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  ملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على تصورات معلمي المدارس األساسية والثانوية وطلبتها نحو أنماط الضبط 
لجنس، والمرحلة الدراسـية، والتخصـص للطالـب،    الصفي في فلسطين، باإلضافة التعرف إلى أثر متغيرات ا

ولتحقيق ذلك . ومتغيرات الجنس، والشهادة العلمية، والمرحلة الدراسية التي يدرس فيها المعلم على هذه األنماط
  .معلماً ومعلمة) ٢٠٦(طالباً وطالبة، و) ٥٦٦(أجريت الدراسة على عينة قوامها 

الوقائي اإلرشادي كان األسلوب السائد في المـدارس مـن   وقد أظهرت نتائج الدراسة أن نمط األسلوب 
وجهة نظر كل المعلمين والطلبة، كما وأظهرت النتائج أن نمط األسلوب العقابي التسلطي يظهر بوضـوح فـي   
مدارس الذكور، وخاصة مدارس المرحلة األساسية، ولدى المعلمين الذين يحملون درجة الماجستير، باإلضـافة  

ولـم  , ائج الدراسة أن طلبة التخصص األدبي كانوا يحبذون نمط األسلوب الوقائي اإلرشاديإلى ذلك أظهرت نت
في تصورات المعلمين نحو أنماط الضـبط  ) ٠.٠٥=  α(تظهر الدراسة فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ين هم األكفأ فـي تفسـير   وبشكل عام بينت نتائج الدراسة أن المعلم. الصفي تبعاً لمتغير المرحلة الدراسية لديهم
  .أنماط الضبط الصفي التي تستخدم بالمدارس مقارنة بالطلبة

  
 Abstract 

The aim of this study was to investigate perceptions of teachers and students 
towards classroom discipline modes in Palestine. It also aimed at investigating effects of 
variables of students’ gender, educational stage, and major, other variables related to 
teachers were also examined, and include: gender, scientific degree, and educational 
stage on these modes. To achieve these aims, the study conducted on a sample of (566) 
students and (206) teachers. 
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The results of this study, reveals that the method of preventive counseling mode 
was seen by both teachers and students as the dominant method in schools, where as, 
the method of autocratic punishing mode was appear clearly in elementary stage male 
schools. In addition, the study shows that (M.A) teachers used the method of autocratic 
punishing mode more frequently than other teachers. Furthermore, significant 
differences at ( α = 0.05) was found in major variable in favor of literary students, while 
no significant differences were found at ( α = 0.05) in teachers’ perceptions towards 
classroom discipline modes in accordance with educational stage variable.  

In general, the results of the study indicates that teachers were more efficient than 
students in explaining the classroom discipline modes that practiced in schools.  

  
  مقدمة

يعتبر موضوع الضبط الصفي من أهم الموضوعات التربوية التـي حظيـت باهتمـام    
التربويين في السنوات األخيرة، خاصة بعد أن أصبحت المشكالت السلوكية الصفية من أكثـر  

. العوائق التي تحول دون تحقيق المدرسة ألهدافها وتعطل سير عملية التعليم والـتعلم فيهـا  
وحيث أن أكثر الناس التصاقاً وتفاعالً مع القضايا التي تتعلق بالضبط الصفي هم المعلمـون،  

أن يتم التركيز على هذه الفئة من الناس من قبل الكثير مـن البـاحثين، و    -إذن–فال عجب 
نصب جل اهتمامهم على إجراء الكثير من الدراسات التربوية، للبحث عـن مصـادر   الذين ا

مشكالت الضبط الصفي من جهة، وتحديد ما للمعلم من مهام ومسؤوليات في إدارته لصـفه  
أما الهدف األساس من كل ذلك، فقد كان من أجل الوصـول  . وقيادته لطالبه من جهة أخرى

يعة العالقة التي يجب أن تقوم بين المعلـم وطالبـه فـي    إلى قواعد ومبادئ عامة لتحديد طب
المواقف الصفية المختلفة، والتي يمكن بواسطتها ضمان بلوغ فعاليات تعليمية تعلمية مقبولـة،  

  .بعيدة عن المشكالت، وعن كل ما من شأنه تعكير صفو سير الحصة الدراسية عن المعتاد

في الصفوف الدراسية، كمـا يراهـا    إن من أهم األسباب المسؤولة عن عدم االنضباط
الكثير من التربويين، يمكن عزوها بالدرجة األولى إلى نقصان الدافعية للتعلم بسبب الضـبط  
الزائد لسلوك الطلبة عن الحد المعقول، األمر الذي يؤدي إلى تعرضهم لدرجات متباينة مـن  

ية لديهم، وكذلك عن التفاعـل  اإليذاء العقلي والنفسي، مما ينعكس سلبياً على مستويات الدافع
وبـذلك تكـون   . بإيجابية مع المواقف التعليمية والتعلمية التي تحدث في الصفوف الدراسـية 
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المحصلة النهائية لمجمل العملية التربوية بشكل عام التشتيت الذهني بدل التركيز واالستيعاب، 
فالصف الدراسـي  . لصفيةوالعزلة والسكون بدل التفاعل واالنسجام مع مختلف هذه المواقف ا

الذي يجبر فيه الطلبة على الجلوس بال حراك هو صف دراسي غير صحي ألنه يقوم في جو 
يستند على القمع واإلرهاب، في حين أن الصف الدراسي الذي يتمتع بقدر معقول من الحركة 

ي والنشاط الالزمين للتعلم، مع الحفاظ على جوهر العملية التعليمية، هو صف دراسي صـح 
ألنه يقوم في جو مفعم بالحركة والنشاط، حيث تستثار فيه الدافعية لالهتمام بموضوع الـتعلم،  
في بيئة صفية تعاونية، ومناخ اجتماعي ونفسي إيجابي، تسوده المودة واأللفة والتعاون وحرية 

  ).١٩٩٢مدانات، , ١٩٩١عصفور، (التعبير 

والنفسي في البيئة الصفية، فإن األمـر  أّما كيف يمكن توفير مثل هذا المناخ االجتماعي 
فسـلوك  . فيه يتوقف على سلوك المعلم الصفي، من حيث قدرته على قيادة الصف وإدارتـه 

المعلم الصفي يتأثر بالدرجة األولى بمدى انضباط الطلبة وتفاعلهم، والذي يؤثر بـدوره فـي   
فبقدر ما يكون . خارجه تحديد ما يقوم به الطلبة من سلوكيات، سواء داخل الصف الدراسي أو

المعلم قادراً على قيادة الصف وإدارته، بقدر ما يكون مؤثراً تأثيراً إيجابياً في انضباط الطلبة، 
مما يساعده على ممارسة مهامه التعليمية واإلدارية بكل ثقة وكفاية واقتـدار، فـي حـين أن    

ماطـاً سـلوكية غيـر    إخفاق المعلم عن تحقيق االنضباط الصفي المطلوب، فلسوف يولـد أن 
كالضـحك،  : وهي أنماط تتراوح في حدتها مـا بـين البسـاطة   . أكاديمية في أوساط الطلبة

كالعدوان، واإلتالف المتعمد لممتلكات اآلخـرين،  : والتشويش، والهمس مع اآلخرين، والشدة
اظ والسرقة، وكثرة الغياب أو الهروب من المدرسة، ورفض االنصياع للتعليمات، والتلفظ بألف

