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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل ا�ستق�صاء ال�سلوكيات ال�سلبية امل�ؤثرة يف م�ستوى احرتام
معلمي العلوم من وجهة نظر طلبتهم ،والك�شف عن م�ستوى احرتامهم يف �ضوء ممار�ستهم
لهذه ال�سلوكيات ،وحتديد قوة ت�أثري هذه ال�سلوكيات على م�ستوى احرتامهم ،وبيان احلد
الأق�صى الذي ميكن تقبله ل�شيوع ممار�ستهم لهذه ال�سلوكيات من وجهة نظر املتخ�ص�صني.
تكونت عينة الدرا�سة الع�شوائية من ( )1800طالب ًا وطالبةً ،و ( )120معلم ًا ومعلم ًة للعلوم
ّ
يف املدار�س الأ�سا�سية مبحافظات �إقليم ال�شمال يف الأردن (�إربد ،جر�ش ،عجلون ،املفرق)
.ا�شتملت �أداة الدرا�سة ب�صورتها النهائية على (� )84سلوك ًا بعد التحقق من �صدقها وثباتها.
�أظهرت النتائج �أن هناك (� )50سلوك ًا ممار�س ًا بداللة �إح�صائية ،وكان م�ستوى االحرتام
و�ضعيف.وتبينّ وجود (� )28سلوك ًا غري ممار�س
ومتدن
مقبول
املوازي لها يتوزع بني
ٍ
ٍ
ٍ
بداللة �إح�صائية ،فكان م�ستوى االحرتام املوازي لها مرتفعاً.كما تبينّ وجود (� )6سلوكيات
غري دالة �إح�صائياً ،يتوازن معلمو العلوم يف ممار�ستها ،وكان م�ستوى االحرتام املوازي
واملرتفع.كما تبينّ �أن قوة ت�أثري ممار�سة هذه ال�سلوكيات على
لها يرتاوح بني املقبولِ
ِ
م�ستوى االحرتام يرتاوح بني ال�ضعيف وال�شديد ،وكان احلد الأق�صى الذي ميكن تقبله ل�شيوع
ممار�سة هذه ال�سلوكيات ال يتعدى ( )%10بني املعلمني.ويف �ضوء النتائج ق ّدم الباحث عدداً
من التو�صيات.
(الكلمات املفتاحية� :سلوكيات �سلبية ،احرتام املعلمني ،طلبة املرحلة الأ�سا�سية،
معلمو العلوم يف الأردن) .
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Negative Behaviors Affecting the Level of Respect
for Science Teachers From the Viewpoint of Their Students

Abstract:
This research aims at investigating the negative behaviors practiced by
science teachers that affecting their respect among their students.In addition,
to clarify the level of respect in the light of their practicing these behaviors,
and to determine the power of these behaviors on teacher’s respect, and
its maximum accepted value.A random sample of 1800 students was used,
and (120) science teachers in north sector of Jordan (Irbid, Jerash, Ajloon
and Maraq) .The research instrument was a questionnaire.Its validity and
reliability were established, the behaviors were (84) .Findings showed
that there were (50) behaviors practiced statistically significant, with a
level of respect ranged between weak, low and accepted.In addition, there
were (28) behaviors not practiced; but statistically significant, with a high
level of respect.Also, there were (6) behaviors balanced in practice but not
statistically significant, with a level of respect ranged between accepted and
high.The effect of these behaviors on respect level was ranged between weak
and strong, while the maximum accepted value for seeing these behaviors
was less than (10%) between teachers.Finally, some recommendations were
introduced to those concerned in the area to further research.
Keywords: Negative Behaviors, Teachers Respect, Basic Stage Students,
Science Teachers in Jordan
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مقدمة:
تعد غرفة ال�صف مكان ًا تربوي ًا وتعليمي ًا عاماً ،حيث �إن ما يحدث �أو يقال فيها يبقى
�ش�أن عاماً ،فيحدث على مر�أى اجلميع وم�سامعهم ،وتنعدم فيه اخل�صو�صية؛ ف�سلوكيات
املعلم ال�شخ�صية والتعليمية وحديثه وتعبريه عن م�شاعره تبقى حمط �أنظار اجلميع ،حيث
تراقب و ُتر�صد من قبل طلبة ال�صف.
ولهذا على املعلم �أن يراعي �سلوكياته ال�شخ�صية والتعليمية ،و�أن تكون حم�سوبة
ومدرو�سة ،و�أن يعي �آثارها الآنية وامل�ستقبلية على نف�سه وعلى طلبته� ،إذ تكمن اخلطورة
يف ذلك من �أن ال�سلوكيات التعليمية للمعلم تبقى يف جوهرها �سلوكيات �شخ�صية ،وتنطبع
بقالب ال�سلوك ال�شخ�صي للمعلم ،وال تنف�صل عنه �أو تحُ اكم مبعزل عنه (هارون. )2003 ،
�إن ال�سلوكيات ال�شخ�صية والتعليمية للمعلم وعالقاته مع الطلبة ت�شكل حموراً مهم ًا
من حماور العملية التعليمية؛ فهي �أ�سا�س لتفعيل الطلبة و�إطالق ما لديهم من طاقات
وقدرات كامنة ،وهي منطلق لك�سب احرتام الطلبة وجلب اهتماماتهم ،وهي �أ�سا�س لقبول
�أفكار املعلم وحواراته ،ومن خاللها ميكن �أن ت�شكل �شخ�صية املعلم فيكون قدوة ح�سنة �أو
�سيئة (ال�سفا�سفة. )2005 ،
وتت�أثر �إنتاجية املعلم والطلبة بنوع العالقة التي جتمعهم يف البيئة املدر�سية ،وتتدرج
عال� ،إىل عالقة اجتماعية بينية
طبيعة هذه العالقة من عالقة اجتماعية بينية ذات م�ستوى ٍ
متدن ،ويف �ضوء تلك العالقة وتدرجها يو�صف املعلمون بكثري من ال�صفات،
ذات م�ستوى ٍ
فهو �شخ�ص منوذج ثم طيب وجيد� ،إىل كونه �شخ�ص ًا مم ًال ومكروه ًا (عبد الهادي ورفاقه،
. )2003وعليه ،ف�إن من �أهم معوقات التفاعل ال�صفي الفعال عدم وجود معلم م�ؤهل علمياً،
ال يتمتع ب�صفات �شخ�صية ومهنية عالية (ال�سفا�سفة. )2005 ،
ويف الإطار املدر�سي ،ميار�س معلمو العلوم كغريهم من املعلمني بع�ض ال�سلوكيات
خطِ طَ له (Pekel et
ال�شخ�صية والتعليمية بق�صد �أو بغري ق�صد فتكون نتائجها عك�س ما ُ
 ، )al, 2006ويذكر �إبراهيم وح�سب اهلل (� )2002أن معظم املعلمني يهتمون بك�سب احرتام
الطلبة لهم ،بل يبذلون جهداً مق�صوداً للح�صول عليه بطرق تت�سم بال�سذاجة ،ك�أن يت�ساهلوا
معهم يف الدرجات� ،أو التغا�ضي عما يحدث منهم من �أخطاء ،وقد ت�ؤدي هذه املعاملة يف
معظم الأحيان �إىل نتائج عك�سية؛ وهو فقدان االحرتام.
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ويرى جودمان (� )Goodman, 2009أن االحرتام ف�ضيلة رئي�سة وقيمة �أ�سا�سية يف
املدار�س ،كما �أنه عملية تعليمية وتوجيهية ولي�س جمرد ممار�سة نظرية ،ف�ض ًال عن �أنه قيمة
اجتماعية مقد�سة يف املدار�س وخارجها الرتباطها باملعتقدات الدينية والأخالقية ،وهذا
االحرتام هو مفهوم تباديل ولي�س حق ًا لطرف دون �آخر.ويف املدر�سة ،ف�إن من ال�سلوكيات
التي ت�ؤثر يف مقدار هذا االحرتام ممار�سة املعلمني للمح�سوبية ،والتع�سفية ،وخد�ش كرامة
الطالب وجتريحه و�إهانته ،وتف�ضيل بع�ض الطلبة عليه� ،أو انتقاد الطالب ب�سبب معتقداته.
وعليه ،ف�إن هذا االحرتام مرهون بال�صفات التي ميتلكونها وباملمار�سات التي يقومون
بها جتاه طلبتهم� ،إذ �إن عدم االحرتام ال ي�أخذ اجتاه ًا واحداً ،ورمبا يت�رصف الطلبة جتاه
معلميهم بطرق تت�سم بعدم االحرتام ()Brown, 2009; The Teaching Professor, 2004
.ولهذا ،فقد تزايد م�ستوى عدم احرتام املعلم من قبل الطلبة ،و�أ�صبح ي�شكل م�صدر قلق
للمعلمني والإداريني على حد �سواء (. )Martinez- Egger et al, 2007
ويف هذا ال�سياق؛ ُيلحظ �أن هناك قلة من الدرا�سات التي تناولت �أثر �سلوكيات املعلمني
على �أنف�سهم وذاتهم ،وا�ستق�صاء �أثرها على هيبتهم واحرتامهم من وجهة نظر طلبتهم،
وفيما ي�أتي عر�ض موجز للدرا�سات والبحوث ال�سابقة ذات ال�صلة على امل�ستوى الأجنبي،
وبخا�صة و�أن الباحث مل يعرث على �أية درا�سة عربية يف هذا املجال.
فقد �أجرى كني و�آخرون ( )Kenny et al, 1972درا�سة م�سحية تتعلق بر�ؤية الطلبة
ملعلميهم ،وهل تختلف ت�صورات الطلبة باختالف املدر�سة واجلن�س ،وذلك من خالل الطلب
من الطلبة تقدمي ثالث �صفات للمعلم اجليد ،وثالث �صفات للمعلم ال�سيئ ،يف �أربع مدار�س
�أمريكية( :ابتدائية ،متو�سطة ،ثانوية ،كلية) .وقد �أظهرت النتائج �أن �أبرز ال�سلوكيات ال�سيئة
تتمثل بالآتي :التقليل من قدرات الطلبة ،و ُي�شعر الطلبة ب�أنه هو العارف بكل �شيء و�أنهم
حثالة املدر�سة ،ويخاطب ال�صف ك�أنه كتلة واحدة ،والتحيز وعدم العدالة يف العالمات،
وا�ستخدام العقاب اجلماعي ،واالختبارات الفجائية ،و�أن �إجابات الطلبة التي ال تتوافق مع
�آراء املعلم ال�شخ�صية هي �إجابات غري �صحيحة ،والقفز عن بع�ض ال�صفحات دون �رشحها،
و�أنه عندما يطرح �س�ؤا ًال ال يخرب الطلبة ماذا يق�صد ،وكرثة الواجبات املنزلية التي ت�ستهلك
معظم وقت الطلبة ،واالنهماك يف الأعمال املدر�سية طوال احل�ص�ص ،وال ي�سيطر على ال�صف
مطلقاً ،وكرثة حاالت الغ�ش يف االختبارات ،وال يعمل على �إثارة اهتمام الطلبة ،والعقوبات
اجلائرة ،ويهتم فقط باملعلومات الواردة يف الكتاب ،ويعطي انطباع ًا يف �أثناء ال�رشح ومن
در�س فقط من �أجل �أن يعي�ش ،وال ي�ستخدم الو�سائل التعليمية،
حت�ضريه ب�أنه غري مهتم و�أنه ُي ّ
وال ُيكلّف الطلبة بعمل م�شاريع ،وينتقل من مو�ضوع لآخر دون �أن ُيتقن �رشح املو�ضوع
ال�سابق ،وغري منظم ،ولي�س لديه خطة وا�ضحة ،والتهديدات الفارغة ،و�إلغاء احلواجز متام ًا
317

