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الفصل الخامس
مصادر المشكلات التي تواجه المعلم في
الإدارة الصفية
يسعى المعلم من خلال توفير النظام الصفي الفعال إلى تنظيم التعلم، وتنظيم البيئة التعليمية، بحيث يساعد طلابه على استيعاب الخبرات التعليمية المقدمة لهم، بحيث يضمن استمرارية انتباههم، ويحقق أهداف الدرس.
إن توفير النظام الصفي الفعال يحتاج إلى تخطيط للأنشطة والأدوار التي يقوم بها المعلم والطلاب، بحيث لا يعتمد على العشوائية التي تربك النظام الصفي، وتؤدي إلى ظهور المشكلات الصفية لدي النظام، فكل معلم مهما بلغت خبرته ودقته وشموليته في التخطيط لإدارة الصف، يواجه مشكلات صفية يومية متنوعة التأثير والمصدر، وعليه أن يتعامل معها ويعالجها كل حسب درجة تأثيرها على النظام الصفي، حيث أن الهدف من معالجتها هو توظيف كل الإمكانات من أجل تحسين التعلم الصفي، وتقليل السلوكيات الخاطئة التي يمكن أن تعيق ممارسة الطلاب لأنشطة التعلم والاندماج فيها. ويشير (قطامي، 1989: ص264) أن السلوك الصفي الصحيح هو السلوك الذي يقوم به الطالب ويتقبله المعلم، والسلوك السيئ هو السلوك الذي يقوم به الطالب ويلاقي رفضاً من المعلم، كما أن مشاكل الانضباط الصفي لها أسباب عديدة، فهي تتصل بكل ما له صلة بحياة المتعلم داخل أسوار المدرسة وخارجها، ويمكن تصنيفها بشكل عام إلى صنفين هما:-
أسباب مدرسية وأسباب غير مدرسية (معهد التربية، 1998: ص19) ويمكن 

تصنيف الأسباب المدرسية إلى:-
1-	أسباب ذات صلة بالمعلم.
2-	أسباب ذات صلة بالإدارة المدرسية.
3-	أسباب ذات صلة بالتعلم الصفي.
4-	مستوى الطالب في التحصيل.
5-	فقد المتعلمين والمعلمين لانضباطهم الذاتي.
6-	نوعية زملاء الطالب في المدرسة.
وتصنف الأسباب غير المدرسية إلى:-
1-	الحياة الأسرية للطالب.
2-	وسائل الإعلام.
3-	التغيرات المتسارعة في المجتمع.
4-	البيئة المجتمعية التي يعيشها الطالب.
ويصنف (أبو طالب، 1996: ص361) مصادر مشكلات الانضباط الصفي إلى العوامل والأسباب التالية:-
1-	عوامل متعلقة بالجو العائلي للطالب (الأسرة).
2-	عوامل متعلقة بالطالب.
3-	عوامل متعلقة بالمعلم.
4-	عوامل متعلقة بإدارة المدرسة.
وعلى ضوء ذلك تبرز في الصف مشكلات يمكن تصنيفها حسب طلابه، وسوف نتناول بعضاً منها حسب أهميتها.

أولاً: مشكلات مصدرها المعلم
يؤثر أسلوب المعلم في إدارته لصفه تأثيراً مباشراً على سلوك طلابه، فالمعلم الجيد والناجح مهنياً، الذي يخطط لدروسه جيداً، ويقدم خبرات تعليمية منظمة للطلاب، هذا المعلم يوفر جواً اجتماعياً ودياً في الصف مما يقلل من المشكلات الصفية، ويتميز المعلم في هذا الجانب بأنه يتعاطف مع الطلاب ويصغي لهم، ويحفزهم على النشاط والجدية، ويسمح لهم بطرح الأسئلة، كما أنه لا يدع الطلبة يقومون بالسلوك غير المرغوب فيه، بل يضع قواعد لتنظيم العمل في الصف وإدارته، ليلتزم بها الطلاب.
