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ملخص
ثة املستخدمة يف مدارس حمافظة اربد يف األردن من بني ثالهدفت الدراسة اىل حتديد مستوايت الضبط 

اليت تلقي مسؤولية الضبط على الطالب نفسه وتساعد على بناء ذاته، مستوى مستوايت: مستوى الضبط الدنيا 
اليت ترى م والطالب، ومستوى الضبط العليا الضبط الوسطى واليت ترى أن ضبط الطالب هي مسؤولية مشرتكة بني املعل

ستوى األكرر استخداما يف مدارس ن ضبط الطالب هي مسؤولية خارجية وتقع على عاتق املعلم. من أجل معرفة املأب
 71؛ مثانية عشر موقفا صفيا استخلصت من عينه من املعلمني يف احملافظة مث وزعت على عينة مكونة من ةحملافظا

% من 49.1ا يف صفوفمم. توصلت الدراسة لىل ان معلما ومعلمة ملعرفة كيف يتعاملون مع هذه املواقف حال حصوهل
% يستخدمون مستوى الضبط 18.0املشرتكني يستخدمون مستوى الضبط الدنيا يف تعاملمم مع هذه املواقف، بينما 

ن هناك توجه لالهتمام بشخصية أىل لالضبط العليا. هذه الدراسة تشري % يستخدمون مستوى 25.4الوسطى و 
نسبة عالية ال زالت تستخدم طرق الضبط العليا واليت تعتمد على ن أىل للذاتية ولكنما أيضا تشري الطفل وبناء قدراته ا

 تدخل املعلم يف ضبط الطالب وتصرفاته واملتضمنة عقاب الطالب وختويفه وللزامه قمرا مبا هو مطلوب منه.
Abstract
The Study aims at finding out levels of discipline utilized in schools in the governorate of 
Irbid. Three levels are projected: The lower level, which places the responsibility of 
discipline on the student, and perceives it as an intrinsic process depending on the student. 
This process supports student's building up self and growth. The second level places the 
responsibility of discipline on both internal and external factors and thus on the student 
and teacher. The third level is the highest and sees discipline as an external process and 
thus it is entirely the responsibility of the teacher. To determine the most widely used 
level of discipline in schools in the province, eighteen vignettes were solicited from a 
purposeful sample of teachers. These vignettes were distributed to another purposeful 
sample of 71 teachers. Study found that 49.1% of participants use the minimum level of 
discipline in dealing with the incidents; while 18.0% use second level of discipline and 
25.4% use the highest level of discipline. This study indicates that teachers in Irbid have a 
high interest in students' affairs and promotes the idea of giving students opportunities for 
self building. Yet, it indicates that a high proportion is still using the highest level of 
discipline, which allows harsh punishment and intimidation to be inflicted on students.  
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:مقدمه
الصف وتنظيمه حتدايت كررية يف سبيل نقل التعليم من أساليبه وأمناطه القدمية واملتمركزة حنو الضبط  لدارةتواجه 

الصارم لغرفة الصف واملبنية على العقاب واخلوف من املعلم وتلقني املعلومات لىل التعليم احلديث مبعطياته املختلفة 
عملية التعليمية: توفري الدميقراطية واحلرية للطلبة، مراعاة قدرات الطالب والسيما تركيزه على الطالب كمحور لل

ولمكانياهتم والفروق الفردية بينمم، وكذلك توفري مناخ صفي يسوده االحرتام والتفاعل اإلجيايب بني املعلم والطالب وبني 
 الطالب أنفسمم. 

قبل احلكومة األردنية يف حتذيرها من استخدام ولكن وابلرغم من هذا التوجه االجيايب يف التعليم وخاصة من 
ما زال كرري من املعلمني واملدارس غري متفقني فإنه ( 2007، الرمسيةيف ضبط الطالب )اجلريدة  اخلاطئةاملمارسات 

ترتاوح هذه املشاكل السلوكية بني مشاكل و على وسيله مواجمة سوء السلوك والشغب املتكرر يف مجيع مراحل التعليم.  
لىل مشكالت حتصيليه وأكادميية كالتشتت ،أو عدم احرتاممم للمعلم  ابعضكعدم احرتام الطالب لبعضمم   تماعيةاج

وعدم االنتباه لىل مشكالت انضباطية كالتشويش يف غرفة الصف وعدم االلتزام أبنظمة املدرسة وقوانينما. ابلتأكيد أن 
( يساعد الطالب على الشعور ابأللفة 2008ريري ورجب )التفاعل اإلجيايب بني املعلم والطالب كما يراين احل

 ومن مث يساعد الطالب على منوهم املعريف والوجداين. ، والصداقة للمعلم واالنتماء للمدرسة والصف 
كررية هي األدلة اليت تشري لىل ازدايد ظاهرة الشغب وسوء السلوك يف املدارس وميكن أن تعزى لىل أمور كررية، من 

من كونه اآلمر الناهي، كما كان  ديد على حتديث التعليم وتفعيل دور املعلم كقيادي ومسمل للتعلم بدالا بينما التش
يف التعليم التقليدي. كما أن اتساع رقعة الدميقراطية يف األردن حتد من سلطة املعلم وتدفعه لتفمم تصرفات  سائداا 

ن يؤكد حتفظمم على أعليم عند األهايل ميكن مستوى الت الطالب والبحث يف دوافع سلوكمم، ابإلضافة لىل أن ارتفاع
 مناذج التعليم القدمية أبُطرها املتشددة واملتسلطة. 

وتقسمما لىل  هاوحتديدمن هنا تقوم هذه الدراسة على حماولة فمم طرق الضبط اليت ميارسما املعلمون يف صفوفمم 
لضبط الدنيا و طرق الضبط الوسطى و طرق طرق ا Burden, 2006):ثالثة مستوايت كما وردت يف بردن )

الضبط العليا.  فمو يرى أن طرق الضبط الدنيا تقوم على املبدأ الفلسفي الذي يؤكد على أن املسؤولية الرئيسة يف 
لى اختاذ القرارات بشأن ذلك ع ضبط الصف تقع على الطالب نفسه للسيطرة على سلوكه وهو جيب أن يكون قادراا 

ده االستعداد الداخلي والفطري الختاذ القرارات الصحيحة وهذا االجتاه يتضمن األخذ بعني ن الطالب عنلحيث 
االعتبار مشاعر الطالب واهتماماته. أما طرق الضبط الوسطى فمي تقوم على االعتقاد الفلسفي أبن ضبط سلوك 

جتاه يتقبلون طرق الضبط الدنيا الطلبة هي مسؤولية مشرتكة بني املعلم والطالب. واملعلمون الذين يؤمنون هبذا اال
واملتمركزة حنو الطالب ولكنمم يؤمنون أبن التعليم حيصل يف لطار مجاعي وهذا يعكس لميان املعلم حباجات اجملموعة 
أكرر من لميانه حباجات الطالب كأفراد. أما االجتاه الرالث والذي يسلكه املعلم يف ضبط الصف فمو يتبع طرق الضبط 

عمل انتج عن ظروف خارجية. ويقوم هذا االجتاه على جتاهل هو ترى أن منو الطالب وتطورهم العليا واليت 
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االستعدادات الفطرية للطالب ويرى أهنم يتشكلون حتت أتثري البيئة، وبناء على ذلك على املعلمني اختيار السلوكيات 
 (.Burden, 2006املرغوب فيما للطالب وتعزيزها ولطفاء السلوك غري املرغوب منما )

على املعلمني يف حمافظة  صفياا  وتقوم هذه الدراسة على حتديد هذه املستوايت من خالل طرح مثانية عشر موقفاا 
اربد ومعرفة ردود فعلمم على هذه املواقف علما أبهنا مواقف صفية حقيقية انبعة من جتارب املعلمني الشخصية وقد 

طريقة مجع هذهو خالل فرتة تدريسمم.  خمتلفةيف صفوفمم أبوقات  على مواقف صفيه حقيقية حدثت مجعت منمم بناءا 
 املواقف موضحه الحقاا يف أداة الدراسة.