  ).١٩٩٠؛ أبو سنينة واللقاني، ١٩٨٩قطامي، (وغيرها … نابية

ولما كان الهدف األساس من الضبط الصفي هو تطبيق النظام من خالل مراقبة سـلوك  
الطلبة غير األكاديمي الذي يتوقع منه تعطيل عملية التعليم والتعلم، أو تشويش فهمهم لما يدور 

ة، فإن األمر يتطلب من المعلم أن يبـذل جهـداً مـا    في الحصة الدراسية من فعاليات أكاديمي
لمعالجة عدم االنضباط، والذي قد يكون في أحد صوره محاولة التحكم بهذا السلوك لضـبطه  



  ..."تصورات معلمي املدارس احلكومية األساسية والثانوية وطلبتها حنو " ـــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣٢

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠١، ١٥ جملة جامعة النجاح لألحباث، اجمللد

لكن عملية الضبط هذه تحمل في طياتها وجهـات  . بما يخدم أهداف التعلم والتحصيل الدراسي
رسة أنسب الوسائل للتعامل مع هـذا  نظر متباينة في أوساط المعلمين، خاصة حول كيفية مما

فقد أشارت بعض الدراسات في هذا الصدد إلى أهمية استخدام الوسـائل اإليجابيـة   . السلوك
للمحافظة على الضبط الصفي، في حين أشارت دراسات أخرى حول ضرورة فرض النظـام  

حسـن،  (العقاب بالقوة حتى لو تطلب األمر استخدام الوسائل السلبية التي تعتمد على التسلط و
١٩٨٣ .(  

ويرى الباحث وبعد مراجعة األدب التربوي المتعلق بالضبط الصفي أن هنـاك ثـالث   
أساليب رئيسه يمكن أن يعتمد عليها المعلمون في معالجة عدم االنضباط الـذي يحـدث فـي    

األسلوب الوقائي اإلرشادي، واألسلوب العتابي التوبيخي، واألسلوب : الصفوف الدراسية وهي
ففي حالة األسلوب الوقائي اإلرشادي يركز المعلم علـى التخطـيط الجيـد    . عقابي التسلطيال

للتدريس، ويوضح قوانين الضبط الصفي وحفظ النظام في بداية العام الدراسي، ويشغل الطلبة 
دائماً بأعمال أكاديمية نافعة، وقد يلجأ إلى استخدام أسلوب التنبيهات اللفظية البسيطة المتكررة 

أجل لفت نظر الطالب غير المنضبط لموضوع الدرس، أو قد يلجأ إلـى مـدح الطلبـة     من
أما في حالـة اسـتخدام أسـلوب العتـاب     . المنضبطين حتى يكونوا قدوة للطلبة المشاغبين

والتوبيخ، فإنه يتم باستخدام الحركات والعبارات واإلشارات مثل التوجه نحو الطالـب غيـر   
أو توبيخه بالكف عن الشغب، أو قد يلجأ المعلم إلـى اسـتخدام   المنضبط أثناء سير الدرس، 

اإلشارات والتعبيرات التي تحمل معاني اللوم والعتاب باتجاه الطالب المشـاغب، أو توجيـه   
وفي حالـة اسـتخدام األسـلوب العقـابي     . النظرات حوله بشكل يدل على مراقبة تحركاته
شدة والعقاب بحق الطالب المشـاغب، كعـدم   التسلطي، فإن المعلم يمارس سلوكاً يدل على ال

. السماح له بارتكاب أية مخالفة مهما كانت طبيعتها، وإال تحمل كل العواقب المترتبة عليهـا 
ولعل ما يحدث من أساليب قمعية بحق الطلبة من بعض المعلمين لهو دليل واضح على ذلك، 

  ).١٩٩٦، عدس، ١٩٩١، عصفور، ١٩٨٩قطامي، (واألمثلة عليه كثيرة 
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وبشكل عام فإنه يمكن القول أن المعلمين عندما يستخدمون أساليبهم لتوطيد دعائم الضبط 
الصفي، إنما يهدفون في كل األحوال إلى وضع حد للفوضى التي قد تحدث في أوساط الطلبة، 

لكن وعلى الـرغم  . حتى ولو تطلب األمر استخدام أساليب شديدة لفرض النظام الصفي بالقوة
نطق التربوي ال يحبذ استخدام مثل هذا األسلوب، ألنه أسلوب يخدم المعلمين وحدهم من أن الم

دون النظر إلى مصلحة الطلبة، أو مصلحة العملية التعليمية التعلمية التي تهدف إلـى تعـديل   
  .السلوك االجتماعي للطلبة، وليس فقط مجرد ممارسة العقاب بحقهم من أجل عقابهم

اعي للطلبة يهدف إلى مساعدة المعلم على االرتقاء بهـم نحـو   إن تعديل السلوك االجتم
إلى تطـوير فهـم أفضـل    ) Pryor, 1998(االنضباط الذاتي، ألنه يؤدي، كما ترى برايور 

لحاجات الطلبة وأهدافهم، وعلى إيجاد فلسفة أوضح للتعليم بحيث تسـتجيب لهـذه الحاجـات     
ة الطلبة على تبني القيم والمعايير التـي  واألهداف بشكل فاعل ومؤثر، كما ويؤدي إلى مساعد

تضمن لهم الحفاظ على مستوى هذا االنضباط، لما يحققه من زيادة باإلحساس بالمسـؤولية،  
واكتساب عادات واتجاهات تربوية سليمة، ومن ثقة عالية بالنفس، ومن توجهات نحـو بنـاء   

عتبار أن مهمة االرتقاء بالطلبـة  جسور من الثقة المتبادلة بين المعلم والطلبة، آخذين بعين اال
نحو االنضباط الذاتي تعتبر من صميم مهام عمل المعلم ومسـؤولياته تجـاه طلبتـه وتجـاه     

  .أخالقيات مهنته بما يخدم أهداف التربية والتعليم

وهكذا يتضح من هذا العرض حول موضوع الضبط الصفي والظروف المحيطة به، أنه 
وتكمـن  . اً للمعلم من أجل المحافظة على بيئة صفية مناسبةعبارة عن عملية تربوية هامة جد

أهميتها ألنها تعتبر بمثابة جزء أساسي من عمل المعلم ووظيفته، وهي أيضاً مجـال حيـوي   
للنهوض قدماً بعملية التعليم والتعلم بأقل قدر ممكن من اإلشكاليات أو المشاغبات التي تعكـر  

كما ويتضح من هذا العرض أن موضـوع الضـبط   . صفو سير الحصة الدراسية عن المعتاد
الصفي هو عبارة عن عملية إدارية أكاديمية تتضمن مجموعة كبيرة من السلوكيات المعقـدة  
التي تستخدم لتنمية بيئة صفية مناسبة، لتساعد على حدوث قدر كبير مـن التعلـيم والـتعلم    

ـ    -إذن–فالتعليم والتعلم والضبط الصفي . الفاعلين ن عمليتـين متالزمتـين   همـا عبـارة ع
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ومتوافقتين، وأنهما تسيران جنباً إلى جنب بخطين متوازيين ومتساويين فـي آن واحـد، وأن   
تحقيق التكامل واالنسجام فيما بينهما يعني حدوث فعاليات أكاديمية مرغوبة، في حـين أن أي  