السلوكيات السلبية املؤثرة في مستوى احترام معلمي العلوم
من وجهة نظر طلبتهم

د .محمود حسن بني خلف

بينه وبني الطلبة.كما تبينّ �أن ر�ؤية الطلبة ملعلميهم تختلف باختالف املرحلة التعليمية
وال تختلف باختالف اجلن�س.
و�أجرى �أدل�ستينزدوترت ( )Adalsteinsdottir, 2004درا�سة حول �سلوك املعلمني
وممار�ساتهم يف ال�صفوف املدر�سية ،وذلك من خالل املالحظات ال�صفية واملقابالت
التي �شملت ( )20معلم ًا يف ( )20مدر�سة �صغرية وكبرية يف �أي�سلندا.وقد �أظهرت النتائج
�أن هناك ثالث فئات من املعلمني ح�سب تفاعلهم مع الطلبة :معلمني متعاطفني وعددهم
( )11معلماً ،ومعلمني غري متعاطفني وعددهم اثنان ،ومعلمني غري ملتزمني وعددهم ()7
معلمني.كما �أظهرت النتائج �أن اخل�صائ�ص ال�شخ�صية للمعلمني تعد م�ؤ�رشاً مهم ًا على كفاءة
املعلم ،و�أن هناك عالقة بني اخل�صائ�ص ال�شخ�صية من جهة ،وممار�سات املعلم التعليمية
من جهة �أخرى ،و�أنه �إذا كان لدى املعلم القدرة على تفهم حاجات الطلبة ف�إنه �سوف
يعزز من احرتامهم له بعالقة طردية قوية ،كما تبينّ �أن �سلوكيات املعلمني وممار�ساتهم
املدر�سية تت�أثر بخربتهم وجن�سهم ،يف حني �أن هذه املمار�سات ال تت�أثر بحجم ال�صف �أو
حجم املدر�سة.
ويف درا�سة قدمتها جملة ( )The Teaching Professor, 2004حول االحرتام وعدم
االحرتام يف غرفة ال�صف ،من خالل درا�سة نوعية حتليلية ال�ستجابات ( )228طالب ًا
وطالب ًة يف �أمريكا.فقد �أظهرت النتائج �أن هناك �ست فئات من ال�سلوكيات للمعلمني تظهر
عدم االحرتام كما عرب عنها الطلبة �أنف�سهم.فقد ذكر ( )%53منهم �أن املعلم يتعامل معهم
بوقاحة وغطر�سة و�سخرية وتقليل لقيمة بع�ض الطلبة �أمام زمالئهم ،وذكر ( )%16.3منهم
�أن املعلم يتجاهل �أ�سئلة الطلبة ،ويرف�ض تقدمي امل�ساعدة يف الواجبات �أو حتى �إذا غاب
الطالب عن ال�صف ،وذكر ( )%6.9منهم �أن املعلم يتجاهل وجهات نظر الطلبة ،وال ي�ستطيع
حفظ �أ�سمائهم ،وذكر ( )%6.9منهم �أن املعلم يعامل الطلبة معاملة غري عادلة ويفتقر �إىل
ال�صدق ،وال يعطي مربرات لقراراته التعليمية ،وذكر ( )%5.4منهم �أن املعلم ال ي�ستجيب
الهتمامات الطلبة وال يراعيها يف منح اال�ستثناءات وتبديل الواجبات.
ويف درا�سة �أخرى قدمتها جملة ( )The Teaching Professor, 2004حول العالقة
بني �أمناط التعلم وتف�ضيالته على عينة مكونة من ( )249طالب ًا وطالبة يف �أمريكا من
خالل ا�ستبانة ت�ضمنت (� )25سلوك ًا حمتم ًال غري �أخالقي للمعلمني�.أظهرت النتائج �أن ع�رش
�سلوكيات َب َدت غري �أخالقية كما حددها الطلبة ،و � %75أو �أكرث من الطلبة �أبدوا �أن ت�رصفات
املعلمني غري �أخالقية.ووافق ( )%97من الطلبة �أن املعلم يتعامل معهم ب�صورة ال �أخالقية
عندما يكون حتت ت�أثري املخدرات �أو الكحول �أو الأدوية املهلو�سة ،و (� )%97أ�شاروا �إىل �أن
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املعلم يتعامل معهم بالإهانة واال�ستهزاء عندما يت�أخر الطالب عن احل�صة ،و ( )%92منهم
�أ�شاروا �إىل �أن املعلم يك�شف عن �أ�رسارهم اخلا�صة �أمام املعلمني والطلبة يف ال�صف ،وقال
( )%92املعلم يتجاهل غ�ش الطلبة �أو ال�سماح للطلبة �إعادة االختبار رغم اكت�شافه للغ�ش
معهم.
و�أجرى بكل و�آخرون ( )Pekel et al, 2006درا�سة حول مواقف الطلبة و�سلوك االت�صال
لدى معلمي العلوم من وجهة نظر طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف تركيا ،وذلك من خالل ا�ستبانة
مكونة من ( )33فقرة طبقت على ( )821طالباً�.أظهرت النتائج �أن املواقف وال�سلوكيات
و�أمناط االت�صال واالختبارات لدى معلمي العينة تراوحت بني احلدود الطبيعية واملقبولة،
�إال �أن بع�ض املعلمني ي�ستخدمون االمتحانات كو�سيلة تهديد ،و�أن التوبيخ مف�ضل لديهم
ل�ضبط ال�صف ،وي�ستخدمون نتائج االمتحانات كو�سيلة لل�سخرية والإهانة للطلبة ،وال مانع
لديهم من �إيذاء م�شاعر الطلبة ،و�أن هناك عالقة قوية بني موقف الطالب من املعلم ،وبني
ت�صور الطالب ل�سلوك املعلم.
و�أجرى مارتينز� -إجر و�آخرون ( )Martinez- Egger et al, 2007درا�سة حول احرتام
الطالب للمعلم يف البيئة املدر�سية ،وذلك من خالل ا�ستبانة مكونة من ( )16فقرة تقي�س
احرتام الطالب للمعلم ،طبقت على عينة مكونة من ( )150طالب ًا يف املرحلة الثانوية
يف �أمريكا�.أظهرت النتائج �أن احرتام الطالب للمعلم كان بني متو�سط وكبري ،و�أن درجة
االرتباط بني منط االت�صال و�سلوك املعلم ال�شخ�صي والتعليمي مع الطلبة �إيجابية وقوية،
حيث �إذا �أغفل املعلم ت�رصفات الطلبة املخلة باالحرتام ،ف�إن احرتام الطلبة لهذا املعلم يقل
وينعك�س مبا�رشة على تعامل الطلبة مع املعلم ،و�أن احرتام الطالب للمعلم يت�أثر بتخ�ص�ص
املعلم و�شخ�صيته و�سلوكياته.
و�أجرى بالوجلو ( )Baloglu, 2009درا�سة نوعية تتعلق ب�سلوكيات املعلمني ال�سلبية
جتاه الطلبة يف البيئة املدر�سية ،وذلك من خالل املقابالت التي �شملت ( )275طالب ًا
وطالب ًة يف املرحلة الثانوية يف تركيا�.أظهرت النتائج �أن �أبرز ال�سلوكيات ال�سلبية للمعلمني
واملعلمات تتمثل بالآتي :الت�رصف بعدوانية جتاه الطلبة هو من �أكرث ال�سلوكيات ال�سلبية
للمعلم ،والتحدث ب�رسعة يف �أثناء ال�رشح والتعليم ،وتهديد الطلبة بخف�ض عالماتهم،
والتمييز بني الطلبة ،والتحدث بالهاتف النقال يف ال�صف ،وي�ستخدم �أ�سلوب ال�رصاخ،
والإهانة اللفظية ،والإذالل ،واحل�ضور لل�صف مت�أخراً ،والالمباالة ،وتعيني كثري من
الواجبات ،وعدم تقدمي �أمثلة كافية على الدر�س ،وال يعطي الوقت الكايف لأخذ املالحظات،
ويجعل الطلبة يكتبون كثرياً ،وي�ستخدم ال�ضغط على الطلبة ،وال�سخرية واال�ستهزاء ،واملالب�س
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وتعال ،ويرتدي الكعب العايل،
املثرية جن�سياً ،والتحدث ب�صوت منخف�ض ،ويتحدث بوقاحةٍ
ٍ
ويت�رصف بغرور ،ويقدم نكات �سخيفة ،ويتجاهل الطلبة ،وي�ستخدم الألقاب دون الأ�سماء،
ويتحدث بطريقة مملة ،ويتحدث بالعامية.
و�أجرى دينربوك و�آخرون ( )den Brok et al, 2010درا�سة م�سحية ال�ستق�صاء
االختالفات يف �سلوك املعلم ال�شخ�صي يف ح�ص�ص العلوم وح�ص�ص املباحث الأخرى يف
مرحلة التعليم الثانوي يف هولندا ،وذلك من خالل ا�ستبانة طبقت على ( )44353طالب ًا
وطالبةً ،و ( )605معلم ًا ومعلمةً�.أظهرت النتائج �أن معلمي العلوم �أقل تفاع ًال وتعاون ًا
وتوجيه ًا لطلبتهم مقارنة مع معلمي املباحث الأخرى ،واعرتف املعلمون بهذه احلقيقة،
لكنهم يف الوقت ذاته يرون �أنف�سهم �أقل عنف ًا و�أكرث ت�ساحم ًا من معلمي املباحث الأخرى،
كما �أظهرت النتائج �أن لهذه ال�سلوكيات �أثراً يف ت�شكيل العالقة بني الطلبة ومعلميهم ،و�أثراً
يف م�ستوى االحرتام املتبادل �سواء كانت هذه ال�سلوكيات مق�صودة �أو غري مق�صودة.
و�أجرى موريو ( )Mweru, 2010درا�سة نوعية حول �أ�سباب ا�ستمرار املعلمني يف
كينيا با�ستخدام العقاب رغم �أنه حمظور على م�ستوى الدولة ،وذلك من خالل احلوارات
واملناق�شات مع ( )42معلم ًا ومعلم ًة من خمتلف الأعمار واخلربات التعليمية.وقد �أظهرت
النتائج �أنه بالرغم من عِ لم املعلمني ومعرفتهم بحظر العقاب البدين ف�إنهم ما زالوا
ي�ستخدمونه ظن ًا منهم �أن عدم ا�ستخدام العقاب ي�ؤدي �إىل عدم ان�ضباط الطلبة ،وزيادة يف
�سوء �سلوكهم ،و�أنه حال معرفة الطالب بحظر العقاب ف�إنه يلج�أ �إىل ك�رس قوانني وقواعد
املدر�سة ،ويرى املعلمون �أن العقاب الطريقة الأمثل والأكرث فعالية يف ت�أديب الطلبة و�ضبط
اكتظاظ ال�صفوف ( 100–40طالب يف ال�صف الواحد)  ،و�أن العقاب البدين يوفر كثرياً
من الوقت مقارنة مع الطرق الأخرى يف التعامل مع �سلوكيات الطلبة ،و�أن العقاب يوفر
الطاعة املبا�رشة والفورية ،ويجعل الطلبة �أكرث حتفزاً للعمل املدر�سي واجلدية فيه ،و�أن
ما �شجع املعلمني على اال�ستمرار يف ا�ستخدام العقاب يتمثل يف اجلذور الدينية التي ت�ؤيد
ا�ستخدام العقاب وحت�ض عليه عند ال�رضورة ،ف�ض ًال عن �سماح �أولياء الأمور وموافقتهم على
ممار�سة العقاب على الطلبة لأنه يف النهاية مل�صلحتهم.كما �أظهرت النتائج �أن هناك �آثاراً
نف�سية لدى الطلبة ب�سبب العقاب تنعك�س على ت�رصفاتهم و�سلوكياتهم ،ويتمثل ذلك يف عدم
احرتامهم وطاعتهم للمعلمني ،وكرثة حاالت االحتكاك البدين بني الطلبة واملعلمني.كما
تبينّ �أن املعلمني مييلون �إىل �إ�ساءة ا�ستعمال �سلطتهم عندما يمُ نحون ال�سلطة ،وهذا مثري
للقلق يف �ضوء �أن العقاب البدين �أ�صبح �أمراً مفتوح ًا للإيذاء والإ�ساءة للطلبة ولأنف�سهم.
و�أجرى جوربتوجلو ،و توماكني ( )Gurbetoglu, & Tomakin, 2011درا�سة بهدف
حتليل �آراء الطلبة نحو �سلوكيات معلميهم �إن كانوا يحبونها �أو يكرهونها يف �ضوء متغريات
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اجلن�س والتخ�ص�ص وال�صف ووظيفة الأ�رسة وموقع املنزل.وذلك من خالل ا�ستبانة مكونة
من ( )32فقرة ،طبقت على عينة مكونة من �ست �صفوف من كلية الرتبية وخم�سة �صفوف
من كلية الفنون والعلوم يف تركيا.وقد �أظهرت النتائج وجود عالقة مهمة بني اجلن�س
والتخ�ص�ص وال�صف من جهة و�سلوكيات املعلمني من جهة �أخرى ،و�أن ال�سلوكيات ال�سيئة
للمعلمني من املمكن �أن تزيد الكراهية وعدم االحرتام والهيبة للمعلم من قبل طلبته ،وت�ؤثر
هذه ال�سلوكيات على جناحات الطلبة �سلبياً.
ويف درا�سة �أجرتها �شاهه و�آخرون ( )Shah et al, 2012حول البعد الأخالقي
للتدري�س يف باك�ستان ،بهدف الك�شف عنة ت�صورات و�آراء طلبة املرحلة الأ�سا�سية حول
حتول املدار�س �إىل �أماكن عدمية املنفعة واملتعة ،وت�أثريها يف �سلوكيات الطلبة
�أ�سباب ّ
الت�رسب منها.وقد ا�ستخدمت املقابالت مع عينة الدرا�سة املكونة من ()24
و�صو ًال بهم �إىل
ّ
طالب ًا و ( )8معلمني يف �أربع مدار�س تطبق �أنظمة تعليمية خمتلفة :واحدة حكومية ،وواحدة
خا�صة ،وواحدة ت�رشف عليها منظمات وم�ؤ�س�سات دولية ،ورابعة لأبناء الوزراء.وقد �أظهرت
النتائج �أن جميع �أفراد العينة �أعطوا �أهمية ق�صوى للبعد الأخالقي ل�سلوك املعلم ،ومن
هذه ال�سلوكيات التي جتعل الطلبة يكرهون املدر�سة ويكرهون املعلم وال يحرتمونه وال
يتقبلونه :العقوبة على الت�أخري الب�سيط عن احل�صة ،وتنظيف املدر�سة واملمرات كنوع من
العقاب ،وكرثة ا�ستخدام العقاب على كل �صغرية وكبرية ،و�إيقاع الظلم على الطلبة وذلك من
خالل معاقبة طالب وترك �آخر على ال�سلوك نف�سه ،و�إرهاق الطلبة بالواجبات ،واال�ستهزاء
وال�سخرية من قدرات الطلبة ،وترهيب الطلبة يف االمتحانات ،وعدم �إعطاء الطلبة فر�ص ًا
لتعديل و�ضعهم الأكادميي ،والرتكيز على �أ�سلوب املحا�رضة ،والأ�سلوب اململ يف ال�رشح
والتقدمي ،و�إغفال الأن�شطة التعليمية والرتويحية مثل امل�سابقات.
ومما �سبق ،يالحظ �أن معظم الدرا�سات والبحوث الواردة يف الدرا�سة مل تتو�سع يف
ا�ستق�صاء ال�سلوكيات املمار�سة من قبل املعلمني وامل�ؤثرة يف م�ستوى احرتامهم ،ومل تذكر
ما يكفي من ال�سلوكيات امل�ؤثرة يف احرتام املعلمني ،وهذا ما �أكّ دته نتائج درا�س ة (�Balo
بينت �أن مو�ضوع احرتام املعلم و�سلوكياته مل يحظ باالهتمام الكايف
 )glu, 2009التي ّ
يف البحث والدرا�سة.كما �أن الدر�سات الواردة يف الدرا�سة التي تناولت �سلوكيات املعلمني
غري املرغوبة عك�ست �أثرها على تعلم الطلبة ودافعيتهم ،وجتاهلت بيان �أثرها املبا�رش
على احرتام املعلمني وهيبتهم ،ومل تربط بني م�ستوى ممار�سة تلك ال�سلوكيات ،وبني
لها.وبناء عليه ،ف�إن هذه الدرا�سة
م�ستوى االحرتام الذي يحظى به املعلمون املمار�سون
ً
تركز على ح�رص ال�سلوكيات ال�شخ�صية والتعليمية ،وحتديدها ملعلمي العلوم التي ت�ؤثر يف
هيبتهم واحرتامهم ومكانتهم من وجهة نظر طلبتهم ،وتنتقل يف التق�صي والبحث �إىل بيان
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املمار�سة الفعلية لل�سلوكيات ال�سلبية للمعلمني يف مدار�سهم م�ستعين ًة بوجهة نظر الطلبة
الأكرث ر�صداً ومالحظ ًة ل�سلوكيات املعلمني يف البيئة املدر�سية ويف الغرفة ال�صفية؛ ف�ض ًال
عن حماولة الربط بني م�ستوى املمار�سة وبني م�ستوى االحرتام املرهون مبمار�سة تلك
ال�سلوكيات ،وقوة ت�أثري ممار�سة هذه ال�سلوكيات على م�ستوى االحرتام للمعلم ،ولذلك رمبا
تعد هذه الدرا�سة من الدرا�سات الأوىل على امل�ستوى املحلي يف حدود علم الباحث واطالعه،
وبخا�صة و�أن الدرا�سات والبحوث العربية قد خلت من تناول هذا املو�ضوع ،ومل ُيلحظ لها
ح�ضور يف تناول احرتام املعلم وربطه مبمار�ساتهم ال�شخ�صية والتعليمية ،با�ستثناء ما
ورد يف بع�ض الكتب الرتبوية من �إ�شارات و�أمثلة مقت�ضبة على بع�ض تلك ال�سلوكيات عند
احلديث عن �أخالقيات مهنة التعليم.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تعد �سلوكيات املعلم ال�شخ�صية والتعليمية العامل احلا�سم يف ت�شكيل �صورته وبناء
ثقته واحرتامه لدى طلبته؛ فكما �أن ل�سلوكياته الإيجابية �أثراً وا�ضح ًا يف دافعية الطلبة
ويف زيادة م�ستوى ُحب الطلبة له وتقبلهم لتدري�سه ،ف�إن ل�سلوكياته ال�سلبية القدر نف�سه من
الأهمية ،ورمبا تفوق ذلك القدر من الأثر يف ت�شويه �صورة هذا املعلم وخ�رسانه لكثري من
هيبته واحرتامه وتقديره يف نفو�س طلبته (. )Shah et al, 2012
وتظهر مالمح امل�شكلة و�أعرا�ضها على وجهني :الأول غري مبا�رش؛ ويتمثل يف ر�سومات
الطلبة للمعلمني (الكاريكاتري) وتعليقاتهم حولها ،وتداولها بينهم ،ويف كتاباتهم على
املقاعد املدر�سية واجلدران ال�صفية ،ويف كتاباتهم التي تعبرّ عن خمتلف امل�شاعر والألفاظ
ال�سيئة على جدران احلمامات املدر�سية و�أبوابها ،ف�ض ًال عن العبارات يف مذكراتهم وعلى
�صفحات كتبهم ودفاترهم ،و�شيوع ظاهرة الهمز واللمز والغمز بني الطلبة حول �سلوكيات
املعلم وتقليدها ب�سخرية؛ �أما الوجه املبا�رش؛ فيتمثل يف عدم طاعته وجتاهل �أوامره
ونواهيه ،وعدم االكرتاث ملا يطلبه ومماطلته وجمادلته ،واللجوء �إىل العنف و�إظهار
الكراهية ( ، )Goodman, 2009وتتعقد مالمح هذه امل�شكلة وتزداد �سوءاً وعمق ًا عندما
تنتقل �صورة هذا املعلم �أو ذاك من جيل �إىل جيل يف املدر�سة.
وتتحدد م�شكلة الدرا�سة �أن �أغلب املعلمني ال يلقون با ًال لكثري من �سلوكياتهم ال�شخ�صية
والتعليمية �أمام الطلبة ،ويتجاهلون �أن ممار�سة مثل هذه ال�سلوكيات مهما قل �ش�أنها
لديهم ،ف�إنها تكون العامل احلا�سم يف ر�سم تفا�صيل �صورتهم ،وبناء ثقتهم واحرتامهم
وهيبتهم لدى طلبتهم ،وعلى العك�س من ذلك ف�إن �أكرثهم يع ّدون �أنف�سهم قريبني من الكمال،
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ويجادلون ب�أن �أغلب �سلوكياتهم مرغوبة وحمبوبة رجم ًا بالغيب (. )King & Chan, 2011