وجه به الدراسة للمعلمني ماذا يفعل املعلم عندما يواجه أبحد هذه املواقف الصفية السلبية؟ هذا هو السؤال اليت تت
ومماراته ولعداده  الرتبويةما يعكس فلسفة املعلم  ف الصفية غالباا م، علما أبن معاجلة املعلم هلذه املواقلجراءاهتملعرفة 

األكادميي للتعامل والتفاعل مع الطلبة، كما أنه يعكس التحديث اجلديد الذي طرأ على التعليم وأدوار املعلم احلديرة 
فيه. 

 :مشكلة الدراسة
لوك والشغب والفوضى يف صفوفمم سوء الس منتعامل معمم الباحث،  نيشكوا املدرسون يف األردن، والذي

ومدارسمم، مما يعرتض مسار تدريسمم ويؤدي لىل هدر الوقت والتشويش وخروج حصصمم عن مسارها املرسوم. يقابل 
( من شدة املعلمني 2009هذه الشكوى ما يضاهيما من شكاوي اآلابء والطالب وعلى صفحات اجلرائد )جرار، 

ن كانت وابلتأكيد لاخلاصة ويف مجيع املراحل؛ و  ذلك يف املدارس احلكومية أوومبالغتمم يف عقاب الطلبة سواء كان 
يف دراسة أعدهتا وزارة الرتبية والتعليم يف األردن وابلتعاون مع خر. آىل لختتلف من مدرسه اىل أخرى ومن معلم 

داخل الصف، حيث  يةالسلوكسيف كشفت عن استخدام العنف بشكل متزايد مع التالميذ للتعامل مع املشاكل ياليون
%، أما التمديد  45%، فيما بلغت نسبة ممارسة الصراخ يف وجه الطالب  40بلغت نسبة استخدام الضرب ابلعصا 

(. ملواجمة هذه الظاهرة تقوم وزارة 2010% )الرواشده،  38ابلضرب أو حسم عالمات الطالب فقد بلغت نسبتما 
بديله للعنف وتتوافق مع طرق الضبط الدنيا، كاستخدام  لجراءاتام يم على مطالبة املعلمني استخدوالتعل الرتبية

اليت يتبعما  جراءاتلذلك جاءت هذه الدراسة لتتقّصى اإلعلى سبيل املرال.  "الكرت األصفر" حديراا  لجراءات
 لصف. املعلمون يف حماوالهتم لضبط الطالب وطرقمم يف التعامل مع املشاكل السلوكية اليت تواجممم داخل غرفة ا

 أسئلة الدراسة:
 معلمي املدارس الرانوية واألساسية يف حمافظة لربد؟ لديما مستوايت الضبط املستخدمة واألكرر شيوعا  - 1
 ما ردود الفعل اليت يتخذها املعلمون يف التعامل مع املواقف السلبية يف غرفة الصف؟ - 2

أهداف الدراسة:
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ف املستخدمة يف التعامل مع املشكالت واملواقف السلوكية اليت تسعى الدراسة للكشف عن مستوايت ضبط الص
يواجمما املعلمون يف مدارس اململكة األردنية اهلامشية يف حمافظة اربد، كما أن الدراسة يف كشفما ملستوايت الضبط 

. مواجتاهاهت املختلفة تكشف عن فلسفة املعلمني الرتبوية
 أمهية الدراسة:

تعرف طرق الضبط املختلفة اليت يتبعما املعلمون يف صفوفمم يف التعامل مع من  ةالدراسأمهية هذه  تتنبع
تعرف طرق الضبط ميكن حتديد فلسفة املعلم ولمكانية طرح بدائل وتوصيات كالت الطالب السلوكية. من خالل مش

ن املواقف أكما  من أجل اطالع املعلمني على الفرص واالجتاهات املختلفة يف ضبط الصف وخاصة احلديرة منما.
املستخدمة تشري لىل نوعية املشاكل السلوكية املنتشرة يف املدارس.  (Vignettes) الصفية

 حدود الدراسة:
الدراسة على افرتاض ثالثة مستوايت للضبط الصفي للتعامل مع املشاكل الصفية. هذه املستوايت  :تقتصر هذه

 مستوايت الضبط العليا.هي مستوايت الضبط الدنيا، مستوايت الضبط الوسطى و 
.2008/2009الدراسة على عينه من معلمي املدارس احلكومية يف حمافظة اربد للعام الدراسي  تقتصر اكما 

 التعريفات اإلجرائية:
اليت يتخذها املعلم يف الرد على املواقف الصفية. جراءات: هي الطرق واإلردود فعل املعلمني

عبارة عن تصرفات يقوم هبا طالب أو أكرر وتؤدي لىل التشويش على هي : (Vignettes)مواقف صفية حرجة  
 على بيئة الصف. سري احلصة والتأثري سلباا 

اليت يتبعما املعلم للمحافظة على النظام يف الصف وبقصد حتقيق  جراءاتهي جمموعة اإل الصف وتنظيمه: إدارة
 يماألهداف التحصيلية والتنموية جلميع الطالب. ويعرفما اإلبراه

 (2002, p.189 على )اليت يستخدمما املعلم لكي يوفر بيئة تعليميه مناسبه  السلوكيةهنا "جمموعه من األمناط أ
املنشودة." التعليميةوحيافظ على استمراريتما مبا ميكن املعلم من حتقيق األهداف 

:جراااتواإل الطريقة
 منهجية البحث

ي يف استقصاء مستوايت الضبط املختلفة واليت يستخدمما املعلمون هذه الدراسة املنمج النوعي التحليل تستخدما
يف تعاملمم مع مواقف صفية حرجه داخل صفوفمم. 

تها:وعين الدراسةجمتمع 
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مت اختيار املشرتكني يف الدراسة بواسطة استخدام العينة القصدية لتسميل التجاوب املطلوب لىل االستبانه واملتوقع 
( فردا بني معلم ومعلمة وخبربات زمنية ومؤهالت أكادميية متفاوتة 71وقت. لذلك مت اختيار)أن تستغرق ساعة من ال

يف حمافظة اربد.  احلكوميةواملكون من معلمي املدارس  الدراسةمن جمتمع 
 ( يوضح املعلومات الدميغرافية عن املشرتكني يف الدراسة:1اجلدول التايل )

الدميغرافيةحسب املتغريات  (: توزيع أفراد عينة الدراسة1جدول )

يتفاوتون يف سنوات اخلربة  ( أن املشرتكني ينتمون لىل مرحليت التعليم األساسي والرانوي كما أهنم1يبني اجلدول )
من الذكور  20)لانث و ) 32)من بينمم ) 52)واملؤهل العلمي. أغلبية املشرتكني يعملون يف التعليم الرانوي وعددهم )

النسبة %العدداملتغريات

اجلنس
2738ذكر
4462أنرى

71100اجملموع

مرحلة التعليم

2028ذكوراثنوي

3253.5اانث
5273اجملموع
79.8ذكوراساسي

1216.9اانث
1927اجملموع

71100اجملموع

املؤهل العلمي
3752.1بكالوريوس

2839.4بكالوريوس ودبلوم
68.5ماجستري

71100اجملموع

اخلربةسنوات 
52231أقل من  – 1
61622.5أقل من  –5 

3346.5سنه فأكرر10 
71100اجملموع
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فقط حيملون شمادة املاجستري  6). من بني املشرتكني )44)وبشكل عام أغلبية املشرتكني هم من اإلانث وعددهم )
حيملون شمادة البكالوريوس والدبلوم؛ هذا ويدرس املشرتكون يف  28)ة البكالوريوس و )حيملون شماد 37)بينما )
يف حمافظة اربد. خمتلفةمدارس 