كما أن الخصائص السلبية للمعلم تعتبر أسباباً رئيسية في حدوث المشكلات داخل الصف، ويتمثل ذلك في الانحراف عن سير الخطة التعليمية المرسومة له، وعدم تحقيق أهداف الدرس، وإيمانه بالكبت التام للطلبة هذا بالإضافة إلى ممارسة المعلم للعقاب البدني مما يولد نتائج غير حميدة لدى الطلاب ولدى ذويهم (منسي، 1996: ص48).
إن المعلم الذي يتبع طرائق تدريس تقليدية مبنية على الإلقاء والشرح والتلقين، والتي تولد الملل والضجر لدى الطلاب، وتسهم في شرودهم الذهني وتزيد من احتمالية حدوث مشكلات انضباطية في الصف.
والمعلم الذي لا يهتم بمظهره، ويكون صوته غير مسموع، وحركته داخل الصف غير مدروسة يسهم بشكل كبير في تسرب الفوضى إلى غرفة الصف، وعدم انضباط الطلاب. كما أن إصرار المعلم على سيادة الهدوء التام والسكوت وعدم النشاط، وإبقاء الطلاب دون حركة أو ترويح، أو تنويع في الأنشطة، يؤدي إلى احتمالات حدوث مشكلات في الانضباط 
الصفي (أبونمرة،2001: ص141-142).
ومن الممارسات التي قد يقوم بها بعض المعلمين وتؤدي إلى بروز سلوكيات غير مرغوب فيها، واختلال التوازن في الصف ما يلي:-
1-	عدم تمكنه من المحتوى العلمي الذي يقدمه لطلابه.
2-	التعامل مع الطلاب بالتهكم والسخرية.
3-	إعطاء تعيينات صفية وواجبات غير مناسبة لقدرات الطلاب.
4-	القيادة المتسلطة وإصدار التهديدات للطلاب للمحافظة على النظام.
5-	تناقض سلوك المعلم في تطبيق القواعد والأنظمة الصفية.
6-	عقاب الصف كله بسبب سلوك غير مرغوب فيه من أحد الطلاب.
7-	الجلوس على المقعد لفترة طويلة.
8-	شرح الدرس بسرعة وعصبية أو استخدام مفردات أكبر من قدرات الطلاب.
9-	تجاهل المعلم لطلابه في الأنشطة التعليمية.
10-	السماح للطلاب بالخروج والدخول والإجابة دون استئذان.
11-	سوء التخطيط للحصة الصفية (الجاسر،2001: ص119-122).
12-	خط المعلم غير المقروء عند الكتابة.
13-	عدم وضوح كلام المعلم وعدم قدرته على تبسيط المادة حين عرضها.
14-	كثرة تغيب المعلم لمرض أو تمارض أو مشكلات اجتماعية أو ممارسته عملاً إضافياً. (عريفج،2001: ص285).

ثانياً: مشكلات ذات صلة بالإدارة المدرسية
تؤثر الإدارة المدرسية بشكل مباشر في مشكلات الانضباط الصفي، كما أن القوانين واللوائح المدرسية تعمل على تقليل المشكلات الصفية، إلا أن الجمود في بعضها يؤدي إلى الانفجار، واحتمال حدوث هذه المشكلات، ومن الأمور التي تعمل على تقليل المشكلات الصفية ما يلي:
1-	واقعية ومرونة القوانين والتعليمات المدرسية.
2-	توفير مناخ مدرسي ملائم للطلاب يشعرهم بأن المدرسة مكان للتعلم والاستماع.
3-	عدالة التطبيق في القواعد واللوائح على جميع الطلاب.
4-	الجو النفسي الاجتماعي العام السائد في المدرسة، يشعر الجميع كأنهم أسرة واحدة.
هذا ومن الأمور التي تعمل على احتمال حدوث المشكلات الصفية ما يلي:-
1-	جمود القوانين والتعليمات وعدم واقعيتها، كعدم السير في الممرات، أو الإجبار على لبس معين أو دفع غرامات مالية أو كبت حرية الرأي.
2-	عدم وضوح التعليمات المدرسية بشكل لا يوفر تفهم لها من قبل الطلاب.