وب�شكل حمدد حاولت الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ال�س�ؤال الأول :ما ال�سلوكيات ال�سلبية امل�ؤثرة يف م�ستوى احرتام معلمي العلوم من

وجهة نظر طلبتهم؟

● ●ال�س�ؤال الثاين :ما م�ستوى احرتام معلمي العلوم يف �ضوء ممار�ستهم لل�سلوكيات
ال�سلبية وجهة نظر طلبتهم؟
● ●ال�س�ؤال الثالث :ما قوة ت�أثري ممار�سة ال�سلوكيات ال�سلبية على م�ستوى احرتام
معلمي العلوم من وجهة نظر املتخ�ص�صني الرتبويني؟ وما احلد الأق�صى الذي ميكن تقبله
ل�شيوع هذه املمار�سات يف البيئة املدر�سية؟

أهمية الدراسة:
1 .1تنبع �أهمية هذه الدرا�سة من �أهمية الرتكيز على �أهم مدخالت العملية التعليمية
وهو املعلم و�سلوكه ال�شخ�صي ،و�أثر هذا ال�سلوك على املعلم الذي ميار�سه وعلى ال�شخ�ص
�أو الأ�شخا�ص الذين ي�ستقبلونه ،وتزداد �أهمية هذا املو�ضوع وي�أخذ جانب ًا من الأولوية يف
البحث يف العملية التعليمية خا�صة يف �ضوء �آثاره املادية واملعنوية.ف�أهمية ال�سلوك ال
تنبع من قيا�س عدد مرات تكراره وال تعدد �أ�شكاله و�أنواعه فقط ،بل تظهر �أهميته من خالل
قيا�س نوعيته والأثر الذي ُيحدثه هذا ال�سلوك يف نفو�س الآخرين؛ فعندما ُيعاقب معلم طالب ًا
معين ًا ويت�سبب له يف الأذى البدين مث ًال ف�إن هذا ال�سلوك ال يقع على الطالب وحده ،و�إمنا
ينتقل الأمل والأذى �إىل جميع الطلبة الذين يرون هذا ال�سلوك ،وي�صبح من الناحية العملية
�سلوك ًا يقع على جميع الطلبة ولي�س على فرد بعينه ()The Teaching Professor, 2004
.كما �أن املعلم الذي ميار�س العقاب البدين على طالب معني ،ولو ملرة واحدة ،ف�إن هذا
ال�سلوك يعمم على ممار�سات هذا املعلم لدى الطلبة ،ومن هنا ت�أتي اخلطورة والأهمية يف
املو�ضوع ،حيث ت�صبح �صورة املعلم لدى الطلبة ب�أنه �شخ�ص عدواين وتنطبع �صورته يف
ميال �إىل العنف والرتهيب والتخويف ،وبالتايل فهي خميلة جماعية ولي�ست
خميلتهم ب�أنه ّ
فردية ،ولي�س مبقدور املعلم جتاهلها �أو حموها ب�سهولة.
�2 .2إلقاء مزي ٍد من ال�ضوء على بيان �أثر �سلوك املعلمني يف م�ساندة الربامج الرتبوية
وتوجهاتها الإ�صالحية من جهة� ،أو �أنها تقف معوقات حقيقية يف وجه تقدم الربامج
الإ�صالحية والتطويرية يف التعليم (. )King & Chan, 2011
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3 .3توجيه ر�سالة �رصيحة �إىل �ص ّناع القرار الرتبوي ب�رضورة �إيالء اجلوانب ال�شخ�صية
للمعلمني �أولوية ق�صوى يف التوظيف �إىل جانب العوامل الأخرى ،ف�ض ًال عن �رضورة تفعيل
الأنظمة والتعليمات املتعلقة باجلوانب ال�شخ�صية للمعلم يف �أثناء م�سريته املهنية.
4 .4تعايل �صيحات الطلبة من �سلوكيات معلميهم وتعايل �صيحات �أولياء الأمور
وتذمرهم و�شكواهم من تدين م�ستوى خمرجات العملية التعليمية على امل�ستوى املعريف
كاف يف الدرا�سات والبحوث
والأخالقي ،وهذا يعني �أن �أ�صوات الطلبة غري ممثلة
ب�شكل ٍ
ٍ
املتعلقة بهذا املو�ضوع ،وقد تكون غائبة يف كثري من احلاالت (. )King & Chan, 2011

أهداف الدراسة:
�1 .1إلقاء مزي ٍد من ال�ضوء على �سلوكيات املعلمني ال�شخ�صية على وجه اخل�صو�ص
و�سلوكياتهم التعليمية بوجه �أعم ،مهما قل �ش�أنها يف نظرهم؛ لأنها تبقى عظيمة يف
نفو�س طلبتهم ،وتنعك�س على هيبتهم واحرتامهم لدى طلبتهم دون وعي منهم ب�أنها
مر�صودة وحم�سوبة وم�س�ؤولة ،وعلى املعلم �أن يكون دائم ًا حذراً ويق�ض ًا ل�سلوكياته
(.)King & Chan, 2011
2 .2لفت انتباه املعلمني ليحر�صوا على بقاء �صورتهم َم َث ًال �أعلى يف ذاكرة طلبتهم
كما هي �صورة والديهم ،و�أن تبقى نقية وحمرتمة ومهيبة ،وال يتعكر �صفوها ب�سبب بع�ض
املمار�سات ال�شخ�صية والتعليمية�.إذ �إن ال�سلوك ال�شخ�صي للمعلم مهما ق ّل �ش�أنه ،يبقى يف
ذاكرة الطلبة ويدوم لأعوام طويلة ولأجيال عديدة.
3 .3توجيه ر�سالة �رصيحة للمعلمني تف�رس وت�رشح لهم جزءاً كبرياً من �شكواهم
وتذمرهم من �سوء معاملة طلبتهم لهم ،وربط ذلك ب�سلوكياتهم ال�شخ�صية والتعليمية مع
طلبتهم ،وتذكريهم ب�أن �سلوكياتهم هي �سبب جوهري يف تردي حالتهم النف�سية والذهنية
التي يعي�شونها ،ويف �سبب عدم ر�ضاهم الوظيفي واالجتماعي ( ،)Peke et al, 2006و�إذا
�أراد املعلمون االحرتام من الطلبة ،ف�إن عليهم توفري هذا االحرتام للطلبة؛ فاجلميع يجب �أن
يحرتم بع�ضهم بع�ضاً ،لأن من �ش�أن ذلك حتقيق العدالة (.)News Team, 2007

حمددات الدراسة:
يتوقف تعميم نتائج هذه الدرا�سة جزئي ًا على املحددات الآتية التي اقت�رصت على
احلدود الب�رشية املتمثلة يف ا�ستجابات �أفراد العينة من طلبة املرحلة الأ�سا�سية ،واحلدود
املكانية املتمثلة يف مدار�س �إقليم ال�شمال يف الأردن ،وعلى البيئة التي طُ ّبقت فيها الدرا�سة
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(�إربد ،جر�ش ،عجلون ،املفرق)  ،واحلدود الزمانية املتمثلة بالف�صل الثاين من العام الدرا�سي
 ،2013 /2012واحلدود املو�ضوعية املتمثلة بال�سلوكيات ال�سلبية ملعلمي العلوم ،وعلى
اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية للأداة التي �صممها الباحث من حيث ال�صدق والثبات باعتبار �أن
الكمال �صفة ال تن�سجم مع خ�صائ�ص الب�رش العاديني.

التعريفات اإلجرائية:
◄◄ال�سلوكيات ال�سلبية :هي جمموعة الأفعال وردود الأفعال املتعلقة بال�سلوكيات
ال�شخ�صية والتعليمية التي ميار�سها معلمو العلوم دون وعي منهم ب�أنها مر�صودة من
قبل طلبتهم وت�ؤثر يف هيبتهم واحرتامهم ( ،)King & Chan, 2011التي ُح�رصت يف هذه
الدرا�سة بـ (� )101سلوك ًا �صادراً عن معلميهم ،وذلك من خالل توجيه �س�ؤال مفتوح �إىل
عينة وا�سعة من طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف مدار�س �إقليم ال�شمال يف الأردن للعام املدر�سي
.2013 /2012
◄◄معلمو العلوم :هم معلمو العلوم من الذكور والإناث امل�شمولني بالدرا�سة الذين
يعلمون املباحث العلمية (العلوم العامة ،الفيزياء ،الكيمياء ،الأحياء ،علوم الأر�ض والبيئة)
يف املدار�س الأ�سا�سية يف �إقليم ال�شمال يف الأردن للعام املدر�سي .2013 /2012
◄◄احرتام معلم العلوم :ويق�صد به املهابة والإجالل والتوقري واالحرتام الذي
ي�ستحق.وبالتايل ف�إن عدم االحرتام يتمثل يف �أفعال الطلبة وردود �أفعالهم التي ت�ضعف
م�ستوى االحرتام ل�شخ�ص املعلم ،والطاعة لتعليماته و�أوامره ونواهيه ،وتنفيذها من قبل
طلبته يف الوقت املنا�سب عن رغبة وطيب خاطر دون خوف �أو �إكراه �أو مماطلة �أو كذب عليه
(. )Goodman, 2009
◄◄الطلبة :طلبة املرحلة الأ�سا�سية من ال�صف الرابع �إىل ال�صف العا�رش من الذكور
والإناث يف مدار�س �إقليم ال�شمال يف الأردن للعام املدر�سي .2013 /2012