يم والـتعلم  خلل أو تقصير يطرأ على عملية الضبط الصفي، سوف يؤثر سلباً على عملية التعل
  .برمتها، أو على أقل تعديل يؤدي إلى التشويش عليها

فمن هنا جاءت الدراسة الحالية لتحديد أنماط أساليب الضبط الصـفي التـي يسـتخدمها    
المعلمون في حل المشكالت التي تصادفهم أثناء ممارستهم لمهنتهم في المـدارس األساسـية   

  .لمين والطلبةوالثانوية في شمال فلسطين من وجهة نظر المع
  

  الضبط الصفي في الدراسات السابقة

لقد ظهر في األدب التربوي المنشور دراسات ميدانية كثيرة، تناولت جوانب مختلفة من 
فقد تناولت هذه الدراسات موضـوعات  . المشكالت التربوية ذات صلة بموضوع هذه الدراسة

مهنـة التـدريس، ومعتقـدات    تتعلق بالصحة المدرسية، وتصورات المعلمين نحو العمل في 
المعلمين حول قضايا إدارة الصف وارتباطاتها بالمظاهر السلوكية للطلبـة، واسـتراتيجيات   
المعلمين في التعامل مع المشكالت الصفية، والعالقة التي ترتبط بين سلوك المعلـم الصـفي   

  .وانخراط الطلبة في النشاطات التعليمية والتعلمية، وغيرها من المواضيع

ن بين الدراسات التي حاولت تقصي وسائل الضبط التـي تمـارس فـي الصـفوف     وم
التي هدفت إلـى معرفـة   ) McGarity & Butts, 1984(الدراسية دراسة مكارثي وبطس 

عالقة سلوك المعلم في إدارة الصف وعمل الطلبة وإنجـازاتهم فـي المـدارس المتوسـطة     
نتائج الدراسة عن وجود عالقة دالة وهامة بين والثانوية ذات االستعدادات المتفاوتة، وقد دلت 

كما وكشفت النتائج عن وجود ستة مواصفات تتضـمنها  . إدارة المعلم لصفه وتحصيل الطلبة
  :اإلدارة الصفية الجيدة وهي

  .التعرف على الطلبة الذين ال يفهمون التوجيهات ومساعدتهم فردياً  .١
  .صفوفالمحافظة على إبقاء الطلبة مندمجين في ال  .٢
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  .تعزيز الطلبة وتشجيعهم على التفاعل الصفي للمحافظة على هذا االندماج  .٣
  .استغالل وقت التعليم بشكل فاعل  .٤
  .اختبار أثر التغذية الراجعة المقدمة للطلبة على سلوكاتهم  .٥
السيطرة على السلوك المشوش لدى الطلبة من خالل تشجيعهم على التفاعل واالنـدماج    .٦

  .الدراسيةفي الحصة 

فقد حاول في دراسته تحديد وسائل ضبط الصـف دون  ) Jambor, 1984(أما جامبور 
فبعد أن طبق استبانة الدراسة علـى  . استخدام العقاب البدني في المدارس االبتدائية النرويجية

مدرسة في مدن وقرى نرويجية تبـين أن  ) ٦٣(معلماً موزعين على ) ٢٨٦(عينة مكونة من 
ائل التشجيعية كالمديح، وإعطاء نشاطات ترفيهية ممتعة، وإعطـاء اسـتراحات   استخدام الوس

مدرسية قد ساعد في تخفيض المشاكل والشغب التي كانت تحدث في أوسـاط الطلبـة، كمـا    
وأشارت النتائج إلى أهمية بناء عالقة جيدة مع أسر الطلبة مع إطالعهـم أوالً بـأول علـى    

كما وأكدت الدراسة على أهمية تعليم المعلمين للوسـائل  . نشاطات الطالب الصفية والمدرسية
اإليجابية في ضبط الصف، وضرورة تالفي استخدام الكلمات التأنيبية القاسية بحـق الطالـب   

إبعاد الطالب المشاغب عن األشـياء المسـببة   : المشاغب، واستخدام أساليب أكثر فاعلية مثل
ى تنتهي أو تخفف حدة المثيرات، ووضع اليد إلزعاجه، ووضعه تحت المراقبة شبه الدائمة حت

على كتف التلميذ عند سماع أقواله، أو توجيه النصائح واإلرشادات له، وهـي كلهـا بـدائل    
  .اقترحها الباحث عوضاً عن استخدام العقاب البدني

فقـد درسـوا   ) Woolfolk, Rosoff & Hoy, 1990(أما ولفولك ورسوف وهـوي  
لكفاءة وبين معتقداته حول األساليب الواجب استخدامها في ضـبط  العالقة بين شعور المعلم با

معلماً ) ٥٥(على عينة مكونة من ) Self-efficacy(فبعد تطبيق مقياس الكفاءة الذاتية . الطلبة
يدّرسون الصفين السادس والسابع، تم أخذ آراء هؤالء المعلمين حول بعـض القضـايا مثـل    

وبينت نتائج الدراسة عن وجود عالقـة  . ة دافعية الطلبةاإلدارة الصفية والضبط الصفي وإثار
إيجابية هامة بين الكفاءة الذاتية واتجاه المعلمين نحو أساليب استخدام الضبط الصفي، فكلمـا  
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زاد شعور المعلم بالكفاءة الذاتية، كانت اتجاهاته نحو هذه األساليب أكثر إنسانية، وزاد دعمه 
أما المعلمون الذين يعتقدون بضرورة ضبط الطلبة ضبطاً . لمبادأة الطالب في حل المشكالت

دقيقاً، على اعتبار أنهم ليسوا أهالً للثقة، فقد أكدوا على أهمية إثارة دافعية طلبتهم عن طريق 
  .المكافآت الخارجية

ومن الدراسات العربية التي أجريت في مجال مشكالت الطلبة السلوكية في البيئة الصفية 
حول اتجاهات المعلمين نحو مشكالت طلبتهم وأساليبهم في معالجتهـا،  ) ١٩٨٣(دراسة حسن 

وقد بينت نتائج الدراسة أن أغلب أساليب المعلمين في معالجة المشكالت السلوكية كانت فـي  
كما وجاء في . الوعظ واإلرشاد، ثم طابع االتصال باألسرة، وأخيراً طابع مناقشة الطالب نفسه

العقاب البدني، : ة بعض األساليب في معالجة المشكالت السلوكية مثلتعبيرات المعلمين الحر
والطرد من الصف الدراسي، والتحويل إلى األخصائيين، وتغيير أسلوب التعامل مع الطالـب  

  .وغيرها

حول العوامـل المـؤثرة علـى    ) Alumran, 1986(أما الدراسة التي أجرتها العمران 
فقد طبقت علـى عينـة   . ف العاشر في دولة البحرينمشكلة االنضباط الصفي لدى طلبة الص

وقد بينت نتائج الدراسة أن مشكلة االنضباط الصفي كانـت  . طالباً وطالبة) ٥٠٥(مكونة من 
أكثر ظهوراً لدى الذكور مما هو لدى اإلناث، ولدى طلبة التخصصات األدبية مما هو لـدى  

ة الذين ينتمون إلى مستويات اقتصادية كما وبينت نتائج الدراسة أن الطلب. التخصصات العلمية
واجتماعية مرتفعة ظهرت لديهم مشكالت االنضباط أكثر من أولئـك الـذين ينتمـون إلـى     
مستويات اقتصادية واجتماعية منخفضة، ولدى الطلبة الذين تتمتع أسرهم بمستوى مرتفع من 

