدراسات والمصادر والكتب والدوريات التربوية ذات العلاقة بنموه المهني بشكل عام بالمادة التي يدرسها بشكل خاص.
12.	الاتصال بما يجري في المجتمع ؛ حتى لا تكون الخبرات التي يقدمها لطلابه جافة لا صلة لها بالواقع.
13.	الإطلاع على أحدث الأساليب التربوية، ومحاولة الاستفادة منها في عمله اليومي.
14.	العمل على تقوية الطلبة الضعاف في مادته، ومعاونة المعوقين والموهوبين منهم.
15.	تقديم تقرير أسبوعياً عند الضرورة لمدير المدرسة عن صفه،  بصفته مربياً مضمنا إياه حالات الغياب، التأخير عن بدء الدوام، الفقر، تفاوت السمع عند الطلاب، سلامة العيون، الضعف في التحصيل وغيرها من الأمور.
16.	القيام بأية أعمال أخرى تقتضيها المصلحة العامة، وفقا للأنظمة والتعليمات.
واجبات مربي الصف:-
مربي الصف هو المعلم المسئول عن صف ما في المدرسة، وفقاً لتوزيع داخلي يقوم به مدير المدرسة بتوزيع المعلمين على تربية الفصول المدرسية. وفي هذا السياق يتولى المعلم مربي الصف القيام بواجبات ومهام تتعلق بهذا الصف، وفي هذا السياق حددت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية واجبات مربي الصف في المدارس الفلسطينية حسب نشراتها ولوائحها كما يلي:
تكون واجبات مربي الصف ما يلي:-
1.	قيادة الطلبة قيادة رشيدة تهدف إلى خدمتهم ودراسة وعلاج مشكلاتهم. 
2.	العمل على أن يكون حلقة اتصال بين الطلبة في صفه وبين مدرسيهم 
3.	إعداد سجل خاص بالطلبة يرصد فيه ما يصل إليه من ملاحظات عن كل طالب، من حيث خلقه وعاداته ونشاطه العلمي والرياضي والاجتماعي وعلاقته بزملائه ومشاكله داخل الصف وخارجه.
4.	توثيق صلاته بغيره من المعلمين والمرشد الاجتماعي؛ ليتعرف عن طريقهم على المشكلات الخاصة بالطلبة ويعرف شيئاً عن هواياتهم. 
5.	الاتصال بأولياء أمور الطلبة منفردين أو مجتمعين؛ ليدرس معهم مشكلات أبنائهم.
6.	تكوين مجلس الصف عن طريق الانتخابات الحرة وتحت إشرافه، ويكون رئيساً لأسرة الصف، ويحضر جلساتها الدورية، ويعد جدول أعمالها، ويشرف على تكوين لجان العمل لتنشيط النواحي الثقافية والرياضية، والخدمة العامة في الصف.
7.	تنظيم عملية الاستعارة من مكتبة الصف، وطريقة مدها بما تحتاج إليه من كتب من مكتبة المدرسة، أو من الطلبة أنفسهم، ومن أولياء أمورهم.
8.	تنظيم لقاءاته الصفية مع الطلاب على أن يلتقي بهم مرتين على الأقل في الشهر.
9.	القيام بأية أعمال أخرى يكلفه بها مدير المدرسة لما تقتضيه مصلحة الطلاب وفقا للأنظمة والتعليمات.
ويضاف إلى ذلك من مهام ما يلي:-
إعداد سجل الغياب ومتابعته، وسجل الدرجات وبطاقات الدرجات المدرسية للطلاب، والبطاقات الصحية، وسجل الأعمال اليومية.
	الاحتفاظ بملفات الطلاب، والإشراف على جمع التبرعات المدرسية واستلام الطلاب للكتب.
الإشراف على الغرف الصفية:-
قررت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية اعتماد طريقة جديدة للإشراف على الغرف الصفية في المدارس التابعة لها، لتصبح أكثر ملاءمة للعمليات التربوية وتتضمن العمل بما يلي (وزارة التربية والتعليم،1991:ص4):-
1.	يقوم مدير المدرسة بإسناد مسؤولية الإشراف على غرفة الصف إلى مربي الصف نفسه، بحيث يصبح مشرفاً على بيئة الصف بشكل عام. ويقوم مدير المدرسة بتعبئة نموذج باسم المعلم والغرفة التي يشرف عليها ويرفعه إلى مديرية التربية والتعليم.
2.	يبقى المعلم مسؤولاً عن تلك الغرفة طوال سنين عمله في تلك المدرسة، بحيث يعمل المعلم على أن تكون الغرفة ملاءمة من جميع النواحي، كالأثاث والوسائل التعليمية والجدران والإنارة والتهوية والنظافة العامة وترتيب الصف، بحيث يظهر في أبهى شكل وبالتالي يستطيع كل معلم أن يصنع صفاً نموذجياً لتظهر المدارس بالشكل الذي يليق.
3.	لا مانع من أن يقوم طلاب الصف بجمع تبرعات بسيطة بشكل اختياري منهم، وبالتنسيق مع مربي الصف ومدير المدرسة؛ لتستعمل في صيانة غرفة الصف وطلائها وتجميلها بالصور واللوحات الطبيعية والتراثية والأثرية، وفي صيانة أثاث تلك الغرفة.
4.	يسند لمسئول المختبر مسؤولية غرفة المختبر، وترتيب وتنظيم العمل فيها، واستغلالها بشكل أمثل.
5.	يسند إلى أحد المعلمين مسؤولية مكتبة المدرسة، وتنظيمها وترتيبها والعناية بها.
6.	يسند إلى أحد المعلمين مسؤولية المظهر الخارجي للمدرسة، من حيث النظافة العامة للمساحات والممرات والحدائق والأشجار، ومراعاة عدم إبقاء الأثاث التالف في المساحات والممرات، وتزيينها بالرسومات واللوحات خاصةً من أعمال الطلاب.
