الطريقة واإلجراءات:
جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من ( )1202مدر�سة �أ�سا�سية ت�ضم طلبة ال�صفوف من الرابع
ّ
وحتى العا�رش التابعة ملديريات الرتبية والتعليم يف حمافظات �إقليم ال�شمال يف الأردن
(�إربد ،جر�ش ،عجلون ،املفرق) التي تعد ذات تنوع ثقايف واجتماعي وعرقي ،واختيار ما
ن�سبته ( )%10من جمتمع الدرا�سة كعينة لها لتبلغ ( )120مدر�سة �أ�سا�سية ،حيث جرى
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اختيار �صف واحد من كل مدر�سة م�شمولة بالدرا�سة ،وذلك عن طريق اختيار ( )15طالب ًا �أو
طالب ًة ع�شوائي ًا من كل �صف (�أي ما ن�سبته تقريب ًا  %50من طلبة ال�صف) للإجابة عن الأداة
املتعلقة ب�سلوكيات معلميهم ،وبذلك بلغت عينة الدرا�سة ( )1800طالب ًا وطالب ًة للإجابة
عن �سلوكيات معلميهم البالغ عددهم ( )120معلم ًا ومعلمة للعلوم.
أداة الدراسة:
لتحقيق �أغرا�ض الدرا�سة ،فقد �أعد الباحث �أداة تتعلق ب�سلوكيات معلمي العلوم التي ال
يلقون لها باالً ،وتفقدهم من هيبتهم واحرتامهم ،من خالل طرح �س�ؤال ا�ستطالعي على عينة
ا�ستطالعية مكونة من ( )200طالب وطالبة ،اختريوا بطريقة ع�شوائية بحيث م ّثلوا جميع
مدار�س حمافظات �إقليم ال�شمال جغرافي ًا وتعليمياً ،وذلك بهدف تو�سيع قاعدة امل�سح امليداين
للح�صول على �أكرب قدر ممكن من �سلوكيات معلمي العلوم التي ت�ؤثر يف هيبتهم واحرتامهم
من وجهة نظر طلبتهم ،و�إ�ضفاء طابع ال�شمولية يف املحتوى واملو�ضوعية يف املنهجية
والإجراء.وقد طُ لب �إىل الطلبة ذكر جميع ال�سلوكيات التعليمية وغري التعليمية املمار�سة من
تكونت
قبل معلمي العلوم ،ويرونها يف الوقت ذاته ت�ؤثر يف هيبة املعلمني واحرتامهم.وقد ّ
الأداة ب�صورتها الأولية من (� )101سلوكاً.
صدق احملتوى لألداة:
حت ّقق الباحث من دالالت �صدق حمتوى الأداة بعر�ضها ب�صورتها الأولية على جمموعة
من املحكمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف مناهج العلوم و�أ�ساليب تدري�سها ،وعلم
النف�س الرتبوي ،والقيا�س والتقومي الرتبوي وعددهم ( )12حمكماً؛ وذلك بهدف الوقوف
على دالالت ال�صدق الظاهري للأداة لتتنا�سب مع �أغرا�ض البحث وغاياته ،وطلب �إليهم �إبداء
الر�أي يف مالءمة ن�صو�ص ال�سلوكيات لقيا�س الغر�ض الذي بنيت من �أجله ،و�سالمة �صياغة
ال�سلوكيات ،ومدى و�ضوح املعنى من الناحية اللغوية.و�أخذ الباحث بالتعديالت اللغوية
وال�صياغات املقرتحة التي وافق عليها ( )%80من املحكمني ،ومل يحذف �أو ي�ضاف �أي
�سلوك باعتبار �أن هذه ال�سلوكيات املدرجة يف الأداة متثل وجهة نظر الطلبة ،و�أخرجت
املكونة من (� )101سلوك.
الأداة ب�صورتها �شبه النهائية
ّ
صدق البناء لألداة:
طبقت
ولأغرا�ض التحقق من �صدق البناء لأداة البحث املكونة من (� )101سلوك ،فقد ّ
على عينة ا�ستطالعية م�ؤلفة من ( )50طالب ًا وطالب ًة من خارج عينة البحث ،وجرى ح�ساب
معامل ارتباط بري�سون بني ال�سلوكيات وبني الأداة ككل.وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط
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بني ( ، )0.71 -0.21مما ي�شري �إىل �أن الأداة تتمتع بدرجة �صدق مقبولة لأغرا�ض تطبيقها،
وقد جرى حذف (� )17سلوك ًا مل حتقق املعيار (( )0.20عودة. )2010 ،
ثبات أداة الدراسة:
ُح�سب ثبات االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا ،عن طريق العينة
مت التحقق
اال�ستطالعية �سالفة الذكر ( 50طالب ًا وطالبةً)  ،حيث بلغت قيمته (. )0.94كما ّ
من ثبات الإعادة عن طريق �إعادة التطبيق على �أفراد العينة اال�ستطالعية ال�سابقة �أنف�سهم
ثم جرى ح�ساب معامل ارتباط بري�سون
بفا�صل زمني مدته �أ�سبوعان (الثبات بالإعادة) ّ ،
بني درجات التطبيقني ،حيث بلغت قيمته ( )0.83؛ مما يعني �أن الأداة تتمتع بدرجة ثبات
عالية لأغرا�ض تطبيقها.ولتحديد معيار لت�صنيف ممار�سة هذه ال�سلوكيات ،فقد جرى حتديد
نقطة قطع لتكون الن�سبة املئوية (�أقل من  )%50.0متثل �سلوك ًا غري ممار�س من قبل معلمي
العلوم؛ �أي �أن م�ستوى ممار�ستها قليل ،فهي �سلوكيات غري �شائعة املمار�سة لرتقى �إىل
م�ستوى الظاهرة ،يف حني �أن الن�سبة املئوية ( %50.0ف�أكرث) متثل �سلوك ًا ممار�س ًا من قبل
معلمي العلوم.وللتعبري عن م�ستوى االحرتام املرتبط مبمار�سة ال�سلوك ،فقد جرى اعتماد
التدريج الآتي يف �ضوء اال�ستئنا�س بر�أي ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف جمال القيا�س
والتقومي الرتبوي.
الجدول ()1
توصيف مستوى االحترام المرتبط بالسلوك في ضوء فئة النسبة المئوية لممارستها،
كما حددها المتخصصون التربويون

م�ستوى ممار�سة ال�سلوك

فئة الن�سبة املئوية ( )%ملمار�سة ال�سلوك

م�ستوى االحرتام املرتبط بال�سلوك

قليل

�أقل من 50.0

مرتفع

متو�سط

59.9 – 50.0

مقبول

كبري

69.9 – 60.0

متدين

خطري

 70.0فما فوق

�ضعيف

إجراءات تطبيق الدراسة:

اتبع الباحث يف تطبيق هذه الدرا�سة اخلطوات الآتية:
1 .1حتديد جمتمع الدرا�سة وعينتها.
2 .2ت�صميم �أداة الدرا�سة وفق �إجراءات البحث العلمي املعتمدة لدالالت ال�صدق والثبات.
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3 .3توزيع �أداة الدرا�سة ب�صورتها النهائية على �أفراد عينة الدرا�سة من الطلبة؛ لتحديد
ممار�سة معلمي العلوم لل�سلوكيات التي ت�ؤثر يف هيبتهم واحرتامهم من وجهة نظر طلبتهم
وفق تدريج ثنائي :ميار�س وتعطى العالمة ( ، )1وال ميار�س وتعطى العالمة (�صفر)  ،وقد
قي�ست ممار�سة معلمي العلوم لل�سلوكيات �إجرائي ًا من خالل الدرجة التي يقدرها طلبتهم
على كل �سلوك ،وتراوحت العالمة عليها ما بني (�صفر. )1 -
�4 .4أ�رشف الباحث على �إدارة تنفيذ الدرا�سة من حيث ت�سليم اال�ستبانات وت�سلمها بعد
�رشح �أهداف الدرا�سة للطلبة عينة الدرا�سة ،وكيفية اال�ستجابة عن ال�سلوكيات املدرجة يف
اال�ستبانة ،بعد توفري الظروف املنا�سبة لهم جلعلهم ي�ستجيبون ب�أمان وحرية و�رسية ودون
حرج ،وبخا�صة �أنهم يدلون مبعلومات تخ�ص �سلوكيات معلميهم ال�شخ�صية والتعليمية التي
ت�ؤثر يف هيبتهم واحرتامهم لدى طلبتهم.
وحللت �إح�صائي ًا با�ستخدام
5 .5ف ُّرغت ا�ستجابات طلبة معلمي العلوم يف احلا�سوبُ ،
حزمة الربامج الإح�صائية (. )SPSS
6 .6عر�ض قائمة ال�سلوكيات ال�سلبية ملعلمي العلوم التي ُجمعت من الطلبة على
جمموعة من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص لتحديد قوة ت�أثري هذه ال�سلوكيات على م�ستوى
االحرتام ،وكذلك لبيان احلد الأق�صى الذي ميكن تقبله ل�شيوع هذه املمار�سات بني املعلمني
يف البيئة املدر�سية� ،آخذين بعني االعتبار �أن الواقع امليداين لي�س مثالياً.

التصميم واملعاجلة اإلحصائية:
تصميم الدراسة:
مُت ّثل هذه الدرا�سة التف�صيلية الطور اال�ستك�شايف لل�سلوكيات ال�سلبية ملعلمي العلوم،
وبالتايل ت�ص ّنف هذه الدرا�سة �ضمن الدرا�سات الو�صفية التي تتوجه نحو فهم الظاهرة،
وذلك لأن الدرا�سة اتبعت منهج ًا و�صفياً ،للوقوف على ممار�سة معلمي العلوم لل�سلوكيات
ال�شخ�صية والتعليمية التي ت�ؤثر يف هيبتهم واحرتامهم من وجهة نظر طلبتهم.وفيما يتعلق
مبعاجلة البيانات �إح�صائياً ،فقد ا�ستخدم ما ي�أتي :ا�س ُتخرجت الن�سب املئوية لكل �سلوك،
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين املتعلق مبمار�سة معلمي العلوم لل�سلوكيات ال�شخ�صية والتعليمية
التي ت�ؤثر يف هيبتهم واحرتامهم من وجهة نظر طلبتهم.وا�س ُتخدم اختبار  χ2حل�سن املطابقة
( )Goodness of fitللك�شف عن جوهرية االختالف يف توزيع املمار�سة الفعلية لل�سلوكيات
عما هو متوقع (. )%50.0
ال�شخ�صية والتعليمية ّ
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النتائج ومناقشتها:
◄◄كان ن�ص �س�ؤال الدرا�سة الأول« :ما ال�سلوكيات ال�سلبية امل�ؤثرة يف م�ستوى
احرتام معلمي العلوم من وجهة نظر طلبتهم؟» وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،فقد

جرى طرح �س�ؤال ا�ستطالعي على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )200طالب وطالبة ،اختريوا
بطريقة ع�شوائية بحيث مثلوا مدار�س حمافظات �إقليم ال�شمال جميعها جغرافي ًا وتعليمياً،
وقد طُ لب �إليهم ذكر جميع ال�سلوكيات التعليمية وغري التعليمية التي يرونها مت ّثل �سلوكيات
ت�ؤثر يف هيبة معلمي العلوم واحرتامهم ،وقد ذكر الطلبة (� )101سلوك �شخ�صي وتعليمي.
وبعد التحقق من دالالت ال�صدق والثبات تبقى (� )84سلوكاً.واجلدول  ،2يو�ضح قائمة
ال�سلوكيات ال�سلبية التي تفقدهم من هيبتهم واحرتامهم من وجهة نظر طلبتهم.
الجدول ()2
قائمة السلوكيات السلبية المؤثرة في مستوى احترام معلمي العلوم من وجهة نظر طلبتهم.

�سلوكيات املعلم

رقم ال�سلوك
1

الإيذاء النف�سي املبا�رش للطالب.

2

الإيذاء البدين املبا�رش للطالب.

3

ال�رصاخ بطريقة مفاجئة مما يخيف الطلبة ويرعبهم.

4

الذم والقدح وال�شتم لأولياء �أمور الطلبة الذين يزعجونهم.

5

طلب الهدايا من الطلبة يف منا�سباتهم االجتماعية اخلا�صة.

6

التلفظ ب�شتائم وحلف �أميان بطريقة غري الئقة.

7

البيع وال�رشاء يف وقت احل�صة (خ�ضار ،جهاز هاتف� ،سيارة ،م�أكوالت) .

8

الت�شهري ب�سمعة الطالب الأكادميية وال�سلوكية �أمام الطلبة واملعلمني.

9

التحيز يف معاملة الطلبة �سواء للدين �أو املنطقة �أو القرابة.
ّ

10

ال�سخرية من اال�سم �أو الع�شرية �أو اخللقة �أو املنطقة ولو مازحاً.

11

ال�سخرية والت�آمر على بع�ض املعلمني والإدارة على م�سمع الطلبة.

12

رائحة العرق �أو الفم �أو اللعاب ال�صادرة عن املعلم.

13

الهندام غري النظيف �أو غري املتجدد �أو غري املت�أنق ب�شكل دائم.

14

ترهيب الطلبة وتخويفهم لل�سكوت عن ال�شكوى �ضد ممار�ساته.

15

توجيه الطلبة الكذب على الإدارة يف حال �س�ؤالها عن خروجه من ال�صف.
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�سلوكيات املعلم

16

املناداة على بع�ضهم ب�أ�سمائهم دون �ألقابهم �أمام الطلبة.

17

الك�رشة والعبو�س لدى دخوله غرفة ال�صف.

18

غام�ض وال ُيعرف هزله من ج ّده.

19

قبول الإهانة من بع�ض الطلبة وال�سكوت عليها.

20

النوم �أو �أخذ غفوة يف غرفة ال�صف يف �أثناء احل�صة.

21

ا�ستعمال الهاتف والرد على املكاملات يف ال�صف.

22

قراءة ال�صحف والر�سائل الورقية وااللكرتونية يف غرفة ال�صف.

23

التمازح مع معلمني بعبارات غري تربوية �أمام �أو على م�سمع الطلبة.

24

احلركة غري املتزنة وغري امل�ستقرة يف غرفة ال�صف.

25

احلمام مبلّل الثياب دون تفقد نف�سه.
اخلروج من ّ

26

اال�ستعانة مبعلم �آخر �أو الإدارة ل�ضبط طلبة ال�صف.

27

الوقوف �أو امل�شي بطريقة مرتهلة (رخوة) �أمام الطلبة.

28

التدخل يف خ�صو�صيات الطلبة دون طلب منهم.

29

املناداة على الطالب /الطلبة ب�ألفاظ غري تربوية.

30

عدم مراعاة غياب الطالب عن االمتحان �أو حل الواجبات ل�سبب عائلي.

31

عمل وجبات طعام للمعلمني يف املدر�سة وتناولها �أمام الطلبة.

32

عدم االلتفات �إىل نظافة الأ�سنان والأنف والأظافر.

33

�رصح به �سابق ًا �أثناء وجود امل�س�ؤول.
تغيري ر�أيه وتراجعه عن قوله الذي ّ

34

ال�ضحك ب�صوت عايل وه�ستريي على م�سمع الطلبة.

35

�إظهار �سلوكيات هروبية يف احل�صة كالنظر من النوافذ لفرتات طويلة.

36

القيام بال�سعال والعط�س والبلغم دون مراعاة م�شاعر الطلبة.

37

الطلب من الطلبة االلتزام بتعليمات و�سلوكيات ال يلتزم بها نف�سه.

38

معاقبة الطلبة ب�سبب حالته النف�سية وهمومه وم�شكالته مع املدر�سة.

39

ال�ضغط على الطالب املت�أخر عن احل�صة ب�سبب �أن�شطته املدر�سية.

40

مهاجمة الطالب الذي يظهر له �أخطائه يف التدري�س �أو املعلومات.

41

متزيق ورقة امتحان الطالب �أو دفرته ب�سبب غ�ضبه من �سلوك الطالب.
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رقم ال�سلوك

�سلوكيات املعلم

42

تكرار عدم االلتزام بوقت ح�ص�ص العلوم بدون �أعذار.

43

جتاهل �إجنازات الطلبة يف العلوم وحتقريها� :أن�شطة ،و�سائل ،لوحات.

44

التالعب بعالمات اختبارات الطلبة يف العلوم ومراتبهم يف ال�صف.

45

�إتالف وثائق تخ�ص تعلم العلوم و�إهمالها وفقدانها� :أوراق عمل واختبارات.

46

ال�صفية ب�سبب �سلوكهم.
جلم الطلبة عن حرية التعبري وامل�شاركة
ّ

47

�إ�ضاعة كثري من الوقت يف مو�ضوعات خارج درو�س العلوم.

48

عدم الرتكيز على تعليم املهارات العلمية يف املخترب.

49

الوعود الكاذبة بالرجوع �إىل الدرو�س التي قفز عن تدري�سها ق�صداً.

50

الوعود الكاذبة بتعديل عالمات الطلبة �أو احت�ساب عالمة (البون�ص) .

51

�إثارة التناف�س ال�سلبي بني الطلبة وتكري�سه لديهم.

52

التدخني �أو الأكل بطريقة مقرفة يف املمرات �أثناء ذهابه لل�صفوف.

53

اللجوء �إىل �أعذار واهية للطلبة للتمل�ص من �رشح املادة التعليمية.

54

اقت�صار معظم االختبارات على جزء حمدد من املادة التعليمية.

55

عدم �إعطاء الوقت الكايف لنقل املعلومات عن ال�سبورة.

56

عدم التمكّن من مادة العلوم التي يدر�سها للطلبة.