3-	عدم الاستماع إلى مشكلات الطلبة، أو عدم الالتقاء بهم من وقت لآخر.
4-	عدم إشراك الطلبة في القرارات ذات الصلة بهم بشكل مباشر.
5-	عدم وجود برامج وقائية، تحد من المشكلات قبل وقوعها.
6-	إدارة مدرسية متسيبة جداً أو متسلطة جداً.
7-	عدم توافر بدائل للسلوك غير المرغوب فيه، فقد يطلب من الطلبة عدم إلقاء بقايا الطعام والأوراق في ساحة المدرسة، أو عدم الركض والتزاحم في أثناء الخروج من الصفوف وما إلى ذلك، دون توفير بدائل لهذه السلوكيات.
8-	عدم ثبات الجدول المدرسي وتغيب المعلمين عن الحصص الصفية، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار العام في المدرسة.
9-	عدم مشاركة أولياء الأمور في نشاطات المدرسة، أو اطلاعهم على إنجازات أبنائهم.
ثالثاً: مشكلات ذات علاقة بالمتعلم (الطالب)
يقوم بعض الطلاب داخل الصف المدرسي بالعديد من المشكلات السلوكية غير المرغوب فيها، والتي تؤثر على الهدوء الصفي الذي يود المعلم توفيره للطلاب، وتعتبر المشكلات التي يقوم بها بعض الطلاب مشكلات فردية، ومنها دفع الآخرين، أو العبث بممتلكات زملائهم، أو القيام بحركات استفزاز أو سخرية أو تهكم من الزملاء وأخذ ما لديهم بقوة، أو عدم إطاعة المعلم، وعدم تنفيذ توجيهاته. 
وتفسر نظرية السلوك الإنساني ذلك بأن السلوك غرضي هادف، وأن الفرد الذي لا يشبع حاجاته للانتماء، وإحساسه بقيمته الذاتية من خلال  وسائل مقبولة اجتماعياً، فانه يسلك سلوكاً غير مقبول ليحقق الإشباع لذاته، وتأخذ سلوكيات الطالب أنماطاً مختلفة حسب غاياتها وهي:(زيتون،1997: ص441).
1- سلوكيات لجذب الانتباه:-
حيث أن الطالب الذي يعجز عن تحقيق مكانة بين الطلاب بطريقة مقبولة اجتماعياً يلجأ إلى استخدام أنماط سلوكية غير مقبولة لجذب الانتباه، سواءً أكانت أنشطة كأن يستعرض نفسه، أو يقترف أفعالاً سيئة تضايق غيره، أم سلبية كالطالب الخجول الكسول الذي يحاول أن يحصل على الانتباه بطلب المساعدة المستمرة من الآخرين.

2-أنماط سلوكية للبحث عن السلطة والقوة:-
        وهي وسائل للاستحواذ على الانتباه بطريقة هدامة، والبحث عن السلطة بطريقة نشطة، بحيث يجادل ويجذب ويرفض القيام بما يطلب منه، أو بطريقة سلبية بحيث يظهر كسله بشكل بارز ولا ينجز أي عمل على الإطلاق، كالطالب كثير النسيان، غير المطيع والعنيد، كما أن الطالب يشعر بالإساءة نحو كل من يمارس قوة أو سلطاناً عليه.
3-سلوكيات الانتقام:-
        الطالب هنا يعاني من إحباط عميق، ويبحث عن النجاح عن طريق إيذاء الآخرين ولا يتقبل النقد، ويحقد على نجاح التعاون بين الزملاء.     
 4-سلوكيات عدم الكفاءة والمقدرة:-
       وفي هذه الحالة يكون الطالب مستسلماً، ويتخلى عن أي أمل في النجاح، فهو يعتبر المشاركة في أي نشاط مصدراً لمزيد من الفشل والإخفاق.