 الدراسة:أداة 
حالة مفتوحة  18)( مكونه من )Questionnaire) ةقام الباحث بتصميم استبان الدراسةلتحقيق غاية 

ما على منط السؤال التايل: ماذا تفعل يف حالة حدوث املوقف ن دراسة هذه احلاالت واإلجابة عوطلب من املشرتكني
على خرباهتم وعلى ماذا املعلمني بناءا  لجراءاتالصفي التايل يف صفك وأثناء احلصه؟ سعى الباحث لىل معرفة 

قدمة يف التعليمات اليت أعطيت هلم يف م سيفعلون وليس على ما يرونه صحيحا وما جيب أن يفعلوه، وهذا كان واضحاا 
: "ما هي ردود فعلك على كل من املواقف الصفية التالية؟ الرجاء أن تكون لجاابتك بناء على جتربتك وما ةاالستبان

 (. 1فعلته أو تفعله وليس كما تعتقد مبا جيب أن تكون عليه ردة فعلك" )انظر ملحق 
ملعلمني والدارسني يف برانمج دبلوم املواقف الصفية املدرجة يف هذه الدراسة كانت قد مجعت من قبل جمموعة من ا

معلما )أساسي واثنوي( كانت قد  40)لقد قام الباحث بطلب عشرة مواقف حرجة من )و الرتبية يف جامعة الريموك. 
تكراراا. بعد ذلك مت لدراج  حدثت معمم أثناء تدريسمم مث مثانية عشر موقفا من هذه املواقف اختريت بناء على األكرر

أساسي واثنوي يف حمافظة اربد من أجل  معلماا  71)استبيان مفتوح وقدم لىل عينة قصديه مكونة من ) هذه املواقف يف
 واملمارسات اليت سيتبعوهنا يف التعامل مع هذه املواقف. جراءاتالوقوف على اإل

 In-depth)من انحية منمجيه ال بد من التنويه هنا ان الباحث مل يلجأ الستخدام أسلوب املقابالت املعمق )
interviews ( أو استخدام أسلوب املالحظة(Observation  بدال من االستبيان علما أبهنما بعض البدائل

واملتبعة هنا تسمح ابستقصاء آراء عدد أكرب من املشرتكني  املطولة ةان االستبان احلقيقةاالخرى ملعاجلة هذا البحث؛ يف 
أكرر نسبياا. (Doable)وميسره 

 الدراسة إجرااات
على منوذج اثبت أسلوب حتليل احملتوى بناءا  الباحث من أجل حتليل ردود فعل املشرتكني )االستباانت( استخدم

(Rubrics)  2)يف جدول ) املتبعة يف البياانت كما هو مبنيصمم للتمييز بني مناذج الضبط املختلفة و. 

(: مستوايت وطرق الضبط الصفي2جدول )
طرق الضبط  –املستوى الرالث  طرق الضبط الوسطى –املستوى الراين  ط الدنياطرق الضب –املستوى األول 

العليا
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جتنب اهلجوم على شخصية الطفل  -
والرتكيز على األعمال واملواقف

فمم مشاعر الطلبة والوقوف معمم -
 احرتام الطالب لذاهتم  -
 دعوة الطلبة للتعاون -
استخدام التوجيه وتقدمي  -

املشاكلاالقرتاحات حلل 
جتنب األسئلة املؤذية  -
عدم اللجوء للسخرية -

الرتكيز على حاجات اجملموعة -
 أكرر من حاجات األفراد

مناقشة الطالب من أجل حتديد -
عدد من البدائل لتغيري سوء 

 السلوك
لصدار بعض أحكام تقييم -

السلوك: "هل هذا مفيد لك أو 
 للصف".

 العقاب والرواب-
 حتويل الطالب للمدير-
ز الطالب يف مكان حج-

 خاص يف غرفة الصف
 االتصال ابألهل-
  .العقاب البدين-

مث مت حتديد التكرارات لكل منما عند  2)املطابقة بني البياانت ومستوايت الضبط الواردة يف جدول ) تمتوقد 
ل املرال، ولكن روعي عدم حتديد لجاابت املشرتكني يف ثالثة خيارات فقط، على سبي األداةحتليلما. عند تصميم هذه 

تركت اإلجاابت مفتوحة مث صنفت يف مناذج ثالثة. مما أعطت اإلجاابت املطولة الفرصة للمشرتكني لتوضيح وجمة 
 اليت سيسلكوهنا عند حدوث هذه املواقف يف صفوفمم.  جراءاتنظرهم وشرح اإل

  (Validity and Reliability)صدق األداة وثباهتا 
عدد من أعضاء هيئة التدريس من جامعة الريموك وطلب منمم حتكيمما للتأكد من الصدق  مت توزيع أداة الدراسة على

الظاهري لألداة وقد مت حذف ثالثة فقرات من األداة يف صورهتا األولية ولضافة فقرة واحدة حيث أصبحت اإلستبانة 
من أفراد جمتمع  ( فرداا 20على )فقرة. أما ثبات األداة فقد مت توزيع أداة الدراسة  (18)بعد التحكيم مكونة من 

يف لجاابت  االستقرارالدراسة ومن خارج عينتما ومت لعادة التطبيق مرة أخرى بعد أسبوعني، ومت حساب معامل ثبات 
.0.87)أفراد اجملموعة فكان معامل اإلرتباط )بريسون( يساوي )

  السابقة:اخللفية النظرية والدراسات 
يف موضوع ما ميكن أن يفعله املعلم يف حالة تعرضه ملوقف صفي حرج. هنا ال بد قليلة هي األدبيات اليت تبحث 

من التنويه أن املشاكل الصفية ترتاوح يف حدهتا بني مشاكل صفية عادية اىل حاالت شغب أقرب اىل العنف واليت يف 
بسيطة املشاكل الصفية ال هذه احلالة على املعلم أن يقوم إبقصاء الطالب من غرفة الصف.  لكن هذه الدراسة تعاجل

الصف ويف التعامل مع الطالب  لدارةاليت ال تصل اىل درجة العنف. بعض الدراسات تشري اىل أفضل النماذج يف 
الدراسات لىل أن السلوك غري املرغوب داخل الصف  تشريو للحد من السلوك غري املرغوب فيه وال سيما قبل أن تقع. 

واضحة كوضع تعليمات وقوانني  لجراءاتبشكل فعال، لذلك اذا اختذ املعلم  الصف لدارةهو نتيجة حتمية لعدم 
للصف من البداية وااللتزام هبا على سبيل املرال وبشكل اثبت سيؤدي يف النماية للحد والتقليل من املشاكل الصفية 

(Bond, 2008; Trussell, 2008;  Backes & Ellis, 2000.)
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الصف وتنظيمه. ابلتحديد القواعد اليت يضعما املعلم ابلصف  لدارةضية مممة يف لم ورؤيته هي أيضا قفلسفة املع
الصف وأسلوبه يف التعامل مع الطالب وفممه للمشاكل الصفية وخلفيتما  دارةواتباعه هلا يكشف عن رؤيته إل

نما بعض النماذج اليت تتضم (Burden, 2006). يناقش بريدن  (Lad & Pelletier, 2007)السيكولوجية 
وكل منما يعكس وجمة نطر املعلم وفلسفته، على سبيل املرال، "التعليم ابحلب واملنطق" و"االنضباط  الصفية دارةاإل

التعاوين واالنضباط ابلكرامة واالنضباط اجلازم."   لن املتمعن يف هذه النماذج يرى أبن مجيعما ختتلف وترتاوح يف 
 .خمتلفةلوسطى وتعكس فلسفات شدهتا بني طرق الضبط املتدنية والعليا وا