57

الفجور على الطالب وحتويل �أخطائه جلعلها �أخطاء الطلبة.

58

موجه �ضده.
ح�سا�سية املعلم ال�شخ�صية؛ يعترب كل �سلوك من الطلبة ّ

59

تقلّب �سلوكه خا�صة وقت االختبار واملناوبة �أو ح�ضور زائر.

60

ا�ستعمال العقاب ب�شكل خاطئ وغري جمد مع الطلبة وتعلمهم.

61

�إعطاء الوعود والتهديدات للطلبة بطريقة حتدي غري متزنة.

62

عدم الثبات على تنفيذ �أقواله و�أفعاله جتاه �سلوك بع�ض الطلبة.

63

املبالغة بالت�رصفات االنفعالية للحفاظ على هيبته وكرامته.

64

يعتمد على الطلبة كثرياً يف �رشح درو�س العلوم لإراحة نف�سه.

65

الفو�ضى يف العمل التدري�سي مما ي�شعر الطلبة بال�ضياع والتوتر.

66

عدم وجود معايري عادلة ومعروفة لدى الطلبة يف الأداء والتقومي.

67

عدم �إعطاء فر�ص كافية للطلبة لتعديل و�ضعهم الأكادميي.
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رقم ال�سلوك

د .محمود حسن بني خلف

�سلوكيات املعلم

68

التذمر وال�شكوى الدائمني من �سلوك الطلبة وم�ستوى تعلمهم.

69

�إ�ضعاف الروح املعنوية للطلبة حول قدرتهم على موا�صلة التعلم.

70

امل ّنة على الطلبة ب�أنه يعلمهم مع �أنهم ال ي�ستحقون جهده.

71

عدم �إظهار احلما�س واجلدية يف التدري�س و�إظهار اململ والك�سل.

72

ال يعطي الطالب هام�ش ًا من احلرية لتربير �سلوكه ودوافعه.

73

اللجوء �إىل ال�صمت وال�سكوت �أمام �أغلب امل�شكالت وال�شكاوى.

74

يقاوم رغبة الطلبة يف تنويع �أ�ساليب تدري�سه التي يتبعها معهم.

75

ي�ستخدم يف التدري�س لغة علمية �صعبة وغري مفهومة لدى معظم الطلبة.

76

�إهمال الطالب واالن�شغال عنه �أثناء احلديث �أو الإجابة عن الأ�سئلة.

77

الإ�رصار على انهماك الطلبة بالواجبات باحلد الأق�صى من النظام.

78

العالقة التي تربطه بالطلبة هي املادة التعليمية فقط.

79

الرتكيز على احلفظ الآيل للمادة العلمية وتقومي الطلبة على هذا الأ�سا�س.

80

تعيني عيون وجوا�سي�س له ت�ساعده يف �ضبط ال�صف �أثناء الدر�س.

81

�إظهار ال�صوت اخلافت جداً �أو العايل جداً يف التدري�س.

82

�إ�ضاعة كثري من الوقت يف بداية الف�صل الدرا�سي ونهايته.

83

اللجوء �إىل �رشح عدة درو�س دون تركيز ب�سبب ت�أخره يف املادة.

84

ا�ستخدام العلكة �أو ق�ضم بهارات �أثناء احل�صة ال�صفية.

يالحظ من اجلدول ( ،)2كرثة عدد ال�سلوكيات غري املقبولة تربوي ًا واجتماعي ًا التي
ميار�سها معلمو العلوم يف البيئة املدر�سية وت�ؤثر يف هيبتهم واحرتامهم من وجهة نظر
طلبتهم ،وهذا يعني �أن البيئة املدر�سية ت ُعج بال�سلوكيات ال�شائعة التي تتنوع يف م�ضامينها
ودالالتها ،وتتوزع ما بني �سلوكيات ُمهينة ،و�سلوكيات ُم�شينة ،و�سلوكيات ُمعيبة.وبالتايل
ف�إن م�ستوى االحرتام املتوقع �أن يحظى به معلمو العلوم يف ظل ممار�سة هذه ال�سلوكيات
�سيكون متدنياً ،باعتبار �أن ممار�سة هذه ال�سلوكيات من قبل معلمي العلوم فيها انتقا�ص
حلقوق الطالب ،وا�ستقواء على �شخ�صه ،وتفريط يف �أمانة تربيته وتعليمه ،وا�ستهتار يف
�أخالقيات املهنة� ،إال �أن م�ستوى هذا االحرتام يبقى مرهون ًا بطبيعة الطالب املالحظ �أو
املتلقي لهذه ال�سلوكيات ،ومرهون ًا بتن�شئتة الأ�رسية وعاداته وثقافته و�أعرافه من حيث
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م�ستوى قبوله �أو رف�ضه لهذه ال�سلوكيات التي مُتار�س �أمامه من قبل معلمي العلوم.وتتفق
هذه النتيجة مع معظم نتائج الدرا�سات ال�سابقة (Kenny et al, 1972؛ The Teaching
Professor, 2004؛ Baloglu, 2009؛ Mweru, 2010؛  )Shah et al, 2012من حيث
الت�شابه وامل�ضامني والن�صو�ص لهذه ال�سلوكيات ال�سلبية املمار�سة من قبل املعلمني
يف البيئة املدر�سية.وقد يعزى ال�سبب يف تعدد هذه ال�سلوكيات وتنوعها �إىل وجود خلل
وا�ضح يف منظومة القيم لدى معلمي العلوم ،رمبا م�صدرها عوامل داخلية تتعلق ببيئتهم
التكيف مع ظروف احلياة والتحوالت
وتن�شئتهم� ،أو عوامل خارجية تتعلق بقدرتهم على
ّ
العامة يف ثقافة املجمتع ،ونظام احلوافز ،مما ُي�ضعف ال�ضميري املهني ،واالجنرار �إىل
ممار�سة هذه ال�سلوكيات التي تفقدهم من هيبتهم واحرتامهم من وجهة نظر طلبتهم.

◄◄كان ن�ص �س�ؤال الدرا�سة الثاين « :ما م�ستوى احرتام معلمي العلوم يف
�ضوء ممار�ستهم لل�سلوكيات ال�سلبية وجهة نظر طلبتهم؟ » وللإجابة عن

هذا ال�س�ؤال؛ ُح�سبت الن�سب املئوية ملمار�سة معلمي العلوم لهذه ال�سلوكيات �ضمن فئتي
التدريج (غري ممار�س ،ممار�س) من وجهة نظر طلبتهم ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام اختبار χ2
حل�سن املطابقة ( )Goodness of fitللك�شف عن جوهرية االختالف يف توزيع ممار�سة
عما هو متوقع ( ، )%50.0مع مراعاة ترتيب ال�سلوكيات
ال�سلوكيات ال�شخ�صية والتعليمية ّ
ترتيب ًا تنازلي ًا وفق ًا للممار�سة ،وذلك كما يف اجلدول .3
الجدول ()3
النسب المئوية لممارسة معلمي العلوم السلوكيات السلبية المؤثرة في مستوى احترام معلمي العلوم
من وجهة نظر طلبتهم ،ونتائج اختبار  χ2لحسن المطابقة لها مرتبة تنازلياً.

رقم
الرتبة
الفقرة
1
2
3
4
5

�سلوكيات املعلم يف الغرفة ال�صفية

عدم �إعطاء فر�ص كافية للطلبة لتعديل و�ضعهم
84
الأكادميي
الرتكيز على احلفظ الآيل للمادة العلمية وتقومي
96
الطلبة على هذا الأ�سا�س
اللجوء �إىل �رشح عدة درو�س دون تركيز ب�سبب
100
ت�أخره يف املادة
تقلّب �سلوكه خا�صة وقت االختبار واملناوبة �أو
76
ح�ضور زائر
عدم مراعاة غياب الطالب عن االمتحان �أو حل
38
الواجبات ل�سبب عائلي
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كا 2عند
الن�سبة املئوية م�ستوى م�ستوى
للممار�سني ( )%املمار�سة االحرتام درجة حرية 1
78.4

خطري

�ضعيف

580.269

76.6

خطري

�ضعيف

509.869

75.5

خطري

�ضعيف

468.180

73.3

خطري

�ضعيف

390.136

70.9

خطري

�ضعيف

315.842

السلوكيات السلبية املؤثرة في مستوى احترام معلمي العلوم
من وجهة نظر طلبتهم

رقم
الرتبة
الفقرة
6

72

7

41

8

3

9

26

10

32

11

80

12

75

13

59

14

27

15

99

16

74

17

79

18

48

19

91

20

83

21

94

�سلوكيات املعلم يف الغرفة ال�صفية
عدم �إعطاء الوقت الكايف لنقل املعلومات عن
ال�سبورة
�رصح به
تغيري ر�أيه وتراجعه عن قوله الذي ّ
�سابق ًا �أثناء وجود امل�س�ؤول
ال�رصاخ بطريقة مفاجئة مما يخيف الطلبة
ويرعبهم
ا�ستعمال الهاتف والرد على املكاملات يف ال�صف
احلركة غري املتزنة وغري امل�ستقرة يف غرفة
ال�صف
املبالغة بالت�رصفات االنفعالية للحفاظ على
هيبته وكرامته
ح�سا�سية املعلم ال�شخ�صية؛ يعترب كل �سلوك من
موجه �ضده
الطلبة ّ
الوعود الكاذبة بتعديل عالمات الطلبة �أو
احت�ساب عالمة (البون�ص)
قراءة ال�صحف والر�سائل الورقية وااللكرتونية يف
غرفة ال�صف
�إ�ضاعة كثري من الوقت يف بداية الف�صل الدرا�سي
ونهايته
الفجور على الطالب وحتويل �أخطائه جلعلها
�أخطاء الطلبة
عدم الثبات على تنفيذ �أقواله و�أفعاله جتاه �سلوك
بع�ض الطلبة
مهاجمة الطالب الذي يظهر له �أخطائه يف
التدري�س �أو املعلومات
يقاوم رغبة الطلبة يف تنويع �أ�ساليب تدري�سه
التي يتبعها معهم
عدم وجود معايري عادلة ومعروفة لدى الطلبة
يف الأداء والتقومي
الإ�رصار على انهماك الطلبة بالواجبات باحلد
الأق�صى من النظام

334

د .محمود حسن بني خلف

كا 2عند
الن�سبة املئوية م�ستوى م�ستوى
للممار�سني ( )%املمار�سة االحرتام درجة حرية 1
69.8

كبري

متدين

283.220

69.7

كبري

متدين

280.056

69.7

كبري

متدين

278.480

69.6

كبري

متدين

276.909

69.6

كبري

متدين

275.342

69.2

كبري

متدين

264.500

68.6

كبري

متدين

249.389

68.3

كبري

متدين

242.000

67.0

كبري

متدين

208.080

66.9

كبري

متدين

206.722

66.2

كبري

متدين

189.476

66.1

كبري

متدين

186.889

64.6

كبري

متدين

152.542

64.4

كبري

متدين

149.069

64.3

كبري

متدين

147.920

63.9

كبري

متدين

140.002
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رقم
الرتبة
الفقرة

�سلوكيات املعلم يف الغرفة ال�صفية
ا�ستعمال العقاب ب�شكل خاطئ وغري جمد مع
الطلبة وتعلمهم
عدم الرتكيز على تعليم املهارات العلمية يف
املخترب

22

77

23

56

24

1

25

95

26

40

27

50

28

54

29

42

30

98

31

78

32

89

33

17

34

73

35

45

36

5

37

22

الك�رشة والعبو�س لدى دخوله غرفة ال�صف

38

11

الت�شهري ب�سمعة الطالب الأكادميية وال�سلوكية
�أمام الطلبة واملعلمني

الإيذاء النف�سي املبا�رش للطالب
العالقة التي تربطه بالطلبة هي املادة التعليمية
فقط
عدم االلتفات �إىل نظافة الأ�سنان والأنف
والأظافر
تكرار عدم االلتزام بوقت ح�ص�ص العلوم بدون
�أعذار
ال�صفية
جلم الطلبة عن حرية التعبري وامل�شاركة
ّ
ب�سبب �سلوكهم
ال�ضحك ب�صوت عايل وه�ستريي على م�سمع
الطلبة
�إظهار ال�صوت اخلافت جداً �أو العايل جداً يف
التدري�س
�إعطاء الوعود والتهديدات للطلبة بطريقة حتدي
غري متزنة
ال يعطي الطالب هام�ش من احلرية لتربير �سلوكه
ودوافعه
ترهيب الطلبة وتخويفهم لل�سكوت عن ال�شكوى
�ضد ممار�ساته
عدم التمكّن من مادة العلوم التي يدر�سها للطلبة
الطلب من الطلبة االلتزام بتعليمات و�سلوكيات ال
يلتزم بها نف�سه
الذم والقدح وال�شتم لأولياء �أمور الطلبة الذين
يزعجونهم

335

كا 2عند
الن�سبة املئوية م�ستوى م�ستوى
للممار�سني ( )%املمار�سة االحرتام درجة حرية 1
63.9

كبري

متدين

138.889

63.7

كبري

متدين

135.576

63.6

كبري

متدين

133.389

63.4

كبري

متدين

129.069

62.7

كبري

متدين

116.536

62.7

كبري

متدين

115.520

62.4

كبري

متدين

111.502

60.8

كبري

متدين

83.636

60.8

كبري

متدين

83.636

59.9

متو�سط

مقبول

71.202

59.6

متو�سط

مقبول

66.509

58.8

متو�سط

مقبول

56.180

58.8

متو�سط

مقبول

56.180

58.4

متو�سط

مقبول

50.669

57.9

متو�سط

مقبول

45.442

57.8

متو�سط

مقبول

44.180

56.7

متو�سط

مقبول

32.000

السلوكيات السلبية املؤثرة في مستوى احترام معلمي العلوم
من وجهة نظر طلبتهم

رقم
الرتبة
الفقرة

�سلوكيات املعلم يف الغرفة ال�صفية
املناداة على بع�ضهم ب�أ�سمائهم دون �ألقابهم
�أمام الطلبة
اال�ستعانة مبعلم �آخر �أو الإدارة ل�ضبط طلبة
ال�صف

د .محمود حسن بني خلف

كا 2عند
الن�سبة املئوية م�ستوى م�ستوى
للممار�سني ( )%املمار�سة االحرتام درجة حرية 1