  .التعليم من أولئك الذين ينتمون إلى أسر تتمتع بمستوى تعليمي منخفض

بدراسة اتجاهات المديرين والمعلمين نحو العقـاب المدرسـي   ) ١٩٨٩(وقامت عبيدات 
مقياس االتجاهات نحو : وممارسته فيه، بعد أن طبقت مقياسين على أفراد عينة الدراسة وهما

العقاب المدرسي، ومقياس ممارسة العقاب المدرسي، وفقد بينت نتائج الدراسة أن اتجاهـات  
العقاب كان أكبر من اتجاهات الذكور، وأن المديرين يطبقـون العقوبـة    اإلناث نحو استخدام
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لم تجد الدراسة أثراً لتفاعالت الجنس ونمط المسؤولية علـى  . على الطلبة أكثر من المعلمين
  .االتجاهات نحو استخدام العقاب وممارسته في المدارس األردنية المشمولة في عينة الدراسة

اسـتراتيجيات المعلمـين فـي    " بإجراء دراسة بعنوان  فقد قامت) ١٩٩٣(أما صبري 
التعامل مع المشكالت الصفية في المدارس االبتدائية التابعة لوكالة الغوث في الضفة الغربية، 

مشكلة صفية وست استراتيجيات تتضـمن  ) ١٤(وقد استخدمت الباحثة أداة خاصة تتكون من 
امل مع المشكالت الصفية المدرجـة فـي   عدة ممارسات وإجراءات يستخدمها المعلم في التع

وقد أشارت نتائج الدراسة أن أكثر االستراتيجيات اسـتخداماً فـي التفاعـل مـع     . االستبانة
المشكالت الصفية، كانت استراتيجية التركيز على الفرد، ثم استراتيجية التـدعيم، فالسـلوك   

جية التهديد والعقاب، و أخيـراً  الضاغط أو المسيطر، ثم استراتيجية دينامية الجماعة، فاستراتي
  .استراتيجية التجاهل أو اإلهمال للطالب

الضبط الصفي وحفظ النظام في مـدارس  " بعنوان) ١٩٩٥(وفي دراسة قام بها عالونة 
وقد . من الطلبة) ٤٠٢(معلماً ومعلمة و ) ١٢٨(، حيث طبقت على عينة مكونة من "البحرين

: ليب استخداماً من وجهة نظر أفراد العينة كانت فـي كشفت نتائج الدراسة عن أن أكثر األسا
توضيح القوانين الصفية منذ اليوم الدراسي األول من العام، والتسامح مـع التصـرفات ذات   

أما أقل األساليب انتشاراً فكانـت تلـك   . الطابع البسيط، وامتداح سلوك الطالب غير المشاغب
كما وأظهرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة  .ذات العالقة باستخدام القمع والشدة والتهديد

إحصائية بين المعلمين والطلبة حول أكثر األساليب انتشاراً، ففي حين أكد المعلمـون علـى   
كما وأكدت الدراسة أن . مجموعة األساليب اإليجابية عموماً، أكد الطلبة على األساليب السلبية

  .خدام األساليب السلبيةالنتائج جاءت لصالح الذكور من الطلبة عند است

ومن الدراسات التي أجريت في مجال تنمية االنضباط الـذاتي لـدى طلبـة المرحلـة     
ثالث خطوات "وهي بعنوان ) Schmid, 1998(األساسية في الواليات المتحدة، دراسة سكمد 

حيث تم تطبيق استراتيجيات الدراسة على طلبة إحدى المـدارس  " نحو تنمية االنضباط الذاتي
ألساسية قبل تعميم نتائجها على جميع طلبة هذه المرحلة، وقد تمثل الهدف األساسي من هذه ا
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ولتحقيق ذلك . الدراسة بتطوير آلية عمل مضبوطة من أجل تنمية االنضباط الذاتي لدى الطلبة
تدعيم تحصيل الطلبة : تم تدريب الطلبة على إستراتيجية عمل مكونة من ثالث خطوات وهي

من خالل استخدام وسائل التشجيع  المختلفة، ثم العمل مع الطلبة مباشرة لمساعدتهم األكاديمي 
على تجاوز الصعوبات وتشجيعهم على المبادرة في القول والعمـل، وأخيـراً العمـل علـى     
إكسابهم عادات تكيفيه جيدة، واستثمارها في بناء عالقات اجتماعيـة جيـدة مـع المعلمـين     

  .والزمالء والمجتمع المحلي

ومن خالل استعراض الدراسات السابقة يتبين أن استخدام أساليب الضبط الصـفي فـي   
المدارس ال تزال مثار جدل ونقاش بين مؤيد ومعارض حول وسائل وأساليب الضبط الصفي 

كما ويتضح من الدراسات السـابقة  . التي يستخدمها المعلمون لضبط سلوك الطلبة المشاغبين
مية دراسة عدم االنضباط في المدارس، لتأثيراتها السلبية على عملية أنها جميعاً تؤكد على أه

التعليم والتعلم الصفي، مما يؤكد الحاجة إلى ضرورة االستمرار بالتركيز على هذا النوع من 
الدراسات ألهميتها في تحسين نظام التربية والتعليم من جهة، ولقلة إجراء مثل هذا النوع من 

وبناء عليه يرى الباحـث أن أفضـل الطـرق    . لعربية من جهة أخرىالدراسات في البيئات ا
لتحسين النظام التربوي في أي مجتمع من المجتمعات، ال يتأتى إال من خالل إجراء المزيـد  
من الدراسات الميدانية في مختلف المجاالت التربوية، ومنها مجاالت استخدام وسائل الضبط 

جيات تربوية واضحة بغية النهـوض قـدماً بعمليـة    الصفي من أجل العمل على بناء استراتي
ونظراً للخصوصية التي تتمتع بها البيئة الفلسطينية بسبب وقوعها تحـت  . التعليم والتعلم فيه

االحتالل اإلسرائيلي لفترة طويلة من الزمن، فإن إمكانية االعتماد على نتائج الدراسات التـي  
ن أجل تطبيقها على الواقع الفلسطيني في حـل  تم إجراؤها في بيئات عربية وأخرى أجنبية م

مشكالت الضبط الصفي تكاد أن تكون شبه معدومة، وذلك بسبب اختالف الظروف والعوامل 
الثقافية واالجتماعية والسياسية التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني، مما حذا بالباحث إلى إجراء 

رس األساسية والثانوية وطلبتهـا  مثل هذه الدراسة، بهدف التعرف إلى تصورات معلمي المدا
  .نحو أنماط الضبط الصفي في شمال فلسطين
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  مشكلة الدراسة وأهدافها

ساعدت القراءات واالستطالعات النظرية والعملية التي أجراها الباحث في مجال الفكـر  
التربوي المتعلق بموضوع اإلدارة الصفية على ترسيخ الفكرة لديه نحو ضرورة البحث فـي  

لضبط الصفي، وما يتمخض عنه من مشكالت إدارية وأكاديمية، والتي قد تنشأ من موضوع ا
سوء إدارة المعلم لصفه، أو من سوء استخدامه للوسائل واألساليب المناسـبة لمعالجـة عـدم    
االنضباط الذي يصدر عن الطلبة، مما يؤدي إلى عدم قدرته على توفير مستوى مقبول مـن  