5- ظاهرة التسرب:-
ظاهرة التسرب ظاهرة خطيرة في المدارس، وهذه الظاهرة لا يكاد يخلو منها مجتمع سواء أكان مجتمعاً متقدماً أو متأخراً، ولكن تتفاوت نسبة هذه الظاهرة فهي في المجتمعات النامية أبرز منها في المجتمعات الأخرى المتقدمة، وهذه الظاهرة تنعكس سلبا على الفرد نفسه وعلى أسرته وعلى المدرسة، وقبل أن نتحدث عن نتائج هذه الظاهرة لنحاول استعراض أسبابها في المدارس عامة، وفي مدارسنا بشكل خاص:
عوامل داخل المدرسة:
قسوة أحد المعلمين أو بعضهم على الطالب المتسرب.
صعوبة بعض الموضوعات الدراسية.
عدم المتابعة من المعلم مربي الصف لهذه الظاهرة وتتبع غياب طلابه.
عدم المتابعة من إدارة المدرسة للغياب المدرسي ودراسة ظاهرة الغياب المتكرر وتحليلها.
زمرة السوء من زملائه في الصف.
عوامل خارج المدرسة:
 المستوى التعليمي لأسرة الطالب المتسرب للأب والأم.
 المستوى الاقتصادي لأسرة الطالب المتسرب ومقدار الدخل المخصص لها.
 عدد الأفراد في هذه الأسرة وكيفية المعيشة وعدد الغرف.
 زملاء السوء من خارج المدرسة.
 القيادة التسيبية في البيت بمعنى بيت بلا قائد.
وهذه الظاهرة تقل في صفوف المرحلة الأساسية الدنيا، وتزداد وتظهر كلما ارتفع الطالب في مراحل التعليم، فهي أبرز في الصفوف الأساسية العليا والثانوية، وتقل في الجامعات إذ الوعي أكبر، ففي المرحلة الأساسية العليا بالإضافة إلى الأسباب المذكورة أعلاه يدخل الطالب في مرحلة المراهقة، وهذه المرحلة في حد ذاتها خطيرة، فهي مرحلة الفوران والشطط في كل شيء في الأفكار والتصرفات، وهي مرحلة الحيرة، وفي هذه المرحلة أكثر ما يكون الطالب بحاجة إلى المساعدة من الأهل والمعلم والمجتمع.
المعالجة:
ولمعالجة هذه الظاهرة من بدايتها: يتوجب على المعلم في المدرسة: 
متابعة الغياب في صفه وحصر من يتكرر غيابهم.
الاتصال بأهل الطالب المتغيب لمعرفة أسباب التغيب.
تعاون المدرسة والبيت في مساعدة الطالب الابن لتخطي العقبات.
وعلى إدارة المدرسة تخصيص سجل خاص عند مدير المدرسة، وحصر هذه الحالات وتقديم العون لهم بمساعدة المرشد التربوي وتعاون الآباء وتذليل العقبات الممكن تذليلها.
ومن الصعوبات المنتظرة في هذا المجال:
عدم تجاوب البيت أحياناً إما لجهل الوالدين أو لانشغال الأب طيلة ساعات اليوم بتحصيل لقمة العيش لأبنائه، وفي هذه الحالة يجب على المدرسة بإدارتها ومعلميها ومربي الصف والمرشد التربوي عدم اليأس والبقاء على اتصال دائم مع الأهل، وتوعيتهم لخطورة تسرب الابن في هذه المرحلة، وإقناعهم بضرورة استمراره في الدراسة.
وفي بعض المجتمعات تتدخل السلطة الرسمية لإجبار الابن على إكمال دراسته، وخاصة في المرحلة الإلزامية.
فتسرب طلاب من مجتمع ما، يعني ببساطة:
زيادة الأمية في المجتمع.
زيادة احتمال حدوث جرائم كالسرقة والقتل وغيرها.
زيادة آفة التدخين وتناول المخدرات.
كما أن مجتمعاً شبابه فيهم نسبة عالية من الجهلة والأميين لا يكون منتجاً، فالشباب هم أدوات الإنتاج وهم دعامة المجتمعات.
فظاهرة التسرب من المدارس ظاهرة خطيرة على الفرد والمجتمع، ويجب معالجتها في حينها، وعمل كل ما يلزم لعدم انتشارها وتفاقمها. 