39

21

40

34

41

23

42

47

ال�ضغط على الطالب املت�أخر عن احل�صة ب�سبب
�أن�شطته املدر�سية

43

37

املناداة على الطالب /الطلبة ب�ألفاظ غري تربوية

44

88

45

31

46

90

47

51

48

92

49

7

التلفظ ب�شتائم وحلف �أميان بطريقة غري الئقة

50

82

الفو�ضى يف العمل التدري�سي مما ي�شعر الطلبة
بال�ضياع والتوتر

52.5

51

64

�إثارة التناف�س ال�سلبي بني الطلبة وتكري�سه لديهم

52.1

متو�سط

52

57

51.6

متو�سط

مقبول

53

43

51.2

متو�سط

مقبول

1.076

54

35

51.0

متو�سط

مقبول

0.720

55

52

49.2

قليل

مرتفع

0.436

غام�ض وال يعرف هزله من ج ّده

عدم �إظهار احلما�س واجلدية يف التدري�س و�إظهار
اململ والك�سل
التمازح مع معلمني بعبارات غري تربوية �أمام �أو
على م�سمع الطلبة
اللجوء �إىل ال�صمت وال�سكوت �أمام �أغلب امل�شكالت
وال�شكاوى
جتاهل اجنازات الطلبة يف العلوم وحتقريها:
�أن�شطة ،و�سائل ،لوحات
ي�ستخدم يف التدري�س لغة علمية �صعبة وغري
مفهومة لدى معظم الطلبة

الوعود الكاذبة بالرجوع �إىل الدرو�س التي قفز
عن تدري�سها ق�صداً
�إظهار �سلوكيات ان�سحابية يف احل�صة كالنظر من
النوافذ لفرتات طويلة
الوقوف �أو امل�شي بطريقة مرتهلة (رخوة) �أمام
الطلبة
التالعب بعالمات اختبارات الطلبة يف العلوم
ومراتبهم يف ال�صف
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55.5

متو�سط

مقبول

21.780

55.1

متو�سط

مقبول

18.402

54.9

متو�سط

مقبول

17.602

54.7

متو�سط

مقبول

15.680

54.4

متو�سط

مقبول

14.222

54.3

متو�سط

مقبول

13.176

54.1

متو�سط

مقبول

11.842

53.8

متو�سط

مقبول

10.276

53.8

متو�سط

مقبول

10.276

53.7

متو�سط

مقبول

9.680

52.9

متو�سط

مقبول

6.242

متو�سط

مقبول

4.500

مقبول

3.042
1.869
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رقم
الرتبة
الفقرة
56

39

57

44

58

16

59

97

60

13

61

15

62
63
64
65
66

�سلوكيات املعلم يف الغرفة ال�صفية
عمل وجبات طعام للمعلمني يف املدر�سة
وتناولها �أمام الطلبة
القيام بال�سعال والعط�س والبلغم دون مراعاة
م�شاعر الطلبة
الهندام غري النظيف �أو غري املتجدد �أو غري
املت�أنق ب�شكل دائم
تعيني عيون وجوا�سي�س له ت�ساعده يف �ضبط
ال�صف يف �أثناء الدر�س
ال�سخرية من اال�سم �أو الع�شرية �أو اخللقة �أو
املنطقة ولو مازح ًا
رائحة العرق �أو الفم �أو اللعاب ال�صادرة عن املعلم

التدخني �أو الأكل بطريقة مقرفة يف املمرات يف
66
�أثناء ذهابه لل�صفوف
طلب الهدايا من الطلبة يف منا�سباتهم
6
االجتماعية اخلا�صة
�إهمال الطالب واالن�شغال عنه �أثناء احلديث �أو
93
الإجابة عن الأ�سئلة
ا�ستخدام العلكة �أو ق�ضم بهارات �أثناء احل�صة
101
ال�صفية
ال�سخرية والت�آمر على بع�ض املعلمني والإدارة
14
على م�سمع الطلبة
الإيذاء البدين املبا�رش للطالب

67

2

68

67

69

85

70

55

71

24

قبول الإهانة من بع�ض الطلبة وال�سكوت عليها

72

87

امل ّنة على الطلبة ب�أنه يعلمهم مع �أنهم ال
ي�ستحقون جهده

اللجوء �إىل �أعذار واهية للطلبة للتمل�ص من �رشح
املادة التعليمية
التذمر وال�شكوى الدائمني من �سلوك الطلبة
وم�ستوى تعلمهم
�إ�ضاعة كثري من الوقت يف مو�ضوعات خارج
درو�س العلوم

337

كا 2عند
الن�سبة املئوية م�ستوى م�ستوى
للممار�سني ( )%املمار�سة االحرتام درجة حرية 1
47.9

قليل

مرتفع

3.209

45.7

قليل

مرتفع

13.520

45.5

قليل

مرتفع

14.580

45.2

قليل

مرتفع

16.820

44.9

قليل

مرتفع

18.809

44.8

قليل

مرتفع

19.220

44.8

قليل

مرتفع

19.636

43.1

قليل

مرتفع

34.722

42.8

قليل

مرتفع

36.980

41.4

قليل

مرتفع

53.389

41.3

قليل

مرتفع

54.080

41.3

قليل

مرتفع

54.080

39.8

قليل

مرتفع

75.236

38.9

قليل

مرتفع

88.002

37.9

قليل

مرتفع

105.609

37.3

قليل

مرتفع

115.520

35.9

قليل

مرتفع

143.369

السلوكيات السلبية املؤثرة في مستوى احترام معلمي العلوم
من وجهة نظر طلبتهم

رقم
الرتبة
الفقرة

�سلوكيات املعلم يف الغرفة ال�صفية
معاقبة الطلبة ب�سبب حالته النف�سية وهمومه
وم�شكالته مع املدر�سة
توجيه الطلبة الكذب على الإدارة يف حال �س�ؤالها
عن خروجه من ال�صف
البيع وال�رشاء يف وقت احل�صة (خ�ضار ،جهاز
هاتف� ،سيارة ،م�أكوالت)
اقت�صار معظم االختبارات على جزء حمدد من
املادة التعليمية

73

46

74

18

75

9

76

70

77

36

78

81

79

86

80

25

النوم �أو �أخذ غفوة يف غرفة ال�صف �أثناء احل�صة

81

33

احلمام مبل ًال الثياب دون تفقد نف�سه
اخلروج من ّ

82

12

83

53

84

49

التدخل يف خ�صو�صيات الطلبة دون طلب منهم
يعتمد على الطلبة كثرياً يف �رشح درو�س العلوم
فراحة نف�سه
�إ�ضعاف الروح املعنوية للطلبة حول قدرتهم على
موا�صلة التعلم

التحيز يف معاملة الطلبة �سواء للدين �أو املنطقة
ّ
�أو القرابة
�إتالف تخ�ص تعلم العلوم وثائق و�إهمالها
وفقدانها� :أوراق عمل واختبارات
متزيق ورقة امتحان الطالب �أو دفرته ب�سبب
غ�ضبه من �سلوك الطالب
�سلوك املعلم

د .محمود حسن بني خلف

كا 2عند
الن�سبة املئوية م�ستوى م�ستوى
للممار�سني ( )%املمار�سة االحرتام درجة حرية 1
35.8

قليل

مرتفع

145.636

34.4

قليل

مرتفع

175.469

33.3

قليل

مرتفع

200.000

31.4

قليل

مرتفع

247.902

25.3

قليل

مرتفع

438.080

23.7

قليل

مرتفع

497.176

21.9

قليل

مرتفع

568.969

20.6

قليل

مرتفع

624.222

19.7

قليل

مرتفع

660.056

15.7

قليل

مرتفع

848.720

15.6

قليل

مرتفع

851.469

15.2

قليل

مرتفع

873.620

50.7

قليل

مقبول

0.320

النسبة المئوية المتوقعة ()%50.0
تع ّد دالة إحصائياً إذا كانت قيمة كاي تربيع للممارسة عند درجة حرية (ا) أكبر من 3.841

يالحظ من اجلدول (� ،)3أن معلمي العلوم بوجه عام ميار�سون هذه ال�سلوكيات ال�سلبية
من وجهة نظر طلبتهم ،وذلك من خالل قيمة الن�سبة املئوية الكلية ملمار�سة ال�سلوك ()%50.7
 ،و�أن االحرتام الذي يحظى به معلمو العلوم يف �ضوء ممار�ساتهم جاء مب�ستوى (مقبول) ؛ �أي
�أن معلمي العلوم ال يحظون باالحرتام الكايف الذي ي�ستحقونه كمعلمني ومربني وم�ؤدبني
للطلبة.وتتفق هذه النتيجة مع نتائج معظم الدرا�سات ال�سابقة الواردة يف هذا البح ث (�Pe
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kel et al, 2006؛ Martinez- Egger et al, 2007؛ den Brok et al, 2010؛ Mweru,

بينت �أن مثل هذه ال�سلوكيات �شائعة املمار�سة بني
2010؛  )Gurbetoglu et al, 2011التي ّ
املعلمني يف البيئة املدر�سية ،وت�ؤثر يف م�ستوى احرتام املعلمني ،وقد يعزى ال�سبب يف

ممار�سة معلمي العلوم لهذه ال�سلوكيات �إىل جمموعة من العوامل �أبرزها:

♦ ♦اختالل منظومة القيم ال�شخ�صية والرتبوية لدى معلمي العلوم ،وهذا رمبا يرتبط
مب�ستوى الر�ضا الوظيفي للمعلمني ،فمن ال�شائع �أن ُيلقي املعلمون اللوم على الطلبة والآباء
�أو املجتمع ،وين�أون ب�أنف�سهم عن حتمل م�س�ؤولية ت�أثري �سلوكياتهم على طلبتهم.فقد �أ�صبح
كل من املعلمني والطلبة �ساخطني على بع�ضهم بع�ضاً ،نظراً لأن الطلبة يفهمون ب�أن االحرتام
بينهم وبني املعلمني يجب �أن يكون على قدر من الت�ساوي ،بينما املعلمون يفهمون ب�أن
االحرتام يق�صد به تقدمي الطاعة لهم.وعليه ،فقد تنحو وجهات نظر املعلمني منحى �سلبي ًا
�إذا مل يدركوا �إ�سهاماتهم يف ال�سلوكيات ال�سلبية للطلبة (. )Cabrera et al, 2012
♦ ♦غياب جانب امل�صارحة واملكا�شفة بني الإدارة املدر�سية والطلبة حول �سلوكيات
املعلمني غري املرغوبة التي ت�ؤثر مبجملها يف مفهوم االحرتام املتبادل بني الطلبة
واملعلمني.وهذا بدوره ي�ؤدي �إىل غياب جانب الرقابة الإدارية يف املدر�سة و�ضعف التوجيه
الرتبوي يف هذا املجال ،ف�ض ًال عن غياب جانب امل�ساءلة ومواجهة املعلمني ب�سلوكياتهم،
و�إن حدث هذا ف�إنه يكون �شكلي ًا و�صوري ًا ال يرقى �إىل تطوير العملية الرتبوية والتعليمية وال
يخدم خطط التنمية امل�ستقبلية.
♦ ♦غياب الوعي القانوين �إىل جانب الوعي الأخالقي لدى املعلمني ل�سلوكياتهم التي
ت�ؤثر يف جممل العملية التعليمية.فقد ك�شف ( )Moswela, 2008يف درا�سته �أن املعرفة
بالقانون التعليمي بني املعلمني حمدودة للغاية ،و�أن �أغلبية املعلمني ( )%82منهم تقع
�ضمن �رشيحة الأميني �أو �شبه الأميني يف هذا املجال.
♦ ♦عدم الثقة بالنف�س �إما ب�سبب وجود ق�صور يف منظومة القيم لديهم �أو لوجود ق�صور
يف جمال تخ�ص�صهم مما يرتتب عليه ال�سلوكيات كافة التي تكون نابعة من عدم قدرتهم
على مواجهة خمتلف املواقف التي متر بهم عن طريق الطلبة ،مما يقود يف حال تراكمها �إىل
االحرتاق النف�سي لديهم ممثلة بال�ضغط النف�سي ،وتبلّد امل�شاعر ،وانخفا�ض دافعية �إالجناز؛
الأمر الذي يحد من املرونة العقلية لديهم يف مواجهة املواقف الرتبوية والتعليمية كافة.