 لدارةعلى أمهية رؤية املعلم وأتثري هذه الرؤية على طريقته يف  (Lad & Pelletier, 2007)يشري الد وبلتيار 
 363مدارس يف أمريكا ومن خالل عينة مكونة من  4الصف وتنظيمه حيث كشف عن ذلك يف دراسة تضمنت 

حيدد ردود فعلمم هلذه  ابعضعلى بعضمم ني يف رؤيتمم العتداء الطالب وطالبة على أن االختالف بني املعلم اا طالب
االعتداءات وقد قسم رؤية املعلمني اىل ثالثة أقسام: األول يرى املعلم هذه االعتداءات على أهنا شيء عادي 

(Normative) أما لذا  ويف هذه احلالة غالبا ال يعمل املعلم أي شيء ويعترب األمر شيء عادي وجزء من الطفولة .
الذين يقفون ويدافعون عن  األطفالففي هذه احلالة يرى أبن  (Assertion)كان املعلم يرى ويؤمن بفكرة اجلزم 

أن الطالب الذي يتجاهل ذا النموذج هي عندما يرى املعلم أنفسمم ال يكونون ضحية االعتداء. احلالة الرالرة يف ه
(. لذلك لميان املعلم أبي (Avoidanceنسحاب يسمى ابال هذا ماالطالب العدوانيني فانه ال يتعرض لالعتداء و 

داخل  لجراءات ةمن هذه االعتقادات الرالثة وفممه العتداءات الطالب على بعضمم البعض حيدد تدخله واختاذه ألي
فضل تدخل عندما يتم ابلوقت املناسب وبشكل اثبت وأخالقي، ورمبا أ وفعاالا  غرفة الصف. ويعترب تدخل املعلم مرمراا 

 يقوم به املعلم هو مراقبة الطالب بشكل دقيق.
الصفية وضبط الصف ميكن أن ختضع لتصنيفات أخرى تتطابق مع مناذج الضبط الرالثة اآلنفة الذكر.  دارةاإل

ة اط: الدميقراطية والتسلطيالصفية ميكن أن تقسم اىل ثالثة أمن دارة( يقرتح أبن اإل2004على سبيل املرال أبو مساحه )
والتسيبية؛ كما أنه يقدم تفصيال عن ماهية كل واحدة منما ومدى انعكاس اعتقادات املعلم ورؤيته للتعليم أيضا، فاملعلم 
الدميقراطي يوفر فرص كررية للطالب لالختيار بني البدائل املختلفة ويدعوهم للمشاركة يف التخطيط للصف وسيادة 

ىل الطالب على أهنم خملوقات سلبية وجيب أن حيدد هلم اجملال لعلم التسلطي نمم، بينما ينظر املالعالقات اإلنسانية بي
الصفية التعلم الفردي  ةدار دوانية ويسود يف هذا النوع من اإلىل سلوكيات علميكن أن يتحركوا فيه مما يدفعمم الذي 

كز يف جمملما على النواحي املعرفية والتنافسي ومبدأ العقاب والرواب؛ وهذا يعكس االجتاهات القدمية يف التعليم واليت تر 
 واجلسمية للطالب. تمل اجلوانب االجتماعية واالنفعاالوهت

م أو قوانني وختتفي يف هذا التسيبية فمي متتاز إبقامة املعلم بتسيري األنشطة الصفية دون اتباعه ألي نظا دارةأما اإل
التعليمية ، يف هذه احلالة يتدىن اهتمام الطلبة العقاب والرواب والتخطيط والتنظيم للممارسات  مبادئج ذ النمو 

( وجيب أن 2004الصف وتنظيمه هو املفضل بنظر أبو مساحة ) لدارةودافعيتمم للتعلم . النموذج الدميقراطي يف 
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حيظى ابهتمام الرتبويني لتحقيق نتائج تربوية مناسبة تسمم يف تنشئة شخصية الطلبة وتعدهم لعداداا سليما جملتمع 
 اطي.دميقر 

. املعلم االجيايب يفرتض أن الطالب ومرمرةمممه  اسرتاتيجيةبكل ما يقوم به الطالب هو أيضا  اإلجيابيةافرتاض و 
حيبون التواجد يف املدرسة وحيبون املشاركة وتعلم املنماج لضافة لىل رغبتمم القوية بتعلم سلوك ممتاز وهذا ال يتأتى لال 

أن الطالب يف هناية األمر سيتخذون أفضل  ة الضبط الدنيا واليت تفرتض دائماا يف الصف املنظم. هذا يتطابق مع درج
السبل ويتجاوبون مع التعليمات وما هو متوقع منمم و يتم هذا األمر عندما يفرتض املعلم أن الطالب يف النماية 

عمل على احلد من سيعملون األفضل وهي نقطة أساسية من أجل تعليم طويل األمد وتعامل لجيايب داخل الصف وي
 (.Smith, 2008حصول املشكلة قبل أن حتصل )

لطالب وخاصة يف احلاالت اليت يكونون فيما غري منتظمني ومتجاوبني يكون لعند افرتاض األفضل ابلنسبة و 
املعلم قد استخدم عضالت حقيقية ودائمة. افرتاض األفضل هو اجتاه يساعد املعلم لكي يتعامل مع طالبه ونفسه 

عندما يريد الطالب التواصل اإلجيايب وغري قادرين على ذلك فإهنم  من االحرتام والكرامة، هذه الفكرة هي مؤشربشيء 
يسيئون التصرف.  يتضح بعدها أبن حلظات االنضباط هي فرص للتعلم وهذا أمر ممم يريد أن يتعلمه الطالب 

(Smith and Lambert, 2008). 
ميكن أن تسمم يف منع املشكلة قبل أن حتصل. أهم   وحة يف التعليم االجيايبهناك كرري من االسرتاتيجيات املقرت 

 (Smith & Lambert, 2008, p.18-20)هذه االسرتاتيجيات هو خلق بيئة صفية اجيابية. مسث والمربت 
:1يقرتحان بعض االسرتاتيجيات االجيابية واوردها ألمهيتما 

أطول وكان على حساب املنماج. مرال لن استغرق ذلك وقتاا ال بد للمعلم أن يدرس السلوك مع احملتوى و  -1
على ذلك استخدام الصوت اخلافت واحلركة حنو الطالب مث حماولة لبالغه مبا جيب أن يعمل.

موضوع يراه مناسباا  يف أي واليت تتضمن احلديث مع الطالب دقيقتني كل يوم  10يف 2تنفيذ اسرتاتيجية  -2
%  من احلاالت اليت استخدمت فيما هذه االسرتاتيجية أدت لىل حتسن يف 85 اايم. لقد تبني  أن 10وملدة 

سلوك الطفل بل ونتج عنما حتسني سلوك مجيع الطالب يف الصف؛ وغالبا ما يبين الطفل الذي تطبق عليه 
 االسرتاتيجية عالقة تعاون شخصية وقوية مع املعلم.

وحياولون احلصول عليما قبل البدء بعملية التعلم؛ كما أنجيابية وودية مع املعلم لىل عالقة لاألطفال حباجة  -3
 املعلم يف هذه االسرتاتيجية يتعرف على الطالب أكرر وخاصة من خالل سعيمم للتغيري.

تقسيم املمام اىل خطوات بسيطة يسمل على الطالب القيام هبا. بدال من الطلب من الطالب أن يضع  -4
ىل خطوات وتنفيذها معه مما يساعده على لممة ن يساعده بتقسيم هذه املمجيع اللوازم يف مكاهنا ميكن للمعلم أ

. األصلي النص من مباشره ترجمه النقاط هذه 1
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ال ميكن أن ينجحوا، ولكن نفرتض أبهنم  األطفالأن يقول املعلم أبن هؤالء  تعلمما والتعود عليما، كذلك ال جيوز
 سيحققون النجاح يف املنماج والسلوك.