كما أن مشكلات الصف المدرسي تنجم عن أسباب تدفع الطلاب للقيام بها ومن هذه الأسباب:-
1-مستوى القدرة العقلية للطالب:-
        يؤثر مستوى القدرة العقلية للطالب في مدى انتباهه في غرفة الصف، فالطالب ذو القدرة العقلية المرتفعة أكثر انتباهاً وصبراً ومثابرة في مواقف التعلم الصفي، بعكس ذلك نجد أن الطالب ذو القدرة العقلية المتدنية أقل انتباهاً ومثابرة في مواقف التعلم الصفي، وغالباً ما يؤدي عجزه عن إتمام المهمات المطلوبة للتعلم إلى تشتيت انتباهه وقيامه بنشاطات زائدة لا صلة لها بمهمات التعلم، والتي تظهر في شكل سلوكيات غير مرغوب فيها.
2- الخصائص الصحية للطلاب:-
تؤثر الخصائص الصحية في سلوك الطلاب كضعف السمع، أو النطق، أو البصر، وضيق التنفس وأمراض سوء التغذية أو الغدد أو الإعاقة الحركية، فهي تعمل على إخفاق الطالب في القيام بواجباته الصفية، مما يدفع المعلم إلى الاعتقاد أنه مهمل، كما إنها تعمل على عدم انضباط هؤلاء الطلاب في الصف، لإحساسهم أنهم غير قادرين على القيام بالمهمات التعليمية، ومتابعة الدرس كالقراءة أو الكتابة أو شعورهم بالتعب، أو تكرار غيابهم عن المدرسة بسبب المرض، ويؤثر ذلك في نظرتهم إلى ذاتهم، ويدفعهم إلى الاعتقاد بأنهم مهملين، ويؤدي بهم إلي الإحباط، ويولد نوعاً من الاستهتار واللامبالاة والنزوع لحدوث مشكلات صفية.
3- شخصية الطالب:-
     تؤثر شخصية الطالب تأثيراً مباشراً على نمط السلوك الذي يقوم به ويتأثر ذلك بعمر الطالب، فإصدار الأحكام الصحيحة على الأمور، أو تقدير الطالب لذاته، ومدى تحمله مسئولية الانضباط الذاتي، وثقته بنفسه، كل ذلك يتأثر بدرجة تزيد مسئولية الطالب في المحافظة على الانضباط الصفي وعدم بروز مشاكل صفية، وعلى العكس من ذلك تزيد فرصة حدوث مشكلات صفية في حالة عدم بلوغ الطالب المستوى المناسب من النضج الشخصي، وعدم قدرته على إصدار أحكام صحيحة على الأمور، وأن تكون ثقته بنفسه منخفضة، أو لا يستطيع تحمل المسئولية.
رابعاً: مشكلات ذات صلة بالجو العائلي للطالب
يترك الجو الأسرى الذي يعيشه الطالب آثاراً خطيرة في سلوكه وانضباطه، فالطالب الذي يعيش في أسرة تقدر دور المدرسة، وتحترم جهود المعلمين، يتبنى هذه الاتجاهات الإيجابية نحو المدرسة وأنظمتها، ويولد في نفسه دافعاً قوياً في الرغبة في التعلم والالتزام بالنظام المدرسي، وعلى العكس من ذلك الطالب الذي يعيش في أسرة يكون اتجاهها سلبياً نحو المدرسة. كما أن استخدام الأسرة للقسوة والظلم في تربية أبنائها، له أثره السيئ في معاناتهم بعض المشكلات النفسية، وانعكاس ذلك على تصرفاتهم حيث المسموحات والممنوعات، ونمط معيشتها، وطريقة تعامل أفرادها معا يؤثر في سلوكيات الطالب داخل المدرسة، فهو يتصرف في مدرسته كما يتصرف داخل أسرته.