يف حني ُّ�ص ِّنفت ممار�سة ال�سلوكيات �ضمن ثالث فئات من املمار�سة ،وذلك على
النحو الآتي:
 .أ�ضمن فئة (ممار�سة) :لك ٍّل من ال�سلوكيات ذوات الرتب ( )50 -1بقيم كا 2حل�سن
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املطابقة ترتاوح بني ( )580.269 -4.500مرتبة تنازلياً ،وهي قيم دالة �إح�صائياً ،حيث
ينزع املعلمون واملعلمات على اختالفهم �إىل ممار�ستها.ويف �ضوء م�ضامني هذه ال�سلوكيات
ون�صو�صها؛ فقد يعزى ال�سبب يف ممار�سة هذه ال�سلوكيات �إىل �ضعف �إعداد املعلمني
وتدريبهم وت�أهيلهم ملواجهة املواقف ال�صفية ،و�سطحية خربتهم يف �أ�ساليب التدري�س
احلديثة ،و�أ�ساليب التقومي احلديثة ،و�سيكولوجية الأطفال ونظريات التعزيز ،وكذلك �ضعف
االلتزام ب�أخالقيات املهنة ،واالنف�صال �شبه التام عن املهنة واالنتماء �إليها واحلما�س
لها ،ورمبا الإهمال والت�سيب يف كثري من احلاالت؛ فاملعلم غداً يعي�ش �أجواء املدر�سة وال
يعاي�شها ،وينتابه كثري من التخبط وقلة التخطيط وع�شوائية ال�سلوك يف مواجهة الظروف
املدر�سية ،ف�ض ًال عن كرثة �أعداد الطلبة التي ال تتيح له املجال الكايف للتعامل مع ق�ضايا
�شكل كان ،وب�أدنى مردودٍ كان ،دون
الطلبة ،ويبقى َه ّمه الأ�سا�س �إنهاء اليوم املدر�سي ب�أي ٍ
االلتفات واالنتباه �إىل �سلوكياته التي �أ ّثرت على مكانته واحرتامه من وجهة نظر طلبته.فقد
تراوح م�ستوى ممار�سة معلمي العلوم لهذه ال�سلوكيات بني امل�ستوى املتو�سط وامل�ستوى
اخلطري وفق ًا للمعيار املتبع يف هذا البحث ،مما يعني �أن م�ستوى احرتام معلمي العلوم يف
�ضوء ممار�ستهم لهذه ال�سلوكيات يقع بني ال�ضعيف واملقبول ،الأمر الذي يعني �أن معلمي
العلوم بحاجة �إىل مراقبة ومراجعة �سلوكياتهم با�ستمرار ،حفاظ ًا على هيبتهم واحرتامهم
يف نظر طلبتهم.
وب�شكل �أدق ،فقد توزعت هذه ال�سلوكيات ( )50 -1على النحو الآتي :هناك خم�سة
ٍ
�سلوكيات جاءت مب�ستوى اخلطري من املمار�سة ،ويف �ضوء م�ضامني تلك ال�سلوكيات
ون�صو�صها ،ف�إنه ميكن القول �إن معلمي العلوم ما زالوا يعي�شون عقلية املعلم املت�سلط بكل
خ�صائ�صه و�صفاته و�سماته وممار�ساته ،الأمر الذي تر ّتب عليه انحدار م�ستوى احرتامهم
�إىل �أدنى م�ستوياته يف هذا املجال و�صو ًال بهم �إىل امل�ستوى ال�ضعيف من االحرتام.كما �أن
هناك (� )25سلوك ًا جاءت مب�ستوى كبري من املمار�سة ،ويف �ضوء م�ضامني ون�صو�ص تلك
ال�سلوكيات ،ف�إنه ميكن القول �إن معلمي العلوم ميار�سون جوهر التعليم ال�صوري وال�شكلي،
وتغيب عنهم ممار�سة الأدوار احلديثة للمعلم ،مما يعني �أن نظرتهم �إىل العلمية التعليمية
نظرة �سوداوية ،وفل�سفتهم يف التعليم ال تن�سجم مع فل�سفة وزارة الرتبية والتعليم ،وتجُ انب
نبئ بخطورة تردي م�ستوى التعليم
�إىل ح ٍد بعيد التوجهات العاملية احلديثة يف التعليم ،مبا ُي ُ
والذهاب به �إىل املجهول ،واالنحدار مبخرجاته �إىل امل�ستوى ال�صادم يف امل�ستقبل القريب
�إذا بقي الو�ضع على ما هو عليه ،وال ي�سلم احرتام املعلم من تبعات ممار�سة هذه ال�سلوكيات
الذي انحدر �إىل امل�ستوى املتدين يف هذا املجال.كما �أن هناك (� )20سلوك ًا جاءت مب�ستوى
متو�سط من املمار�سة ،ويف �ضوء م�ضامني تلك ال�سلوكيات ون�صو�صها ،ف�إنه ميكن القول �إن
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معلمي العلوم يعانون �أزمة اخالقيات �إىل جانب �أزمة �إعداد وت�أهيل تعك�س �ضعف متكّنهم
من املادة التعليمية و�أ�ساليب تدري�سها وتقدميها مبهارة ومتعة وا�ستيعاب.
.ب�ضمن فئة (غري ممار�سة) :لك ٍّل من ال�سلوكيات ذوات الرتب ( )84 -57بقيم
كا 2حل�سن املطابقة ترتاوح بني ( )873.620 -13.520مرتبة تنازلياً ،وهي قيم دالة
�إح�صائي ًا ل�صالح غري املمار�سني ،حيث ينزع املعلمون واملعلمات على اختالفهم �إىل عدم
ممار�ستها.ويف �ضوء م�ضامني هذه ال�سلوكيات ون�صو�صها؛ فقد يعزى ال�سبب يف عدم
ممار�سة معلمي العلوم لهذه ال�سلوكيات �إىل �أن طبيعة اليوم املدر�سي وتعقيداته ال ت�سمح
لهم بالنوم �أو الغفوة ،كما �أن معظم هذه ال�سلوكيات املتعلقة بالوثائق املدر�سية ،و�أوراق
االمتحانات ،و�أوراق العمل ،والعالمات املدر�سية ،وكرامة الطالب و�أهله ،تقع �ضمن دائرة
الرقابة وامل�ساءلة الدائمتني من قبل الإدارة والأهل ،ف�ض ًال عن متابعة الطلبة �أنف�سهم للأمور
التعليمية التي تخ�صهم ،كما �أن املعلمني �أنف�سهم يدركون خطورة ممار�سة هذه ال�سلوكيات
والعقوبات املرتتبة على ممار�ستها�.أما ما يخ�ص النظافة ال�شخ�صية وهندام املعلم ف�إن
املعلم عادة يحر�ص كل احلر�ص على �أن يظهر دائم ًا يف �أجمل �صورة ،ويتجنب ما �أمكن
ح�سب ظروفه و�إمكاناته �أن يظهر مبظهر غري الئق ل�شخ�صه وملكانته.وبالتايل ف�إن هذه
ال�سلوكيات هي قليلة املمار�سة ،ورمبا حتدث لدى حاالت فردية من املعلمني وال ميكن
اعتبارها ظاهرة عامة ،وبالتايل ف�إن م�ستوى االحرتام الذي َحظِ َي به معلمو العلوم يف
�ضوء جتنبهم ممار�سة هذه ال�سلوكيات وعددها ( )28كان مرتفعاً.
.ت�ضمن فئة (توازن املمار�سة) :لكل من ال�سلوكيات ذوات الرتب ( )56 -51بقيم
كا 2حل�سن املطابقة ترتاوح بني ( )3.042 -3.209مرتبة تنازلياً ،وهي قيم غري دالة
�إح�صائياً.ويف �ضوء م�ضامني هذه ال�سلوكيات ون�صو�صها؛ فقد يعزى ال�سبب يف توازن
ممار�سة معلمي العلوم لهذه ال�سلوكيات �إىل وجود فروق فردية بني املعلمني يف ممار�ستها؛
فمنهم من ميار�سها بكرثة ،ومنهم من ميار�سها يف حدودها الدنيا ،مما قاد �إىل تو�سط ن�سب
ممار�ستها ،وبالتايل قاد �إىل عدم وجود داللة �إح�صائية بخ�صو�ص ممار�ستها من عدمه
بغ�ض النظر عن م�ستوى �سلبية تلك ال�سلوكيات ،فقد تراوح م�ستوى ممار�ستها بني القليل
واملتو�سط ،وبالتايل ف�إن م�ستوى االحرتام الذي َحظِ َي به معلمو العلوم يف �ضوء توازنهم
ومرتفع.
مقبول
مبمار�سة هذه ال�سلوكيات وعددها ( )6قد تراوح بني
ٍ
ٍ

◄◄كان ن�ص �س�ؤال الدرا�سة الثالث« :ما قوة ت�أثري ممار�سة ال�سلوكيات ال�سلبية
على م�ستوى احرتام معلمي العلوم من وجهة نظر املتخ�ص�صني الرتبويني؟
وما احلد الأق�صى الذي ميكن تقبله ل�شيوع هذه املمار�سات يف البيئة
341

السلوكيات السلبية املؤثرة في مستوى احترام معلمي العلوم
من وجهة نظر طلبتهم

د .محمود حسن بني خلف

املدر�سية؟ » وللإجابة عن هذا ال�س�ؤالُ ،عر�ضت قائمة هذه ال�سلوكيات غري املرغوبة التي
ميار�سها معلمو العلوم على جمموعة مكونة من (� )11شخ�ص ًا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص
يف جمال الإر�شاد النف�سي والرتبوي ،وعلم النف�س الرتبوي ،وعلم الأخالق وال�سلوك ،وطُ لِب

�إليهم حتديد الآتي:

 .أحتديد قوة ت�أثري هذه ال�سلوكيات (مقدراً بالن�سبة املئوية) على م�ستوى احرتام
املعلمني الذين ميار�سونها ،وذلك يف �ضوء خربتهم ال�شخ�صية والأكادميية والعملية.وجرى
اعتماد املتو�سط احل�سابي للن�سب املئوية املقدرة لكل �سلوك منها ليعبرّ عن الن�سبة املئوية
لقوة ت�أثري هذا ال�سلوك منفرداً ،واجلدول  5يو�ضح هذه الن�سب.
.بحتديد احلد الأق�صى (مقدراً بالن�سبة املئوية) الذي ميكن تق ُب ُل ُه ملمار�سة هذا
ال�سلوك� ،آخذين بعني االعتبار �أن هذه ال�سلوكيات ُيفرت�ض �أ ّال تكون موجودة �أ�صالً� ،إال �أن
الواقع لي�س مثالياً ،وبالتايل ميكن �أن تظهر هذه ال�سلوكيات �أو بع�ضها لدى املعلمني.وجرى
اعتماد املتو�سط احل�سابي للن�سب املئوية املقدرة لكل �سلوك منها ليعبرّ عن احلد الأق�صى
الذي ميكن تقبله ميدانياً ،واجلدول  5يو�ضح هذه الن�سب.
.تتو�صيف قوة ت�أثري ممار�سة ال�سلوك على م�ستوى االحرتام.وقد اعتمد الت�صنيف
الآتي يف �ضوء مالحظاتهم ومقرتحاتهم:
الجدول ()4
توصيف قوة تأثير السلوك في مستوى االحترام في ضوء فئة النسبة المئوية المقترحة
من وجهة نظر المتخصصين التربويين

قوة ت�أثري ال�سلوك على م�ستوى االحرتام
فئة الن�سبة املئوية لل�سلوك

�شديد

متو�سط

قليل

�ضعيف

�أكرث من %70

%69.9 – 60.0

%59.9 – 50.0

�أقل من %50.0

الجدول ()5
النسب المئوية المقدرة لقوة تأثير ممارسة السلوكيات غير المرغوبة على مستوى احترام المعلم ،والحد
األقصى الذي يمكن تقبله لشيوع هذا السلوك بين المعلمين ،وفقاً لوجهة نظر المتخصصين التربويين.

الرتبة

�سلوكيات املعلم يف الغرفة ال�صفية

ت�صنيف قوة الت�أثري احلد الأق�صى الذي
الن�سبة املئوية لقوة
ت�أثري ممار�سة ال�سلوك ( )%على م�ستوى االحرتام ميكن تق ُبلُ ُه ()%

36

الذم والقدح وال�شتم لأولياء �أمور الطلبة الذين
يزعجونهم

87.1

�شديد

2.4

49

التلفظ ب�شتائم وحلف �أميان بطريقة غري الئقة

86.2

�شديد

2.5

61

رائحة العرق �أو الفم �أو اللعاب ال�صادرة عن املعلم

82.9

�شديد

2.4
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الرتبة

�سلوكيات املعلم يف الغرفة ال�صفية

ت�صنيف قوة الت�أثري احلد الأق�صى الذي
الن�سبة املئوية لقوة
ت�أثري ممار�سة ال�سلوك ( )%على م�ستوى االحرتام ميكن تق ُبلُ ُه ()%

13

الوعود الكاذبة بتعديل عالمات الطلبة �أو
احت�ساب عالمة (البون�ص)

82.5

�شديد

15.1

34

عدم التمكّن من مادة العلوم التي يدر�سها للطلبة

82.5

�شديد

5.9

7

�رصح به
تغيري ر�أيه وتراجعه عن قوله الذي ّ
�سابق ًا �أثناء وجود امل�س�ؤول

82.0

�شديد

15.6

24

الإيذاء النف�سي املبا�رش للطالب

81.5

�شديد

3.5

80.3

�شديد

5.1

79.9

�شديد

8.3

78.6

�شديد

5.0

78.4

�شديد

6.5

78.4

�شديد

3.9

78.2

�شديد

7.1

78.2

�شديد

4.3

76.4

�شديد

4.5

76.4

�شديد

6.0

75.9

�شديد

6.5

75.8

�شديد

8.8

75.0

�شديد

6.3

80

النوم �أو �أخذ غفوة يف غرفة ال�صف �أثناء احل�صة

75.0

�شديد

6.6

60

ال�سخرية من اال�سم �أو الع�شرية �أو اخللقة �أو
املنطقة ولو مازح ًا

74.7

�شديد

3.5

55
40
67
58
66
77
82
38
71
52
35
73

التالعب بعالمات اختبارات الطلبة يف العلوم
ومراتبهم يف ال�صف
اال�ستعانة مبعلم �آخر �أو الإدارة ل�ضبط طلبة
ال�صف
الإيذاء البدين املبا�رش للطالب
الهندام غري النظيف �أو غري املتجدد �أو غري
املت�أنق ب�شكل دائم
ال�سخرية والت�آمر على بع�ض املعلمني والإدارة
على م�سمع الطلبة
التدخل يف خ�صو�صيات الطلبة دون طلب منهم
التحيز يف معاملة الطلبة �سواء للدين �أو املنطقة
ّ
�أو القرابة
الت�شهري ب�سمعة الطالب الأكادميية وال�سلوكية
�أمام الطلبة واملعلمني
قبول الإهانة من بع�ض الطلبة وال�سكوت عليها
الوعود الكاذبة بالرجوع �إىل الدرو�س التي قفز
عن تدري�سها ق�صداً
الطلب من الطلبة االلتزام بتعليمات و�سلوكيات ال
يلتزم بها نف�سه
معاقبة الطلبة ب�سبب حالته النف�سية وهمومه
وم�شكالته مع املدر�سة
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الرتبة
45

�سلوكيات املعلم يف الغرفة ال�صفية
التمازح مع معلمني بعبارات غري تربوية �أمام �أو
على م�سمع الطلبة
امل ّنة على الطلبة ب�أنه يعلمهم مع �أنهم ال
ي�ستحقون جهده
ا�ستعمال العقاب ب�شكل خاطئ وغري جمد مع
الطلبة وتعلمهم
�إ�ضعاف الروح املعنوية للطلبة حول قدرتهم على
موا�صلة التعلم
مهاجمة الطالب الذي يظهر له �أخطائه يف
التدري�س �أو املعلومات
اللجوء �إىل �أعذار واهية للطلبة للتمل�ص من �رشح
املادة التعليمية

د .محمود حسن بني خلف

ت�صنيف قوة الت�أثري احلد الأق�صى الذي
الن�سبة املئوية لقوة
ت�أثري ممار�سة ال�سلوك ( )%على م�ستوى االحرتام ميكن تق ُبلُ ُه ()%
74.0

�شديد

5.9

73.1

�شديد

8.1

72.3

�شديد

5.9

71.8

�شديد

6.7

71.7

�شديد

7.6

70.9

�شديد

6.6
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املناداة على الطالب /الطلبة ب�ألفاظ غري تربوية

70.5

�شديد

6.0

63

طلب الهدايا من الطلبة يف منا�سباتهم
االجتماعية اخلا�صة

70.5

�شديد

4.0

81

احلمام مبل ًال الثياب دون تفقد نف�سه
اخلروج من ّ

70.5

�شديد

8.3

70.3

�شديد

3.9

69.5

متو�سط

8.8

69.5

متو�سط

4.6

69.1

متو�سط

6.4

69.1

متو�سط

10.0

69.1

متو�سط

5.4

68.6

متو�سط

11.5

66.8

متو�سط

7.9

72
22
79
18
68

62
33
84
29
64
78
20
46

التدخني �أو الأكل بطريقة مقرفة يف املمرات �أثناء
ذهابه لل�صفوف
ترهيب الطلبة وتخويفهم لل�سكوت عن ال�شكوى
�ضد ممار�ساته
متزيق ورقة امتحان الطالب �أو دفرته ب�سبب
غ�ضبه من �سلوك الطالب
ال�ضحك ب�صوت عايل وه�ستريي على م�سمع
الطلبة
�إهمال الطالب واالن�شغال عنه �أثناء احلديث �أو
الإجابة عن الأ�سئلة
يعتمد على الطلبة كثرياً يف �رشح درو�س العلوم
لإراحة نف�سه
عدم وجود معايري عادلة ومعروفة لدى الطلبة
يف الأداء والتقومي
اللجوء �إىل ال�صمت وال�سكوت �أمام �أغلب امل�شكالت
وال�شكاوى
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الرتبة
26
16
11
83
47
75
74
8
56
57
50
12
59
69
44
5