، ولطرق التدريس والسلوك. على سبيل املرالللمحتوى استخدام منوذج للسلوك: هناك مناذج تعمل جيداا   -5
للصوت  اا ، حيث يكون واحد1-5)نستطيع أن نصمم منوذج للصوت العايل من ) ياا اذا كان الطالب صوته عال

 (3)وشوشه اذا كان الطالب ميتحنون أما اذا كان الطالب يف جمموعة تستخدم 1اخلافت. لذلك نقول للطالب 
يف الساحة ويف حصة الرايضة. هناك مناذج تعمل جيدا يف حالة  األطفاللة كون ميكن استخدامه يف حا 5)ما )أ

 االصطفاف، اهلدوء للتعلم، واالستعداد للمغادرة.
وخاصة هلؤالء ههم تعليمات عما جيب أن يعملو ؤ رئية للفت انتباه الطالب ولعطااستخدام الوسائل امل -6

لوه كاستخدام جماز عرض الشرائح يف بداية احلصة ووضع الذين عندهم مشكلة، ميكن أن يتابعوا ما جيب أن يعم
 اثنية ستبدأ احلصة." 17و كتابة "بعد أيكون شكل مقعدهم يف هذه اللحظة  صورة عن ماذا جيب أن

استخدام اسرتاتيجية األسئلة تساعد أيضا على احلد من املشاكل السلوكية داخل الصف ولكن جيب أن يكون 
لن اسرتاتيجية استخدام األسئلة منتشرة  حيثهذه االسرتاتيجية وخاصة ابختيار األسئلة هناك عناية خاصة ابستخدام 
سؤال  100ر من % من وقت احلصة الصفية، بل لن بعض املعلمني يسألون أكر80يف التعليم وأحياان تصل اىل 

كل الصفية أن حتصل ىل مشاكل صفية يف حالة سوء استخدام هذه االسرتاتيجية؛ وميكن للمشا لابلساعة مما يؤدي 
خالل وقت األسئلة ولجابتما. على سبيل املرال شعور الطالب ابمللل وعدم االرتياح يظمر من خالل بعض املشاكل 

ن تعليماته ال تتوافق مع تطلعاهتم وغري واضحه ابلنسبة هلم ن يوصلوا الفكرة للمعلم أبألطالب السلوكية حيث حياول ا
 .(Bond, 2008)ذهنه وهم غري قادرين على قراءة ما ب

يف اجتاه آخر لفمم املشاكل الصفية هو أن الطالب ال ميلكون ممارات التواصل مع االخرين وال يعرفون ك
 Psychiatry)ويعتقد جرين، أستاذ الطب النفسي ) Greene, 2009)) ابعضيتعاملون ويتكيفون مع بعضمم 

 أصحاب املشاكل االجتماعية األطفالكبرية يف فمم   األمريكية، أبن هناك مشكلة Harvard)يف جامعة هارفارد )
ومن مث ال يستطيعون مساعدهتم. برأيه أن الكبار  األطفالن الكبار ال يفممون ما مير به هؤالء لوالعاطفية حيث 

وخاصة  األطفالوال ختدممم وهذا هو السبب يف خسارة كرري من  األطفاليستخدمون اسرتاتيجيات ال تتوافق مع 
 الذين ميلكون طاقات قليلة يف التعامل مع صعوابت احلياة. األطفالهؤالء 

ال ميلكون املمارات لكي يكونوا أقل صعوبة، فمم يعانون من صعوابت يف التعلم بشكل أو آبخر  األطفالهؤالء 
(، Greene, 2009) ويفتقرون اىل املرونة واالحتمال والتسامح وممارة حل املشاكل. على سبيل املرال، يرى قرين

الذين يعانون من  األطفالالذين يعانون من مشكلة يف القراءة يكون عندهم مشكلة يف القراءة وكذلك  األطفالأن 
( أبن هنالك ثالثة Greene, 2009) مشكلة يف التصرف  يكون عندهم مشكلة يف ممارة السلوك. يرى قرين

( هو عندما يفرض الكبار لرادهتم على الصغار؛  بدائل فقط يتبعما معظم املعلمني على شكل مناذج: النموذج ) أ
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 األطفالمعظم املدارس تستخدم هذا النموذج وميكن استخدامه فقط مع أطفال أقل صعوبة ولكن استخدامه مع 
 أو سلوك متحد. (Challenging behavior)الصعبني يؤدي لىل سلوك صعب 

بار مع الصغار يف حل املشاكل؛ هذا النموذج هو أما النموذج )ب( فمو النموذج التعاوين، عندما يتعاون الك
األفضل واملطلوب ولكن كي ينجَح ويكون مرمراا جيب أن يشرتك يف تنفيذه كل من املدرسة ومديرية الرتبية ويصبح

 هدف املدرسة الرئيسي. والنموذج )ج( عندما يستسلم الكبار ويتنازلون عن مجيع توقعاهتم.   
يف خسارة هؤالء الطالب  البدايةواب هو األساس يف عملية الضبط يف املدارس وهي استخدام اسلوب العقاب والر

(Greene, 2000) ولكنه ينطبق اىل حد   األمريكية املتحدةن هذا كتب عن املدارس يف الوالايت أ. ابلرغم من
الرتكيز  ويقرتح ( من استخدام العقاب والروابKohn, 1996كوهني )حذر  ولقد أيضا.  األردنيةكبري على املدارس 

 ( للحد من التنافس ومن مث احلد من سوء السلوك. (Community مرتابطةهنم مجاعه أعلى معاملة الطالب على 
ليه للتغيري. هذا ما تقرتحه كيف يتغريون ألهنم ال ميلكون اآل  ال بد أن يتدخل احد الكبار ويعلممم األطفالملعظم و 

من أن نركز  ننا وبشكل عام نركز ونعطي قيمة ملعاقبة الطالب بدالا وتعتقد أب (Richardson, 2008)ريتشرسن 
على مساعدهتم لتغيري سلوكمم ألن الطالب حىت لو عرف ماذا سيحصل ومل يغري تصرفه فانه لن يتغري اذا كان ال ميلك 

 االليه للتغيري. 
طبق على مجيع الصفوف. هذه الصف ميكن ان تكون عاملية وتن لدارةحلل املشاكل يف  املتبعة جراءاتبعض اإلف

عاملية  جراءاتلذا ما تبعما املدرس بشكل مستمر ومجاعي تساعد على خلق صف آمن وفّعال وتسمى إب جراءاتاإل
لىل مستوين: املستوى األول يركز  جراءاتميكن تصنيف هذه اإلو  (Trussel, 2008) وتنطبق على مجيع الصفوف

يف الصف. أما املستوى الراين م موتقيي، كيفية تنظيم الطالب مال الطالبللصف واملتضمن عرض أع على املناخ العام
فمو أسلوب وسلوك املعلم من أجل احلد من املشاكل السلوكية عند الطالب ويتضمن املستوى الذي يتحدث فيه 

ا ما ال تقل عن املعلم، حث الطالب على التعلم، وقت االنتظار ونسبة اإلجيايب لىل السليب يف التغذية الراجعة وغالب
سليب فقط. 1)يقابلما ) لإلجيابيات 4)حيث ) 4-1))

 جراءاتنشاء الصف العاملي وجناحه. منمج اإللالبه ويتفاعل معمم هي األساس يف الطريقة اليت يوجه املعلم فيما ط
 ,Trussel)العاملية واملصمم جلميع الطالب ميكن أن حيد من املشاكل السلوكية وخلق صف آمن وفعال 