فالأسرة التي تكثر فيها المشكلات والخلافات بين الوالدين، أو بين أفرادها معاً أو التي يشعر فيها الطالب بعدم حب والديه له، أو تفضيل أحد الأخوة عليه، كل ذلك يسهم بدرجة كبيرة في إكساب الطلاب هذا النمط من العلاقة مع الآخرين، مما يؤدي إلى القيام بأنماط سلوكية غير مرغوبة في الصف.
كما يسهم بعض أولياء الأمور في حدوث مشكلات، وذلك عند إصرارهم على أن تكون علامات أبنائهم في الامتحانات مرتفعة دائماً، الأمر الذي يثير شعور القلق لدي أبنائهم، ويساهم في حدوث مشكلات سلوكية لهم داخل الصف، كما أن أولياء الأمور الذين يسمحون لأبنائهم بالسهر الليلي الطويل، ومشاهدة ما يحلو لهم من برامج التلفاز والفيديو والمحطات الفضائية لفترات طويلة، يتحملون المسئولية الكبرى في تصرفات أبنائهم، حيث يذهب الطلاب للمدرسة في اليوم التالي، وهم متعبون منهكون أو يقلدون ما يشاهدون، مما يسهم في أحداث مشكلات صفية كبيرة وخطيرة، والأخطر من ذلك عندما تسمح وترضى بعض الأسر لأبنائهم ببعض التصرفات التي لا تكون مقبولة في المدرسة، بل وتطلق التهم على إدارة المدرسة والمعلمين وتناصبهم العداء.
خامسا ً: مشكلات ذات صلة بمستوى المادة التعليمية 
والتعلم الصفي
يرى سلافين (Slavin , 1986 , P.404) أن كثيراً من المشكلات السلوكية الصفية ناتجة عن مشكلات متعلقة بالتعلم الصفي، والتي سببها أن المدرس والأنشطة التعليمية مملة ومخيبة لهم.
وتؤثر نوعية ومستوى المادة التعليمية التي يقدمها المعلم على سلوكيات الطلاب، فإذا كان مستوى المادة التعليمية المقدمة منخفضاً، أدى إلى سأم المتفوقين وإحساسهم بالملل، لشعورهم بان المادة التعليمية ليس فيها تحد لقدراتهم، ولا تلبي احتياجاتهم، وإذا كان مستوى المادة مرتفعاً أدى إلى تشتيت أفكار الطلاب ذوي القدرات العقلية المتدنية، وشعورهم بالإحباط لعدم قدرتهم على المتابعة والمواصلة في الدرس، كما لا يجد متوسطو القدرات العقلية الدافعة للدرس، مما يؤثر سلباً على الانضباط الصفي، وظهور المشكلات الصفية.
كما أن نشاطات التعلم الطويلة والمملة، والنشاطات التي لا تلبي احتياجات الطلاب وقدراتهم تعمل على تدني دافعية الطلاب للتعلم، كما يشعر هذا الجو الطلاب بالملل والضجر، الأمر الذي يسهم في إيجاد طلبة مشاكسين، لا يبدون اهتماماً بعواقب علاماتهم الضعيفة أو المتدنية، ويحصلون على المتعة والسرور من خلال إثارة غضب المعلم.

سادساً: مشكلات مصدرها البيئة الفيزيقية 
(المادية) للتعلم
أ- حالة الغرفة الصفية:
تعتبر الغرفة الصفية التي يقضي فيها الطلاب فترة التعلم عاملاً مهماً من العوامل التي تؤثر في سلوكياتهم، فقد تكون الإنارة الضعيفة أو القوية، أو التهوية غير الكافية، ودرجة الحرارة المرتفعة أو المنخفضة، أو رداءة السبورة وطلاء الجدران عاملاً مساعداً للتصرفات السلبية للطلاب، لأن الصف في هذه الحالة يعتبر باعثاً على الملل والضجر، فيحاول الطلاب التعبير عن ذلك من خلال سلوك يخل بالانضباط الصفي، كما أن طريقة تنظيم جلوس الطلاب غير المناسبة، توفر فرصة لهم للتحدث مع بعضهم أثناء انشغال المعلم بالتدريس.