وعليه يعتبر الباحـث أن مشـكلة   . التي يمارس مهنة التعليم فيها التعليم والتعلم في المدرسة
الضبط الصفي هي مشكلة تستحق الدراسة وجديرة في البحث والتحليل في ظل أجواء تربوية 

  .غير مريحة خلفتها سنوات االحتالل الطويلة للنظام التعليمي الفلسطيني

معلمـي المـدارس    فمن هنا ظهرت مشكلة الدراسة في محاولة استقصـاء تصـورات  
  :األساسية والثانوية وطلبتها نحو أنماط أساليب الضبط الصفي بهدف تحقيق األهداف التالية

التعرف إلى أنماط أساليب الضبط الصفي التي تمارس في المدارس األساسية والثانويـة    .١
في محافظات شمال فلسطين وترتيبها تبعاً لسيادتها وفق تصورات كـل مـن المعلمـين    

  .لبةوالط
  .تحديد الفروق بين تصورات المعلمين وتصورات الطلبة حول استخدام هذه األنماط  .٢
تحديد أثر كل من جنس الطالب، ومرحلته الدراسـية، وتخصصـه، وجـنس المعلـم،       .٣

وشهاداته العلمية، والمرحلة الدراسية التي يّدرس فيها على أنماط أساليب الضبط الصفي 
  .في هذه الدراسة

فيما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين أبعاد أنماط أسـاليب الضـبط    تحديد  .٤
  .الصفي عند الطلبة

تحديد فيما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين أبعاد أنماط أسـاليب الضـبط     .٥
  .الصفي عند المعلمين
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  أسئلة الدراسة

  :سعت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية

نماط أساليب الضبط الصفي السائدة عند معلمي وطلبة المدارس األساسية والثانويـة  ما أ  .١
  في شمال فلسطين؟

في تصورات المعلمين ) ٠.٠٥=  α( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   .٢
والطلبة في استخدام أنماط أساليب الضبط الصفي في المدارس األساسية والثانويـة فـي   

  ؟)تلميذ، معلم(عزى لمتغير وصف العمل شمال فلسطين ت
في تصورات الطلبة في ) ٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   .٣

استخدام أنماط أساليب الضبط الصفي في المدارس األساسية والثانوية في شمال فلسطين 
  تعزى لمتغير الجنس؟

في تصورات الطلبة في ) ٠.٠٥ = α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   .٤
استخدام أنماط أساليب الضبط الصفي في المدارس األساسية والثانوية في شمال فلسطين 

  تعزى لمتغير المرحلة الدراسية؟
في تصورات الطلبة في ) ٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   .٥

ساسية والثانوية في شمال فلسطين استخدام أنماط أساليب الضبط الصفي في المدارس األ
  تعزى لمتغير التخصص؟

في تصورات المعلمـين  ) ٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   .٦
في استخدام أنماط أساليب الضبط الصفي في المدارس األساسية والثانوية فـي شـمال   

  فلسطين تعزى لمتغير الجنس؟
في تصورات المعلمـين  ) ٠.٠٥=  α(ئية عند مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصا  .٧

في استخدام أنماط أساليب الضبط الصفي في المدارس األساسية والثانوية فـي شـمال   
  فلسطين تعزى لمتغير الشهادة العلمية؟
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في تصورات المعلمـين  ) ٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   .٨
ط الصفي في المدارس األساسية والثانوية فـي شـمال   في استخدام أنماط أساليب الضب

  فلسطين تعزى لمتغير المرحلة الدراسية؟
بين أبعاد أنماط أسـاليب  ) ٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   .٩

  الضبط الصفي في المدارس األساسية والثانوية في شمال فلسطين تعزى لمتغير الطالب؟
بين أبعاد أنماط أسـاليب  ) ٠.٠٥=  α(ات داللة إحصائية عند مستوى هل توجد فروق ذ  .١٠

  الضبط الصفي في المدارس األساسية والثانوية في شمال فلسطين تعزى لمتغير المعلم؟
  

  مجاالت الدراسة

المدارس األساسية والثانوية في محافظات شـمال فلسـطين وتشـمل     : المجال المكاني
  ).، سلفيتنابلس، جنين، طولكرم، قلقيلية(

معلمو وطلبة المرحلتين األساسية والثانوية في شمال فلسـطين للعـام   : المجال البشري
  .م١٩٩٩/٢٠٠٠الدراسي 

تم إجراء هـذه الدراسـة فـي الفتـرة الزمنيـة الواقعـة مـا بـين         : المجال الزماني
  .م٢٥/٤/٢٠٠٠م ولغاية ٢٥/١٢/١٩٩٩
  

  أهمية الدراسة

  :اليةتتمثل أهمية الدراسة في األمور الت

أنها تعد من الدراسات القليلة التي تتناول موضوعاً حيوياً في مجال مشـكالت الضـبط    .١
  .الصفي في البيئات العربية بشكل عام، والبيئة الفلسطينية بشكل خاص

أنها تعد من الدراسات الرائدة في المجتمع الفلسطيني التي تتناول مشكلة من هذا النـوع   .٢
التي تواجه المعلم الفلسطيني في بيئة تعـرض نظامهـا    والتي تعتبر من أكبر التحديات
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التعليمي للتدمير خالل سنوات االحتالل، مما انعكس سلبياً على سـلوك الطلبـة الـذين    
  .تعودوا العنف واإلصرار في مقارعة جنود االحتالل

أنها تعد من الدراسات القليلة التي تستطلع آراء الطلبة فيما يتعلـق بأسـاليب الضـبط     .٣
، وهو أمر لم يكن مألوفاً في معظم الدراسات السابقة، حيث تناولت آراء المعلمين الصفي

فرأي الطالب يعتبر هاماً جداً في نظر الباحث ولهـذا  . فحسب، مهملة بذلك آراء الطلبة
  .النوع من الدراسات بالذات

ي يمكن تعتبر هذه الدراسة حلقة مكملة لسلسلة الدراسات المتعلقة باالنضباط الصفي، والت .٤
  .أن تساهم في إثراء المكتبة العربية

تتمتع الدراسة بفائدة عملية من حيث أنها تساعد المسـؤولين التربـويين علـى اتخـاذ      .٥
قرارات، وتبني استراتيجيات إيجابية في مجال ضبط الصف لحفظ النظام فيه من جهة، 

  .هة أخرىومجال تدعيم العملية التعليمية التعلمية في المؤسسات التربوية من ج
يتوقع من خالل نتائج الدراسة التعّرف على أكثر أساليب أنماط الضبط الصفي شـيوعاً   .٦

من وجهة نظر كل من المعلمين والطلبة، إضافة إلى التعرف إلى أثر متغيرات كل مـن  
وصف العمل، والجنس، والمرحلة الدراسية، والتخصـص، والشـهادة العلميـة علـى     

  .ط الصفيالتصورات ألساليب أنماط الضب
  

  مصطلحات الدراسة

إدراك أو تهيؤ عقلي عصبي ُمتعلّم لالستجابة الموجبة أو السالبة نحو أشخاص :  التصور
  ).١٩٩٨عدس، (أو أشياء أو مواقف في البيئة الصفية أو المدرسية 