الصف  لدارةو داخل الصف هي مممة يواجمما كل معلم وبشكل يومي.  املرغوبة.مواجمة السلوكيات غري (2008
هي مممة معقدة وتتضمن ختطيط للدروس، توفري بيئة تعلم آمنة للطالب ورمبا املممة األكرر صعوبة هي التعامل 

 بشكل مناسب مع مشاكل الطالب السلوكية
 (Backes & Ellis, 2003) من وقت احلصة يذهب اىل املشاكل السلوكية. ماذا يستطيع (50رجة رمبا لد )%

الصف بطريقة فعالة ولكن لو كان  دارةإلاملعلم أن يفعل كي يتالىف هذه املشاكل الصفية؟ لسوء احلظ ال يوجد سر 
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-Backes & Ellis, 2003, p.23)هناك أسرار لكانت القضااي التالية من ضمنما كما يراي بيكس واليس 
25): 

كون هناك توقعات واضحة من الطالب.تأن  1-
.نفسه التعامل مع مشاكل اليوم يف اليوم 2-

تعامل املعلم مع مجيع الطالب ابحرتام.ي 3-
يوفر املعلم تعليمات معقولة للطالب.4- 

على املعلم ان ميأل كل حصة بنشاط. 5-
على املعلم أن يراقب طالبه ابستمرار. 6- 
ىل املدير بشكل دائم(.لالطالب  ارسالشاكل على أقل مستوى )عدم حل امل 7-
لطالب ويتجنب ردود الفعل غري الضرورية.لال يصبح املعلم اهلدف ابلنسبة  8-
خيتار املعلم معركته حبذر )يقرر اذا كانت املشكلة تسوى أو ال(. 9-

املعلم مرل الطفل ولكن يتصرف مرل الكبري. يفكر 10-
تكون اخلطوط واضحة بني املعلم والطالب.جيب أن  11-
يعتين ابلطالب ويشعرهم دائما أبنه يتمىن هلم النجاح. 12-

يف فمم  املسؤوليةن األدب النظري هلذه الدراسة يتجه حنو حتميل املعلم والكبار بشكل عام أمما تقدم نالحظ 
ت املناسبة والفعالة لفمم سوء السلوك وتفاديه االسرتاتيجيا إبجيادالطالب وسوء سلوكمم داخل الصف. كما أنه يمتم 

 قبل حدوثه.  
حتليل البياانت:

عند معلمي املدارس  السؤال األول والرئيسي يف هذه الدراسة هو "ما مستوايت الضبط السائدة واألكرر شيوعاا 
صفوفمم  لدارةتبعون يف ي 49%) الرانوية واألساسية يف حمافظة لربد؟"  تبني أن أغلبية املستجيبني وبنسبة تقارب )

مث درجة الضبط الوسطى  25%)هي درجة الضبط العليا وبنسبة تقارب ) املمارسةدرجة الضبط الدنيا؛ يليما يف 
 ( أدانه.3كما يبني جدول )  18%)وبنسبة تقارب )

ما واليت هذا السؤال قام الباحث بتحليل البياانت مث حتديد عدد التكرارات اليت وردت في نومن أجل اإلجابة ع
( التكرارات والنسب املئوية لطرق 3تعكس كل مستوى أو طريقة من مستوايت الضبط الرالث، ويبني اجلدول )

 الدراسةحتليل أوسع هلذا السؤال يف اجلزء الالحق من و ومستوايت الضبط كما يراها معلمو املدارس يف حمافظة لربد. 
 عن السؤال الراين. اإلجابةومن خالل 
(71)ن= التكرارات والنسب املئوية ملستوايت الضبط كما يراها معلمو املدارس يف حمافظة إربد (:3اجلدول )

المجلد )٢(، العدد )١(، ١٤۳٦ھـ - ٢۰١٥م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربویة



 د حممد صا ح ب ي هان                         يف األردن(.         دود فعل الـُمعلمني على مواقف صفية حرجة ) دراسة ميدانيه إلدارة الصف وتنظيمه كما يراها  معلمو الـمدارس احلكومية يف حمافظة اربد ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                            

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-250-

قف
املو

رقم 

الدنيادرجة الضبط 
درجة الضبط 

مل حتصلدون اجابةدرجة الضبط العلياالوسطى

رات
كرا

 الت
عدد

رات
كرا

 الت
%

رات
كرا

 الت
عدد

رات
كرا

 الت
%

رات
كرا

 الت
عدد

رات
كرا

 الت
د ال%
عد

رات
كرا

ت

رات
كرا

 الت
%

رات
كرا

 الت
عدد

رات
كرا

 الت
%

13650.71216.92129.611.411.4
22636.61318.32231.022.8811.3
34360.61419.71318.311.4
43853.51115.52028.222.8
52129.61115.53549.345.6
65374.61115.579.9
74360.61318.3912.711.457.0
81926.81318.33042.311.4811.3
92738.01014.13042.345.6
102839.41014.11825.445.61115.5
113954.91521.11622.511.4
124360.61318.379.911.479.9
134157.71216.91521.122.811.4
142839.41825.42332.422.8
153853.51622.51419.722.811.4
165273.2811.345.611.468.5
173245.11419.71419.711.41014.1
182129.61825.42738.022.834.2

معدل 
التكرارا

ت
34.949.1

12.
9

18.118.025.411.34.25.7

المجلد )٢(، العدد )١(، ١٤۳٦ھـ - ٢۰١٥م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربویة



 مد صا ح ب ي هان حمد                                   معلمو الـمدارس احلكومية يف حمافظة اربد يف األردن(. ) دراسة ميدانيه إلدارة الصف وتنظيمه كما يراها  ردود فعل الـُمعلمني على مواقف صفية حرجة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

                                                                         

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-251-

السؤال الراين يف هذه الدراسة: "ما ردود الفعل اليت يتخذها املعلمون يف التعامل مع املواقف السلبية يف غرفة 
 الصف؟"

ن بعض لة الرمانية عشر بشكل متفاوت حيث ( عن ردود فعل املشرتكني على املواقف الصفي3يكشف جدول )
الضبط الدنيا. على سبيل املرال امتازت ردود الفعل للموقفني السادس  املواقف واضحة أبهنا ستعامل بواسطة طرق

 74)على التوايل وبنسبة ) مشرتكاا 52 ) و )53)ن )لد فعل ذات درجة ضبط متدنية  حيث والسادس عشر بردو 
اولة ابملئة استخدموا هذا املستوى من الضبط. املوقفني ينتميان لىل مواقف سلوكية حتصيلية ويعكسان حم  73)و)

املعلمني لتفمم واقع الطالب وتقدمي حلول خالية من العقاب ومقتصرة على التنبيه أو حىت اإلغفال هنائيا. املوقف 
السادس هو "تشتت ذهن الطالب ونظره خارج غرفة الصف من الشباك أو من الباب". واملوقف السادس عشر: " 

 ن مسارها وادعاء الطالب بعدم فممه ملوضوع الدرس."طرح أسئلة على املعلم للتعجيز وتضييع احلصة واحرافما ع
تطابقت مع طرق الضبط الدنيا بينما  مستجيباا  52)أغلبية ردود فعل املعلمني على املوقف السادس عشر وعددها ) 

مشرتكني فقط اختاروا طرق الضبط العليا. 4)اختاروا طرق الضبط الوسطى و ) مستجيباا  8))
يع الوقت ن الطالب يف حماوله للمروب من احلصه وتضيأهو مشكله سلوكيه وتدل على ملوقف ابلرغم من أن هذا ا

 حبكمه وبطرق الضبط الدنيا.  املشكلةمع ن املعلمني يتعاملو  فان
 لدارةاملوقف الرالث والسابع والراين عشر امتازوا أيضا مبعامله وديه من املعلمني وتتطابق مع درجة الضبط الدنيا يف 