 ب- مشكلات الاكتظاظ الصفي:
هذه المشكلة تبدو مشكلة إدارية لا دخل للمعلم فيها، فتشكيل الفصول مهمة مدير المدرسة، وأحياناً ليس لمدير المدرسة تأثيراً كبيراً فيها، فهذا يبدو أمراً من إدارة التربية والتعليم، فيقسمون الطلاب في صفوف مكتظة، يجعلون في كل شعبة من خمسين طالباً إلى خمس وخمسين طالباً.
والحق يقال أن هذا العدد يساوي ضعف المسموح به تربوياً، ففي المقاييس التربوية لا يتعدى طلاب الفصل الواحد الخمس والعشرين طالباً.
وهذا عدد مريح للمعلم، فكلما ازداد عدد الطلاب في الفصل يترتب على ذلك مشاكل إدارية وفنية.



المشاكل الإدارية: 
تتمثل بكثرة المشاكل السلوكية التي تضطر المعلم والإدارة المدرسية هدر الوقت والجهد في معالجتها. وكذلك يمكن أن ينتج عن الاكتظاظ هذا سهولة انتشار الأمراض والأوبئة المعدية كالرشح والأنفلونزا. 
المشاكل الفنية:
نتيجة الاكتظاظ يضطر المعلمون في كل المباحث بذل مجهود أكبر في تحقيق الأهداف التربوية المخطط لها في خططهم، فمجهود 55 طالباً هو ضعف مجهود 25 طالباً من تصحيح ومتابعة داخل الفصل وخارجه، ومتابعة الضعفاء الذين يتضاعف عددهم عادة في مثل هذه الصفوف، كما في الصفوف المكتظة يقل نصيب الطالب من جهد المعلم المعطى للطلاب والمفروض أن يكون موزعاً عليهم بالعدل والمساواة، من رقابة ومتابعة وحل مشكلات فنية وإدارية. 
وهذا كله نتاج عوامل اقتصادية بحتة، فليس المسئولون في إدارات التربية والتعليم في مختلف مستوياتهم الإدارية والفنية بغائب عنهم هذه الحقائق التربوية، فهي من بديهات التربية والتعليم وهي واضحة ومفهومة للجميع. 
إذن فما بالهم يتخطون هذا كله..؟؟
نعتقد أن الأمور تتعلق بالجانب الاقتصادي، فدمج الصفوف بهذا الشكل يوفر غرفاً ووظائف لمعلمين ومدراء، وأثاث من مقاعد وطاولات وكتب وكراسات وغيرها. 
فلو افترضنا أن مدرسة ما فيها ثلاثين شعبة بهذا الاكتظاظ: فهي عبارة عن مدرسة ونصف أو مدرستين في واقع الحال، لو أردنا تطبيق الأعداد المثالية المطلوبة أنظر إلى التكاليف حينئذ فهي سوف تتضاعف إلى مرة ونصف أو مرتين.
ومن هنا كان الدمج المتعمد للتوفير فقط، مع أن هذا يؤثر سلباً على مستويات الطلاب، ويلقي عبئاً على المدرسين والمدراء والإداريين والحل واضح لمثل هذه المشكلة.

سابعاً: مشكلات مصدرها وسائل الإعلام
تعتبر وسائل الإعلام المختلفة ذات تأثير بالغ على الطلاب، خاصة في الوقت الحاضر بعد انتشار الفضائيات، وتعدد القنوات، والصحف والمجلات والاتصال المرئي عبر الإنترنت، كما يتعرض الطالب على مشاهد في الصحف والمجلات والتلفاز تشتمل على العنف والإباحية، وتمجيد وتعظيم الخارجين عن السلطة أو القانون بتصرفاتهم غير المسئولة، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور مشكلات سلوكية وزيادة العنف لديهم، وتقبلهم للعنف كأسلوب طبيعي في الحياة، ومحاولتهم لتقليد ما يشاهدونه، الأمر الذي ينعكس على الصف والمدرسة والمجتمع بالأثر السلبي، وقد يؤدي إلى انتشار العنف داخل المجتمع بأشكاله المختلفة، والعمل على حل المشكلات التي تصادف الأفراد بطرق متعددة كالشجار والقتل والابتزاز والتهديد، ويصبح الطالب مرآة لمجتمعه وانعكاساً له.