مجموع السلوكات المتشابه والتي تشكل فيما بينها طابعاً يعطي الفـرد هيئـة أو   :  النمط
  ).١٩٨٦غنيم، (ن غيره طابع خاص ع
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سلوك أو إجراء يهدف إلى تنمية إمكانيات الطالب كي :  نمط السلوك الوقائي اإلرشادي
يتجنب الوقوع في المشكالت وتطوير قدراته على التعامل مع المواقـف المختلفـة بصـورة    

  ).١٩٩٢برنامج التعليم المفتوح، (إيجابية يشعر معها بالرضا واإلنتاجية 

سلوك أو إجراء تتم ممارسته لتطبيق منهج معين بشكل :  لعتابي التوبيخينمط السلوك ا
يدل إلى العتاب أو التوبيخ بحق األشخاص المخالفين بهدف الحصول على النظام المطلوب في 

  .المواقف الصفية المختلفة

سلوك أو إجراء يمارس لتطبيق منهج معين بشكل يـدل  :  نمط السلوك العقابي التسلطي
ع األلم أو اإلعتداء الجسدي بقصد بحق شخص بسبب خرقه للنظام أو اتباعه مسـلك  على إيقا

  .ال يرضى عنه من ينزل به العقاب

درجة التقيد بالسلوك المرغوب من جانب الطلبة ودرجة انخراطهم في :  الضبط الصفي
  ).١٩٩٨عدس، (األنشطة الصفية وتوجههم نحو العمل 

  
  إجراءات الدراسة

  منهج الدراسة

  .تخدم المنهج الوصفي التحليلي وذلك نظراً لمالءمته ألغراض الدراسةاس
  

  مجتمع وعينة الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات المرحلتين األساسية والثانوية فـي مـدارس   
، كما تكون من طلبة المرحلتين األساسـية والثانويـة   )٣٥٠٠(شمال فلسطين والبالغ عددهم 

األولى من المعلمـين  : ، أما عينة الدراسة فقد اشتركت فيها عينتان)٢٤٦٠٠(والبالغ عددهم 
أما العينة الثانية فكانت من الطلبـة  . معلماً ومعلمة) ١٩٧(والمعلمات وقد بلغ مجموع أفرادها 
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وكان مـن بـين   . موزعين على المرحلتين األساسية والثانوية) ٥٦٦(حيث بلغ عدد أفرادها 
  .إناث) ٢٧٨(من الذكور، و) ٢٨٨(أما الطلبة فكان . معلمة) ٩١( معلماً و) ١٠٦(المعلمين 

وقد تم اختيار المعلمين والمعلمات بالطريقة العشوائية الطبقية، حيث اختيروا عشـوائياً  
) ١٨(معلماً ومعلمة من المدرسة األساسية و ) ١٢(من مدارس المدن والقرى المحيطة بواقع 

أما عينة الطلبة فقد تم اختيارها عشوائياً أيضاً، ولكـن  . يةمعلماً أو معلمة من المدرسة الثانو
وقد تراوح حجـم  . وحدة االختيار كانت الصف كامالً في كل من المدرسة األساسية والثانوية

ويبين الجـدول  . طالباً تبعاً للمنطقة المتواجدة فيها المدرسة) ٥٠(إلى ) ٣٥(الصفوف ما بين 
  .متغيرات الدراسةتوزيع أفراد العينة على ) ١(رقم 

  .توزيع أفراد العينة من المعلمين والطلبة تبعاً لمتغيرات الدراسة):  ١(جدول 

  الطلبة المعلمون

المرحلة  الجنس
المرحلة   الجنس  الشهادة العلمية  الدراسية

  التخصص  الدراسية
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  يأدب

٣٠٣  ٢٣٦  ٢٧٣  ٢٩٣  ٢٧٨  ٢٨٨  ١٥  ١٢٣  ٥٩  ٩٣  ١٠٤  ٩١  ١٠٦  

٥٦٦  ٥٦٦  ٥٦٦  ١٩٧  ١٩٧  ١٩٧  
  

  أدوات الدراسة

األولى وهي استبانة المعلـم، والثانيـة   : لتحقيق أهداف الدراسة صمم الباحث استبانتين
استبانة الطالب، وكالهما تحتويان على قائمة من اإلجـراءات التـي يقـوم بهـا المعلمـون      

وقد تم تطوير القائمـة مـن   . ات في غرفة الصف لضبط الطلبة والحفاظ على النظاموالمعلم
خالل طرح سؤال مفتوح إلى مجموعة من المعلمين والمعلمات الذين يدرسون فـي مختلـف   
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) ٥٠(معلـم ومعلمـة،   ) ١٠٠(مراحل التدريس في مدارس شمال فلسطين، حيث بلغ عددهم 
أما السؤال الذي . طالب وطالبة) ٢٠٠(فس اإلجراء مع معلمة، كما تم اتخاذ ن) ٥٠(معلماً و 

تقومين بها لمنـع الشـغب   / ما أهم اإلجراءات التي تقوم" وجه إلى المعلمين والمعلمات فكان 
/ ماذا يفعل معلمـك " وكان السؤال الذي وجه إلى الطلبة مشابهاً " أثناء التدريس في الصف؟ 

  ".؟معلمتك لمنع الشغب أثناء التدريس في الصف

وبعد جمع اإلجابات من المعلمين والطلبة، تم حساب التكرارات لكل إجراء على حده، ثم 
كذلك استفاد الباحث مـن األدب  . جمعت اإلجراءات األكثر تكراراً لتكون نواتين لالستبانتين

التربوي المتعلق بقضايا اإلدارة الصفية والضبط الصفي، وكذلك من الدراسات السابقة التـي  
، )١٩٨٦(ودراسـة العمـران   ) ١٩٨٣(ي موضوع الضبط الصفي مثل دراسة حسن بحثت ف

  .المشار إليها سابقاً في هذه الدراسة) ١٩٩٥(، ودراسة عالونه )١٩٩٣(ودراسة صبري 

ثم وضعت العبارات في استبانتين منفصلتين، لكنهما متكافئتان من حيث المضمون، حيث 
  .ما الثانية فقد وجهت إلى الطلبةوجهت إحداهما إلى المعلمين والمعلمات، أ

وبعد ذلك عرضت االستبانتان على ثمانية من أعضاء هيئة التدريس في كليـة العلـوم   
التربوية بجامعة النجاح الوطنية، وعشرة مدرسين ممن يتمتعون بخبرة واسـعة فـي مجـال    

ل علـى  التدريس وجميعهم من طلبة برامح الدراسات العليا في الكلية الذين يسعون للحصـو 
درجة الماجستير في اإلدارة التربوية، إلبداء آرائهم حول كل عبارة في االستبانتين للتحقق من 
مدى مالءمتها للنمط الذي وضعت فيه من جهة، ومدى انتمائها إلى مجاالت عمليـة الضـبط   

وبعد األخذ بآراء المحكمين عدلت بعض العبارات، وصوبت عبارات . الصفي من جهة أخرى
وياً، وأعيد صياغة عبارات، وأضيفت عبارات جديدة فأصبح عـدد عبـارات كـل    أخرى لغ

موزعة علـى  ) ٢و  ١الحظ الملحقين رقم (استبانة في صورتها النهائية خمساً وثالثين عبارة 
وبذلك اعتبر هذا اإلجراء ضـماناً لصـدق األداة وصـالحيتها لقيـاس     ). أنماط(ثالثة أبعاد 