السابع على سبيل املرال وهو: "رفض الطالب عمل ما يطلبه منه املعلم كإلقاء نشيٍد أمام الطالب."  الصف. املوقف
 9)اختاروا طرق الضبط الوسطى و ) مستجيباا  13)مستجيبا اختاروا طرق الضبط الدنيا بينما ) 43)يف هذا املوقف )

 مستجيبني فقط اختاروا طرق الضبط العليا.
متاما مبوقف سلوكي بل ميكن أن يتضمن عدم معرفة الطالب ابلقصيدة وابلنماية تقصريه مبا أن هذا املوقف ليس 

األكادميي تعامل كرري من املعلمني مع هذا املوقف بشيء من التعاطف والتفمم. املقتطفات التالية هي أمرلة من ردود 
 فعل املشرتكني على هذا املوقف و تعكس درجات الضبط الدنيا: 

ين وبينه حول سبب الرفض )معلمة اثنوي(نقاش بي ]سيتم[-
 تشجيع هذا الطالب )معلم اثنوي( -
 حماولة تشجيع الطالب على القيام بذلك )معلم اثنوي(-
 اتركه وبعد احلصة أانديه وأعرف السبب فاحتمال أن يكون خجول )معلمة أساسي(-
 ه دور يف اإلذاعة املدرسية )معلمة أساسي(ؤ تشجيع الطالب وتعزيزه ولعطا-
اول أن ألقي النشيد أمامه وأطلب من طالب جمتمد للقاء النشيد حبماس أمامه )معلمة اثنوي(أح-
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على تفمم واقع  ناملتدين من الضبط حيث أهنم يقومو هذه األمرلة تكشف عن رعاية املعلمني ولتباعمم النمط 
عن اخلوف أو اخلجل.  الطالب واحرتام مشاعرهم ومساعدهتم على النمو بعيداا 

من طرق الضبط الوسطى للتعامل مع املوقف السابع هي: أمرلة
 لغراؤهم ابلعالمات )معلمة اثنوي( -
استدعاء الطالبة بعد هناية احلصة للوقوف على سبب أو أسباب عدم للقاء النشيدة وحماولة حل املشكلة   -

كمشكلة اخلجل من زميالهتا
د الطالب وميكن معاجلة األمر بتحفيز الطالب أو هذان املراالن تفرتض املعلمات أبن املشكلة كامنة يف استعدا

 احلديث معه والوقوف على أسباب املشكلة كاخلجل مرال.
مرال على درجة الضبط العليا ما أجابته أحد معلمات الرانوية: "لبقاَءه واقفا حىت هناية احلصة." هذا لجراء 

 قصريه وعدم حفظه للقصيدة.عقايب وفيه لهانة كبرية للطالب حيث يقف طيلة احلصة داللة على ت
"توبيخه أبنه سيحرم من عالمات املشاركة." يف هذين املرالني االعتماد على العقاب  معلمة اثنوي أخرى كتبت:

يف حل املشكلة هو واضح ومعرب عن استخدام طرق الضبط العليا واليت تضع مسؤولية التقصري كليا على الطالب دون 
 عوامل أخرى. ةاعتبار أي

أثناء احلصة" وهو املوقف الراين عشر يف االستبيان حظي أيضا بردود فعل مشاهبة حيث أن يف لطالب "نوم ا
استخدموا  مستجيباا  13)بينما ) مستجيباا  (43)األكررية تعاملوا مع املوقف ابستخدام طرق الضبط املتدنية وعددهم 

، مشرتك واحد ترك املوقف دون لجابة و فقط استخدموا طرق الضبط ذات الدرجة العليا 7طرق الضبط الوسطى و 
 ذكروا أبن احلالة مل حتصل معمم. 7))

يليه  26.8)تكرارا وبنسبة مئوية ) 19)املوقف الذي كان أقلما تكرارا يف درجة الضبط الدنيا هو املوقف الرامن)
. 29.6)سبة مئوية  )تكرارا وبن  21)واملوقف الرامن عشر ) 29.6) ( تكرارا وبنسبة مئوية )21املوقف اخلامس )

( كانت تتبىن 30املوقف الرامن هو "خروج الطالب من الغرفة الصفية دون لذن املعلم". معظم اإلجاابت وعددها )
( مستجيبني أجابوا أبن هذا املوقف 8فقط تبنت درجة الضبط الوسطى. هذا وهناك ) 13)درجة الضبط العليا بينما )

لجابة. هذا املوقف كان الرالث بعد املوقف العاشر واملوقف  ةكتب املشرتك أيمل حيصل معمم وكذلك مره واحدة مل ي
ن عدد الذين أفادوا أبن املوقفني مل حيصال معمم كانت لى املوقف أبنه مل حيصل معمم حيث السابع عشر الذين ردوا عل

ك واحد فقط مل جيب على املوقف على التوايل، وأربعة مشرتكني مل جييبوا على املوقف العاشر بينما مشرت  15)و ) 11))
 السابع عشر.

املوقف العاشر يتعلق بدخول الطالب على موقع غري مسموح فيه على اإلنرتنت بينما السابع عشر هو تغيري 
الطالب ملكانه دون طلب اإلذن من املعلم. عدم اإلجابة العالية على موقف اإلنرتنت هو انعكاس للواقع أبن استخدام 

دارس ما زال قليل االنتشار.اإلنرتنت يف امل
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املدرسة واليت تعكس درجة الضبط العليا هو املوقف اخلامس: "حماولة أحد الطلبة اخلروج من  أكرر املواقف تكراراا 
يتبعون درجات الضبط العليا وهناك أربعة مشرتكني  ( مستجيباا 35ن نصف املشرتكني تقريبا )لقبل هناية الدوام"، حيث 

ملتابعة املوضوع كانت أكرر اإلجاابت  دارةملوقف مل حيصل معمم. العقاب للطالب وحتويله لىل اإلأجابوا أبن هذا ا
 تكرارا ملن جيُرؤ على اختاذ هذا املوقف.

يلي هذا املوقف يف عدد التكرارات وبطرق الضبط العليا املوقفني الرامن والتاسع ومها أيضا مواقف سلوكية 
. لجاابت املشرتكني تكشف عدم الرتدد ابعضصفية أو تعارك طالبني مع بعضمم ة الانضباطية كخروج الطالب من الغرف

يف عقاب الطلبة أو بذل جمد كبري يف حماولة فمم ما يدور ومعاجلته، وغالبا ما يلجا املعلمون لىل مساعدة خارجية 
 سواء من املدير أو املشرف االجتماعي يف املدرسة ملعاجلة هذه القضااي.

منمم  27)ن )لث من عشر: "عدم لحضار كتاب املادة" امتاز أيضا بتشدد كرري من املعلمني، حياملوقف الرا
هي بعض ردود فعل املشرتكني على هذا املوقف: التاليةاتبعوا طرق الضبط العليا للتعامل مع هذا املوقف. 