أسئلة التقويم الذاتي للفصل الثالث

1-اكتب تعريفاً لكل مفهوم من المفاهيم التالية:-
أ -   التخطيط:
ب - القيادة:
ج - التدريس:
د – الدافعية:
2- يشعر الطلاب بين الحين والآخر بالضجر والسأم نتيجة جلوسهم في أماكن مخصصة لهم طوال العام، بين كيف يمكن العمل على خفض هذا الشعور لديهم.
3- اكتب أهم الإجراءات التي يمكن أن يتبعها المعلم لزيادة فاعلية التدريس.
4- اكتب رأيك في العبارات التالية:
	من واجبات مربي الفصل قيادة الطلبة قيادة رشيدة.
	التقويم جزء هام من عملية التدريس للكشف عن نتاجات التعلم.
	يقوم بعض المعلمين بإرسال الطلاب إلى إدارة المدرسة لإحضار الطباشير أو دفاتر التحضير.

ضع علامة ( ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة(X) أمام العبارة الخاطئة مع التعليل لكل عبارة:
التخطيط الجيد للدرس يهدف إلى إرضاء مدير المدرسة.
	في الصفوف المزدحمة يفضل أن يركز المعلم على الطلبة ذوي السلوكيات غير المرغوبة.
من الإجراءات الفاعلة لإدارة الصف طرد الطلبة غير المنضبطين خارج الصف.
الإفادة من التعلم الذاتي يقلل من حدة مشكلة الصفوف المكتظة.
	مستويات الدافعية والاستعداد عند الطلبة تلعب دوراً هاماً في الإدارة الصفية.
	من مهام المعلم دراسة الأهداف التعليمية للمباحث التي يدرسها.
التعرف على مستويات الطلبة وتشخيص مشكلاتهم من واجبات المعلم.
	الإدارة الصفية عملية إدارية وفنية.
	متابعة غياب الطلاب مهمة إدارة المدرسة فقط.
10- معرفة المعلم لأسماء طلبته تساعده على ترفيع درجاتهم.