  .الضبط الصفي تصورات المعلمين والطلبة حول

  :أما أبعاد االستبانتين فهي كما يلي
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، ٧، ٣، ١: (نمط األسلوب الوقائي اإلرشادي، وتغطية أرقام العبارات التالية :البعد األول
٣٥، ٣١، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢٥، ٢٣، ٢٠، ١٨، ١٥، ١٤، ١٢، ٨.(  

، ٩، ٦، ٤: (يةنمط األسلوب العتابي التوبيخي، وتغطية أرقام العبارات التال :البعد الثاني
٣٤، ٣٣، ٣٢، ٢٢، ١٧، ١٦.(  

، ٥، ٢: (نمط األسلوب العقابي التسلطي، وتغطية أرقام العبـارات التاليـة   :البعد الثالث
٣٠، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٩، ١٣، ١١، ١٠.(  

وللتحقق من ثبات أداتي الدراسة، فقد تم احتساب معامل الثبات بطريقة إعادة االختبـار  
)Test –retest  ( زمني مدته أسبوعان على عينة من المعلمين بلغـت  وبفارق)معلمـاً  ) ٥٠

طالب وطالبة، وكالهما مـن خـارج عينـة الدراسـة،     ) ١٠٠(ومعلمة، وعينة الطلبة بلغت 
) ٠.٨٧(وبحساب معامل االرتباط بيرسون بين المرة األولى والثانية، بلغ معامـل االرتبـاط   

ان إلى قدر جيد من الثبات مما يبرر قبولهما للطلبة، وهما معامالن يشير) ٠.٨٤(للمعلمين و 
  .تربوياً

من أجل احتساب معامل الثبات لعينة الدراسة ككل، فقد تم استخراج االتسـاق الـداخلي   
الفا، حيث بلغت قيمة الثبات محسوبة على أسـاس  –ألبعاد االستبانة باستخدام معادلة كرونباخ 

  .يبين ذلك) ٢(بة، والجدول رقم للطل) ٠.٩١(للمعلمين و ) ٠.٩٣(الدرجة الكلية 

قيم معامالت الثبات لالتساق الداخلي ألبعاد االستبانتين الثالثة وقيمـة الثبـات   ):  ٢(جـدول  
  )المعلمون، والطلبة(الكلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا 

  الطلبة المعلوم
  معامل الثبات المجال معامل الثبات  المجال

  ٠.٨٩  .األسلوب الوقائي اإلرشادي. ١  ٠.٩٢  .األسلوب الوقائي اإلرشادي. ١
  ٠.٨٨  .األسلوب العقابي التوبيخي. ٢  ٠.٨٩  .األسلوب العتابي التوبيخي. ٢
  ٠.٩٠  .األسلوب العقابي التسلطي. ٣  ٠.٩١  .األسلوب العقابي التسلطي. ٣
  ٠.٩١  .معامل الثبات الكلي. ٤  ٠.٩٣  .معامل الثبات الكلي. ٤
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عبارات الجزء الثاني من أداتي الدراسة من خمـس درجـات    تكون سلم االستجابة على
  :، حيث كانت على النحو التالي) Likert Scale(وفق مقياس ليكرت 

  .درجات، وتعني أن يستخدم بشكل دائم) ٥: (يستخدم دائماً -
  .درجات، وتعني أنه يستخدم في أغلب األحيان) ٤: (يستخدم غالباً -
  .أنه يستخدم في بعض األحيان درجات، وتعني) ٣: (يستخدم أحياناً -
  .درجة، وتعني أنه نادراً ما يتم استخدامه) ٢: (يستخدم نادراً -
  .درجة، وتعني أنه ال يستخدم على اإلطالق) ١: (ال يستخدم إطالقاً -

درجات، وفـي حـده   ) ٥(وبذلك يكون معدل استخدام األسلوب الواحد في حدة األقصى 
  .األدنى درجة واحدة

  
  ئيةالمعالجة اإلحصا

  :من أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدمت المعالجات اإلحصائية التالية
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية من أجـل تحديـد أنمـاط     .١

  .أساليب الضبط السائدة للمعلمين والطالب وترتيبها تبعاً ألهميتها من وجهة نظرهم
  ).Independent T-test(للمجموعات المستقلة ) ت(اختبار  .٢
واختبار شفيه للمقارنات البعدية بين المتوسـطات  ) ANOVA(تحليل التباين األحادي   .٣

  ). Sheffet Post- Hoc Test(الحسابية 
واختبـار  ) Repeated MANOVA(تحليل التباين متعدد القياسات للمتغيرات التابعة   .٤

)Sidak ( المبدا للمقارنات البعدية باستخدام اإلحصائي ولكس)Wilks’  lambda.(  
  

  نتائج الدراسة ومناقشتها

هدفت الدراسة التعرف إلى تصورات معلمي المدارس الحكوميـة األساسـية والثانويـة    
وطلبتها نحو أنماط الضبط الصفي في شمال فلسطين، إضافة إلى التعرف إلى أثر متغيـرات  
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. الخبرة علـى هـذه األنمـاط   الجنس، والتخصص، والمرحلة الدراسية، والشهادة العلمية، و
طالباً وطالبة، ) ٥٦٦(معلماً ومعلمة، و) ١٩٧(ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها 

مقياس المعلم، ومقياس الطالب حول أنمـاط الضـبط   : وقد طبق عليهما مقياس الدراسة وهما
ج اإلحصائي للعلـوم  الصفي، وبعد جمع بيانات الدراسة تم معالجتها إحصائياً باستخدام البرنام

  :، وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة تبعاً ألسئلتها)SPSS(االجتماعية 
  

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي نصه: أوالً

ما أنماط أساليب الضبط الصفي السائدة عند معلمي وطلبة المدارس األساسية والثانويـة  
  في شمال فلسطين؟

وسطات الحسابية والنسب المئوية لكل بعد من أبعـاد  لإلجابة عن السؤال استخدمت المت
تبـين  ) ٣(أنماط أساليب الضبط الصفي التي احتوتها استبانة الدراسة، والنتائج في الجـدول  

  :ذلك
أن ترتيب أنماط أساليب الضبط الصفي كما تصورها المعلمـون  ) ٣(يتضح من الجدول 

المرتبة األولـى نمـط   : ت على التواليفي المدارس األساسية والثانوية في شمال فلسطين كان
، والمربتة الثانية نمط األسـلوب العتـابي التـوبيخي    %)٧٤.٢(األسلوب الوقائي اإلرشادي 

  %). ٤١.٦(، والمرتبة الثالثة األسلوب العقابي التسلطي %)٥٦.٤(

كما ويتضح من الجدول أيضا أن ترتيب أنماط أساليب الضبط الصفي كمـا يتصـورها   
، والمرتبة %)٦٤(المرتبة األولى نمط األسلوب الوقائي اإلرشادي : على التوالي الطلبة كانت

، والمرتبة الثالثة نمـط األسـلوب العتـابي    %)٥٧.٦(الثانية نمط األسلوب العقابي التسلطي 
  %).٥٧.٣(التوبيخي 

وتشير معطيات النتائج عن وجود إجماع تام بين المعلمين والطلبة حـول سـيادة نمـط    
الوقائي اإلرشادي في المدارس لحصوله على الترتيب األول بـين أنمـاط أسـاليب    األسلوب 