�سلوكيات املعلم يف الغرفة ال�صفية
عدم االلتفات �إىل نظافة الأ�سنان والأنف
والأظافر
الفجور على الطالب وحتويل �أخطائه جلعلها
�أخطاء الطلبة
املبالغة بالت�رصفات االنفعالية للحفاظ على
هيبته وكرامته
�إتالف و�إهمال وفقدان وثائق تخ�ص تعلم العلوم:
�أوراق عمل واختبارات
جتاهل اجنازات الطلبة يف العلوم وحتقريها:
�أن�شطة ،و�سائل ،لوحات
البيع وال�رشاء يف وقت احل�صة (خ�ضار ،جهاز
هاتف� ،سيارة ،م�أكوالت)
توجيه الطلبة الكذب على الإدارة يف حال �س�ؤالها
عن خروجه من ال�صف
ال�رصاخ بطريقة مفاجئة مما يخيف الطلبة
ويرعبهم
عمل وجبات طعام للمعلمني يف املدر�سة
وتناولها �أمام الطلبة
القيام بال�سعال والعط�س والبلغم دون مراعاة
م�شاعر الطلبة
الفو�ضى يف العمل التدري�سي مما ي�شعر الطلبة
بال�ضياع والتوتر
ح�سا�سية املعلم ال�شخ�صية؛ يعترب كل �سلوك من
موجه �ضده
الطلبة ّ
تعيني عيون وجوا�سي�س له ت�ساعده يف �ضبط
ال�صف �أثناء الدر�س
التذمر وال�شكوى الدائمني من �سلوك الطلبة
وم�ستوى تعلمهم
عدم �إظهار احلما�س واجلدية يف التدري�س و�إظهار
اململ والك�سل
عدم مراعاة غياب الطالب عن االمتحان �أو حل
الواجبات ل�سبب عائلي
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66.0

متو�سط

5.1

66.0

متو�سط

5.0

66.0

متو�سط

15.2

65.9

متو�سط

6.0

65.8

متو�سط

7.0

65.5

متو�سط

6.4

65.0

متو�سط

7.6

64.5

متو�سط

16.8

64.5

متو�سط

5.6

64.1

متو�سط

9.2

63.8

متو�سط

6.8

63.2

متو�سط

18.8

63.2

متو�سط

11.1

63.2

متو�سط

8.5

62.6

متو�سط

4.6

62.3

متو�سط

15.5
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الرتبة

�سلوكيات املعلم يف الغرفة ال�صفية

د .محمود حسن بني خلف

ت�صنيف قوة الت�أثري احلد الأق�صى الذي
الن�سبة املئوية لقوة
ت�أثري ممار�سة ال�سلوك ( )%على م�ستوى االحرتام ميكن تق ُبلُ ُه ()%

70

�إ�ضاعة كثري من الوقت يف مو�ضوعات خارج
درو�س العلوم

62.3

متو�سط

5.5

51

�إثارة التناف�س ال�سلبي بني الطلبة وتكري�سه لديهم

60.4

متو�سط

6.4

60.2

متو�سط

8.9

60.0

متو�سط

11.2

59.5

قليل

6.9

59.5

قليل

11.0

59.1

قليل

9.6

59.1

قليل

11.4

57.9

قليل

8.7

57.7

قليل

9.8

57.7

قليل

9.7

56.8

قليل

11.3

56.5

قليل

12.2

56.4

قليل

22.2

55.6

قليل

7.7

55.0

قليل

11.2

54.5

قليل

8.5

28
17
27
41
14
32
54
31
65
15
37
4
53
42
48

ال�صفية
جلم الطلبة عن حرية التعبري وامل�شاركة
ّ
ب�سبب �سلوكهم
عدم الثبات على تنفيذ �أقواله و�أفعاله جتاه �سلوك
بع�ض الطلبة
تكرار عدم االلتزام بوقت ح�ص�ص العلوم بدون
�أعذار
غام�ض وال يعرف هزله من ج ّده

قراءة ال�صحف والر�سائل الورقية وااللكرتونية يف
غرفة ال�صف
ال يعطي الطالب هام�ش من احلرية لتربير �سلوكه
ودوافعه
الوقوف �أو امل�شي بطريقة مرتهلة (رخوة) �أمام
الطلبة
�إعطاء الوعود والتهديدات للطلبة بطريقة حتدي
غري متزنة
ا�ستخدام العلكة �أو ق�ضم بهارات �أثناء احل�صة
ال�صفية
�إ�ضاعة كثري من الوقت يف بداية الف�صل الدرا�سي
ونهايته
الك�رشة والعبو�س لدى دخوله غرفة ال�صف
تقلّب �سلوكه خا�صة وقت االختبار واملناوبة �أو
ح�ضور زائر
�إظهار �سلوكيات ان�سحابية يف احل�صة كالنظر من
النوافذ لفرتات طويلة
ال�ضغط على الطالب املت�أخر عن احل�صة ب�سبب
�أن�شطته املدر�سية
ي�ستخدم يف التدري�س لغة علمية �صعبة وغري
مفهومة لدى معظم الطلبة
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الرتبة
21
10
76
25
19
6
3
23
9
39
2
30
1

�سلوكيات املعلم يف الغرفة ال�صفية
الإ�رصار على انهماك الطلبة بالواجبات باحلد
الأق�صى من النظام
احلركة غري املتزنة وغري امل�ستقرة يف غرفة
ال�صف
اقت�صار معظم االختبارات على جزء حمدد من
املادة التعليمية
العالقة التي تربطه بالطلبة هي املادة التعليمية
فقط
يقاوم رغبة الطلبة يف تنويع �أ�ساليب تدري�سه
التي يتبعها معهم
عدم �إعطاء الوقت الكايف لنقل املعلومات عن
ال�سبورة
اللجوء �إىل �رشح عدة درو�س دون تركيز ب�سبب
ت�أخره يف املادة
عدم الرتكيز على تعليم املهارات العلمية يف
املخترب

ت�صنيف قوة الت�أثري احلد الأق�صى الذي
الن�سبة املئوية لقوة
ت�أثري ممار�سة ال�سلوك ( )%على م�ستوى االحرتام ميكن تق ُبلُ ُه ()%

ا�ستعمال الهاتف والرد على املكاملات يف ال�صف
املناداة على بع�ضهم ب�أ�سمائهم دون �ألقابهم
�أمام الطلبة
الرتكيز على احلفظ الآيل للمادة العلمية وتقومي
الطلبة على هذا الأ�سا�س
�إظهار ال�صوت اخلافت جداً �أو العايل جداً يف
التدري�س
عدم �إعطاء فر�ص كافية للطلبة لتعديل و�ضعهم
الأكادميي
الكلي

54.4

قليل

15.4

54.1

قليل

15.6

52.3

قليل

8.0

51.6

قليل

13.0

50.1

قليل

13.9

46.4

�ضعيف

12.5

46.0

�ضعيف

12.3

44.5

�ضعيف

11.5

43.6

�ضعيف

10.8

40.9

�ضعيف

13.3

33.6

�ضعيف

20.9

32.7

�ضعيف

16.3

32.3

�ضعيف

12.5

65.1

متو�سط

8.7

يالحظ من بيانات اجلدول (� )5أن هناك (� )31سلوك ًا تقع �ضمن فئة الت�أثري ال�شديد،
�أي ما ن�سبته ( ، )%37.0و�أن هناك (� )27سلوك ًا تقع �ضمن فئة الت�أثري املتو�سط� ،أي ما
ن�سبته ( ، )%32.0وهناك (� )18سلوك ًا تقع �ضمن فئة الت�أثري القليل� ،أي ما ن�سبته ()%21.0
 ،يف حني �أن هناك (� )8سلوكيات تقع �ضمن فئة الت�أثري ال�ضعيف� ،أي ما ن�سبته ()%10.0
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د .محمود حسن بني خلف

 ،كما يالحظ �أن ال�سلوكيات تتباين يف قوة ت�أثريها على م�ستوى االحرتام الذي يحظى به
املعلم املمار�س لهذا ال�سلوك �أو ذاك ،وقد يعزى ال�سبب الختالف طبيعة الطالب املتلقي لهذا
ال�سلوك ،وثقافة الأ�رسة ،وعاداتها وتقاليدها ومعتقداتها ،فالطالب الذي ال يقبل هذا ال�سلوك
من املعلم ،ويعتربه مرفو�ض ًا �أو مكروه ًا �أو غري مقبول ،قد جتد غريه من الطلبة َيرونه
مقبو ًال وعادي ًا وال ي�شكل فرق ًا لديهم ،وبالتايل ف�إن ال�سلوكيات التي ت�ص ّدرت القائمة يف
م�ستوى املمار�سة من قبل معلمي العلوم مل تكن ذاتها التي ت�ص ّدرت القائمة يف قوة الت�أثري
على م�ستوى االحرتام� ،إال �أنه ميكن القول �أن ال�سلوكيات التي �شكّلت تهديداً قوي ًا و�شديداً
تعر�ض �شخ�ص الطالب ،وذاته وخ�صو�صيته
ملكانة املعلم واحرتامه قد متحورت حول ُّ
و�أ�رسته وع�شريته للإهانة �أو التجريح ،ف�ض ًال عن حقوقه التعليمية ،وذلك وفق ًا ملا جاء
يف اجلدول .5وهذا يعني �أن �أكرث ما يزعج الطالب من �سلوك معلمه هو حني يتعر�ض �أقد�س
ما لديه للإنتهاك ،مما يرتتب عليه كره �شديد واحرتام قليل ل�شخ�ص املعلم املمار�س لهذه
ال�سلوكيات.يف حني �أن ال�سلوكيات التي كانت �أقل خطورة على م�ستوى االحرتام (متو�سطة
الت�أثري) قد متحورت حول �إدارة ال�صف وال�سلوك التدري�سي ال�صفي للمعلم ،وممار�سة الدور
نظر فيه للمعلم ب�أنه قائد وخمطط وبنائي ومر�شد وموجه وغريها
التقليدي للمعلم يف زمن ُي ُ
من الأدوار احلديثة للمعلم�.أما ال�سلوكيات التي كانت قوة ت�أثريها على م�ستوى االحرتام
قليل (مما يعني تقبل الطلبة لهذه ال�سلوكيات)  ،فقد متحورت حول االلتزام الوظيفي
للمعلم ،واخل�صائ�ص ال�شخ�صية للمعلم و�سماته ،و�آليات تنفيذ املادة التعليمية.و�أخرياً ،ف�إن
ال�سلوكيات التي كان لها الت�أثري الأقل (ال�ضعيف) على م�ستوى االحرتام ،فقد متحورت حول
والتقيد ال�صارم
�أ�ساليب التقومي التقليدي بعيداً عن �أ�ساليب التقومي البديل ،و�إدارة الوقت،
ّ
ت�شبع بها املعلمون باخلربة ال�شخ�صية �أو بالعدوى
بتعاليم ال تخدم العملية التعليمية ّ
ال�سلوكية بني املعلمني�.أما بالن�سبة للحد الأق�صى الذي ميكن تقبله ل�شيوع هذه ال�سلوكيات
بني املعلمني يف املدار�س ،فقد تبينّ �أنه ال يتجاوز  ،%10وحتديداً ي�ساوي (. )%8.7وقد
يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل اعتبار �أن هذه ال�سلوكيات جميعها غري مقبولة وم�سيئة الحرتام
املعلم و�شخ�صه ومكانته ،و ُيفرت�ض �أال تكون موجودة �أو تقارب ال�صفر يف ممار�ستها.

استنتاجات
1 .1من خالل نتائج هذا الدرا�سة ،ونتائج البحوث والدرا�سات ال�سابقة الواردة يف هذه
ار�س من
الدرا�سة ،يتبينّ �أن هناك جمموعة م�شرتكة من ال�سلوكيات ال�شخ�صية والتعليمية مُت َ
قبل املعلمني يف خمتلف دول العامل بق�صد منهم �أو بغري ق�صد ،وت�ؤثر يف هيبتهم واحرتامهم
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من وجهة نظر طلبتهم ،وت�شكّل هذه ال�سلوكيات يف جمملها ظاهرة عاملية ت�ستحق الدرا�سة
واملعاجلة.
2 .2ميكن ا�ستخدام �أ�صوات الطلبة كنقطة انطالق لت�شكيل حمتوى تعليمي وتدريبي
يف م�ساقات املعلمني قبل اخلدمة و�أثناءها (. )King & Chan, 2011فهذه الدرا�سة ال
تهدف �إىل انتقاد املعلمني لوقوعهم يف اخلط�أ ،بل �إن نتائجها توفر الإطار الكايف ملناق�شة
�سلوكياتهم ال�شخ�صية والتعليمية من �أجل تعميق املعرفة بهذا املو�ضوع ،وحت�سني برامج
تدريب املعلمني و�إعدادهم (. )Pekel et al, 2006
3 .3نتائج هذه الدرا�سة تربز �أهمية امل�ساءلة الرتبوية جتاه �سلوكيات املعلمني وت�سري
جنب ًا �إىل جنب مع حماوالت الإ�صالح الرتبوي وعمل نقلة نوعية يف ممار�سات املعلمني
و�أ�ساليب تدري�سهم وتعاملهم مع الطلبة مل�صلحتهم وللم�صلحة العامة.
4 .4مع �أن كثرياً من املعلمني يت�رصف بغ�ضب يف مواجهة �سلوك الطلبة �إال �أن ال�سبب
يف �سلوكيات املعلمني لي�س داخلي ًا متام ًا �أو خارجي ًا متاماً ،بل هو نتيجة لتفاعلهم مع
البيئة مبا ي�شكل جمموعة العوامل الف�سيولوجية والبدنية والنف�سية واالجتماعية ال�ضاغطة
(. )Baloglu, 2009

التوصيات:
�1 .1رضورة �إجراء م�سح دوري لق�ضايا تربوية وتعليمية تخ�ص �سلوك املعلمني
باال�ستناد �إىل ر�ؤية الطلبة ومنظورهم �إليها باعتبارهم �أكرث اجلهات تعر�ض ًا لها �أو االنتفاع
منها �أوالت�رضر ب�سببها.
�2 .2رضورة عمل دورات تدريبية متخ�ص�صة ت�ستند �إىل نتائج هذه الدرا�سة يف توعية
املعلمني ملمار�ساتهم ال�شخ�صية والتعليمية التي ت�ؤثر يف هيبتهم واحرتامهم من جهة
وت�ضعف وتعوق تقدم برامج الإ�صالح الرتبوية الهادفة �إىل حت�سني العملية التعليمية من
جهة �أخرى.
3 .3درا�سة اختالف ممار�سة ال�سلوكيات ال�سلبية يف �ضوء املتغريات ال�شخ�صية ملعلمي
العلوم( :اجلن�س ،واحلالة االجتماعية ،والفئة العمرية ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة التعليمية)
 ،ويف �ضوء متغريات البيئة التعليمية( :العبء التدري�سي ،وحجم ال�صف ،وموقع املدر�سة،
ونوع املدر�سة ،واحللقة التعليمية) .
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