 لىل املدير )معلمة اثنوي( رسلهتكرر األمر أحرمه من احلصة وألذا -
 ولحضاره لىل املدير)معلم اثنوي( معاقبة الطالب-
 مع عدم نسيان وضع أهله ابلصورة )معلم اثنوي( دارةلإل وارسالهلخراجه من الصف -
 تعترب خمالفة لذا تكررت ال بد من لجراء حازم مرل حجب عالمة املشاركة )معلم اثنوي(-
 لخراج الطالب من الصف ولخبار ويل أمره )معلمة أساسي(-
 لم اثنوي(اخلصم من عالماته )مع -
لجبار الطالبة عل لحضار الكتاب املدرسي وعدم السماح للطالبة حبضور احلصة دون الكتاب املدرسي -

 )معلمة اثنوي(
نالحظ هنا أن هذه اجملموعة من املعلمني يؤكدون على لحضار الكتاب للصف ويعاقبون الطالب على عدم 

 هم للكتاب. لحضاره مبا فيه خصم بعض العالمات للطالب على عدم لحضار 
االلتزام إبحضار الكتاب املدرسي لىل الصف يف األردن قضية مممة ملا له من أمهية وكرري من املعلمني والذين 
مييلون حنو درجات الضبط الوسطى يتفممون هذا املوضوع من قبل العبء اجلسدي الذي يفرضه محل جمموعة كبرية 

أثناء احلصة وال استخدم يف اىل أمهية لحضار املنماج حلاجته له  من الكتب كما كتبت معلمة اثنوي يف اربد :"أنبمه
العقاب ألنين أقدر صعوبة محل حقيبة تكاد تنفجر من كررة الكتب والدفاتر وألتمس له عذرا وأفممه أن املنماج أن 

وجد بني يديه فمو لصاحله وليس لصاحل املعلم."
أو غري مقصود من قبل الطالب ولكن له أثر   ن مقصوداا عدم لحضار الكتاب، واللوازم املدرسية ميكن أن يكو 

كبري على سلوك الطالب واندماجه يف املوقف التعليمي. من أهم أسباب هذه املشكلة هو اجتاه الطالب السليب حنو 
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ري قادر املدرسة واملعلم والتعليم، اجتاه الطالب حنو املادة وصعوبتما وعدم رغبته يف دراستما، يكون الطالب غري منظم وغ
 (. 2006على حتضري دروسه )أبو منرة،

ورمبا أيضا تدل على حالة النسيان عند الطالب. حماولة املعلم الوقوف على األسباب اليت أدت ابلطالب لعدم 
( وكذلك تنبيه الطالب إلحضار الكتاب والتعاون مع  2006لحضاره الكتاب هي واحدة من طرق العالج )أبو منرة،

(. أما معاقبة الطالب أو حتويله لىل املدير يدخل ضمن 2008متابعة والتذكري )احلريري ورجب، أولياء األمور لل
دول أخرى، كالوالايت  درجات الضبط الوسطى والعليا وقد ال يراعي مشاعر الطالب ومربراته لال قليال. من وجمة نظر

 يواجهترتك يف املدرسة نتيجة للعناء الذي ن الكتب لمع هذا املوضوع بشكل خمتلف، حيث املتحدة األمريكية تتعامل 
الطلبة يف محل جمموعة كبريه من الكتب للبيت يوميا؛ ابإلضافة لىل تعويد الطالب على لهناء واجباته يف املدرسة 

 يف البيت. توليس
ون هنا كما أن املوقف اخلامس وهو: "حماولة أحد الطلبة اخلروج من املدرسة قبل هناية الدوام." واملعلمون واضح

ذات طرق ضبط عليا كتحويل الطالب لىل املدير أو  لجراءات( يتخذون 53يف ردود فعلمم وتقريبا أغلبية املشرتكني )
لجباره "على العودة للصف ابحلال." بعضمم حتدث عن اتباع طرق الضبط املتدنية حملاولة احلديث مع الطالب وحتذيره 

تسرب واإلمهال والعقوابت بعد ذلك وما قد يتعرض له يف الشارع من  من عواقب التسرب: "توعية الطالب ملوضوع ال
كوارث" كما كتبت أحد املشرتكات يف الدراسة. 

:الدراسةنتائج 
عند معلمي املدارس  مبا يتعلق ابلسؤال األول يف الدراسة وهو "ما مستوايت الضبط السائدة واألكرر شيوعاا 

ن املعلمني يف حمافظة اربد يتجمون حنو طرق الضبط الدنيا يف ادارهتم أبني ساسية يف حمافظة لربد؟"  يتالرانوية واأل
( مث الوسطى 25.4درجيت الضبط العليا وبنسبة ) ابملمارسة. يليه 49.1%)للصف واملشاكل السلوكية وبنسبة )

 ادانه. 4)(، كما هو مبني يف جدول )18.1وبنسبة )
(71)ن= ا يراها معلمو املدارس يف حمافظة إربد(: مستوايت الضبط ونسبها املئوية كم4اجلدول )

درجة الضبط العليا درجة الضبط الوسطى الدنيادرجة الضبط  درجة الضبط
%   ت %   ت %  ت التكرارات

معدل التكرارات
34.949.112.918.118.025.4

 التعامل مع املواقف السلبية يف غرفة أما ما يتعلق يف السؤال الراين وهو: "ما ردود الفعل اليت يتخذها املعلمون يف
املعلمني طابع درجة الضبط الدنيا وعكست فلسفة املعلم و أتنيه ومراعاته لذات  لجراءاتالصف؟" فقد غلب على 

هناء لجل أمن  واملتشددةطرق الضبط العليا  استخدامالطالب واحرتامه له. أما بعضما وكانت قليله فقد ركزت على 
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ن كان على حساب الطالب ومنوه. على سبيل املرال، كان لجراء احد املعلمني على موقف لت و املوقف وأبسرع وق
 الرانوية املرحلةيف الصف هو "ضرب الطالب املرريين للفوضى"؛ وأجابت لحدى املعلمات يف  اجلانبيةاألحاديث 

 و يف املنزل."  أصه ما يف اثناء احلأواجب اضايف لعمله  إبعطائممبقوهلا: " الصراخ عليمم ومعاقبتمم 
ابلرغم من أن توقعات هذه الدراسة أبن األسلوب األكرر استخداما يف األردن هو درجة الضبط العليا، النتائج هنا 
تعكس اجتاه املعلمني حنو االهتمام ابلطالب وحماولتمم الستخدام األساليب اللينة والودية معمم. ولكن يبقى استخدام 

يضا تعىن بتدخل أعتبار ان درجة الضبط الوسطى هي يف املرتبة الرانية. لذا ما أخذان بعني اال درجات الضبط العليا أييت
االستبيان كما جيب أن تكون اإلجابة وليس كما  نىل أن بعض املشرتكني أجابوا عل ابإلضافةاملعلم يف ضبط السلوك، 
طى وتؤمن ابلتدخل طرق الضبط العليا والوس نرى أبن نسبة عالية من املعلمني تستخدم فأننايفعلون داخل صفوفمم، 

والتعليم يف األردن ابحلث  الرتبيةما يفسر اهتمام وزارة  املرتفعة النسبةجل ضبط الطالب. رمبا هذه أبشكل مباشر من 
مجيع يف  الوزارةن تطبقه أآمنه" واليت حتاول  بيئة حديراا  يف برانمج "حنو واملتمرلةالدنيا  الضبطعلى استخدام درجات 

حال، النسبة العالية اليت متارس درجات الضبط الدنيا أو حتبذ أن متارسما هي حبد ذاهتا  ة. على أياململكةمدارس 
نتيجة متفائلة ومعربة عن التوجه حنو بناء ذات الطالب وتفممه وقبول مشاعره.

 التوصيات
نتائج الدراسة يوصي الباحث مبا يلي: ضوءويف 

قبل وقوعما. السلوكيةدوث املشاكل لرتكيز على تفادي حا 1-
والتعاون بني الطالب بدالا من التنافس. community)) اجلماعةلحالل مفموم  2 - 

دارته للصف.لسفته الرتبوية ومدى أتثريها على أمهية لدراك املعلم لفل3 - 
بدالا  املعمقةص، واملقابالت سلوب املالحظة، بشكٍل خاأمهية استخدام أ الدراسةبرزت هذه أمن انحية منمجيه،  4 -
اليت يستخدموهنا يف معاجلة املشاكل السلوكية داخل الصف  احلقيقيةاملعلمني  لجراءات، للوقوف على االستبانةمن 

 وليس ما يرون أبنه جيب أن يكون. 
***
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