ثامنا ً: مشكلات مصدرها تركيب الجماعة الصفية
الجماعة الصفية (الشلة – أصدقاء الصف) من المصادر الأولية التي تحدد سلوك الطلاب، وذلك ضمن جماعة العنف الواحدة، خاصة إذا عملت هذه الجماعة على فرض سلوك معين لطالب يمارسه وهو معها، وقد لا يمارسه عند الانسحاب من الجماعة، أو عندما يكون بمفرده بعيداً عن تأثير الجماعة الصفية، ومن الأسباب التي تفرض على الطالب ممارسة هذا السلوك ما يلي (قطامي، 1989: ص24):-
1-	العدوى السلوكية وتقليد الطلاب لزملائهم.
2-	الجو العقابي الذي يسود الصف.
3-	الإحباطات الدائمة والمستمرة للطلاب.
4-	الجو التنافسي العدواني بين الطلاب.
5-	غياب الاستعدادات للأنشطة والممارسات الديموقراطية.
6-	شيوع جو الدكتاتورية في الصف.
7-	غياب الطمأنينة والأمن في الصف.




أسئلة التقويم الذاتي للفصل الخامس

1- ضع علامة ( ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة(X) أمام العبارة الخاطئة مع التعليل لكل عبارة:
السلوك الصفي الصحيح هو السلوك الذي يقوم به الطالب ويتقبله المعلم.
السلوك السيئ يؤثر على الطالب الذي يقوم به فقط.
	الخصائص السلبية لشخصية المعلم تعتبر سبباً رئيساً في حدوث المشكلات الصفية.
	إعطاء تعيينات صفية وواجبات كثيرة يجعل الطلاب يهتمون بالمادة العلمية.
	الطالب الذي يعجز عن تحقيق ذاته بين الطلاب بقوم بسلوكيات لجذب الانتباه.
	تنتشر ظاهرة التسرب الطلابي أكبر ما يمكن في المرحلة الأساسية العليا والثانوية.
	الطالب ذو القدرة العقلية المتدنية أقل انتباهاً ومثابرة في مواقف التعلم الصفي.
	تؤدي بعض المشكلات الصحية لدى الطلبة إلى عدم انضباطهم.
	تزيد فرصة حدوث المشكلات الصفية في حالة عدم بلوغ الطالب المستوى المناسب من النضج.
	تؤثر نوعية ومستوى المادة العلمية التي يقدمها المعلم على سلوكيات الطلاب.
	تؤثر بيئة الصف المادية على سلوكيات الطلاب.
	لوسائل الإعلام دور هام في ظهور بعض المشكلات السلوكية لدى الطلبة.
	الجماعة الصفية (أصدقاء الصف) من المصادر الأولية التي تحدد سلوك الطلاب.
اذكر العوامل المدرسية وغير المدرسية التي تؤدي إلى انتشار ظاهرة التسرب الطلابي.
اكتب رأيك في العبارات التالية:-
سمع المعلم صوتاً صادراً من المقاعد الخلفية فقام بعقاب الصف كله.
كتابة المعلم للملخص السبوري بسرعة وبخط غير مقروء.
	تقوم العديد من الإدارات المدرسية بعدم السماح للطلبة بتقديم شكاوى واقتراحات خاصة بالجو المدرسي.
	الفرد الذي لا يشبع حاجاته للانتماء وإحساسه بقيمته الذاتية من خلال وسائل مقبولة اجتماعياً، فإنه يسلك سلوك غير مقبول ليحقق الإشباع لذاته.
	التسرب الطلابي ظاهرة خطيرة على الفرد والمجتمع.
	جو الأسرة الذي يعيشه الطالب يؤثر بشكل فعال على اتجاهات الطالب نحو النظام المدرسي.
	يصر بعض أولياء الأمور على أن تكون علامات أبنائهم في الامتحانات مرتفعة دائماً.