  .الضبط الصفي لدى كل من المعلمين والطلبة
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المتوسطات الحسابية والنسب المئوية وترتيب أنماط أساليب الضبط الصفي كما ):  ٣(جدول 
  يراها معلمو وطلبة المدارس األساسية والثانوية قيد الدراسة
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٧٤.٢  ٣.٧١  ١٦  األسلوب الوقائي اإلرشادي
%  

١  %٦٤  ٣.٢٠  ١  

٥٦.٤  ٢.٨٣  ٩  األسلوب العتابي التوبيخي
%  

٥٧.٣  ٢.٨٧  ٢
%  

٣  

٤١.٦  ٢.٠٨  ١٠  األسلوب العقابي التسلطي
%  

٥٧.٦  ٢.٨٨  ٣
%  

٢  

  .درجات) ٥(الدرجة العظمى للفقرة 

كما وتشير النتائج عن تضارب آراء كل من المعلمين والطلبة حـول اسـتخدام أنمـاط    
هـو   أساليب الضبط الصفي األخرى، ففي حين أظهر المعلمون أن األسلوب العقابي التسلطي

األقل ممارسة في المدارس، بّين الطلبة أن أقل األساليب ممارسـة هـو األسـلوب العتـابي     
ولتفسير ذلك يرى الباحث أن األمر ربما يعود إلى عدم قدرة الطلبة التمييـز بـين   . التوبيخي

نمط األسلوب العقابي التسلطي ونمط األسلوب العتابي التوبيخي، ألن كال النمطين من وجهـة  
طلبة يدالن على عقاب، ألن التوبيخ هو في حد ذاته يعتبر شكال من أشكال العقاب وهو نظر ال

  .أمر ال يحبذ الطلبة سماعه بالفطرة، ألنه كالعقاب تماماً يعرضهم لإلحراج أمام زمالئهم

أما بالنسبة للمعلمين، فإن األمر يختلف تماماً، نتيجة للكفاءة الذاتية التي يتمتعـون بهـا   
تالميذ، ألنهم عندما يستخدمون األسلوب العتابي التوبيخي في الصف، إنما يقصدون مقارنة بال



  ..."تصورات معلمي املدارس احلكومية األساسية والثانوية وطلبتها حنو " ـــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٠

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠١، ١٥ جملة جامعة النجاح لألحباث، اجمللد

توجيه الطالب للعودة إلى أجواء الدراسة الطبيعية بأسلوب عتابي رقيـق، ولـيس لقمعـه أو    
  .عقابه، أو حتى إحراجه أمام زمالئه

، )١٩٨٤(، وجامبور )١٩٨٣(حسن : وتتفق هذه النتيجة في مضمونها مع نتائج دراسات
، حيث أكدت هذه الدراسات علـى أهميـة   )MaGarity & Butts, 1984(ومكارتي وبطس 

استخدام المعززات وأساليب الوعظ واإلرشاد سلفاً في الحصول على أفضل النتائج في ضبط 
  .الصف للحفاظ على النظام فيه

  
  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي نصه: ثانياً

في تصورات المعلمـين  ) ٠.٠٥=  α(لة إحصائية عند مستوى هل توجد فروق ذات دال
والطلبة في استخدام أنماط أساليب الضبط الصفي في المدارس األساسية والثانوية في شـمال  

  ؟)تلميذ، معلم(فلسطين تعزى لمتغير وصف العمل 

 -Independent T(للمجموعتين المسـتقلتين  ) ت(لإلجابة عن السؤال استخدم اختبار 

test( ونتائج الجدول رقم ،)تبين ذلك) ٤:  

المحسوبة على نمـط األسـلوب العتـابي    ) ت(أن قيمة اختبار ) ٤(يتضح من الجدول 
=  α(، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى    )١.٣٨(التوبيخي كانت 

ـ  )طالب، معلم(على هذا النمط تعزى لمتغير وصف العمل ) ٠.٠٥ ار ، بينما كانت قـيم اختب
األسلوب الوقائي اإلرشادي، واألسلوب العقابي التسـلطي علـى   : المحسوبة على أنماط) ت(

، وهما قيمتان تشيران على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند )١٤.٩١، ٩.٢٢(التوالي 
على هاذين النمطين بين الطلبة والمعلمين، حيث كانت الفروق لصـالح  ) ٠.٠٥=  α(مستوى 

نمط األسلوب الوقائي اإلرشادي، بينما كانت الفروق لصالح الطلبة على نمـط  المعلمين على 
  .األسلوب العقابي التسلطي

ومن خالل مالحظة النتائج تبين أنه في حالة نمـط األسـلوب الوقـائي اإلرشـادي أن     
المعلمين يتمتعون بكفاءة ذاتية أكثر من الطلبة لتمييز هذا النمط من أساليب الضبط الصـفي،  



  ٢٥١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسني احللو غسان 

  ٢٠٠١ ،١٥ جملة جامعة النجاح لألحباث، اجمللد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األول وهو إدراك المعلمين : نمط يشكل محوراً أساسياً للمعلمين في ضوء سببين رئيسينوهو 
لداللة الفروق في أنماط أساليب الضبط الصفي تبعاً لمتغيـر  ) ت(نتائج اختبار ):  ٤(جـدول  

  وصف العمل

أنماط أساليب الضبط 
  الصفي

  المعلمون  الطلبة
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  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  

نمــط األســلوب  
  *٠.٠٠٠١  ٩.٢٢  ٠.٤٥  ٣.٧١  ٠.٥٣  ٣.٢٠  الوقائي اإلرشادي

نمط األسلوب العتابي 
  التوبيخي

٠.١٦٦  ١.٣٨  ٠.٥١  ٢.٨٣  ٠.٥٣  ٢.٨٦  

نمط األسلوب العقابي 
  التسلطي

١٤.٩  ٠.٥٦  ٢.٠٨  ٠.٦٨  ٢.٨٨
١  

٠.٠٠٠١*  

  ).٠.٠٥=  α( دال إحصائياً عند مستوى * 

أن هذا النمط يعتبر من األنماط اإليجابية التي تؤكد عليها التربيـة الحديثـة عنـد    والمعلمات 
ممارسة التعليم والتعلم الصفي، ألنه النمط األكثر فعالية ونجاعة في ضـبط الصـف لحفـظ    

أما السبب الثاني فيعود إلى المعرفة األكيدة التي يتمتع بها كـل مـن المعلمـين    . النظام فيه
ن وزارة التربية والتعليم وتعليماتها التي تؤكد بدورها على أهمية وضـرورة  والمعلمات لقواني

اللجوء إلى األساليب اإليجابية، بما تتضمنه من إرشاد كأسلوب وقائي فـي معالجـة قضـايا    
الشغب الصفي قبل وقوعها حتى ال يستفحل أمرها وتؤثر سلباً علـى مجريـات الحصـص    

از استخدام بعض األساليب السلبية، كالعقاب البدني الدراسية، بل وتنص صراحة على عدم جو
، واللتان تؤكدان )١٩٩٥(، ودراسة عالونه )١٩٨٣(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة حسن . مثالً

  .على أهمية ممارسة أساليب الضبط الصفي اإليجابية لضمان أجواء صفية صحية ومتعاونة



  ..."تصورات معلمي املدارس احلكومية األساسية والثانوية وطلبتها حنو " ـــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٢

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠١، ١٥ جملة جامعة النجاح لألحباث، اجمللد

ن في حالة نمط األسلوب العقـابي  كما وقد يعزو الباحث سبب تفوق الطلبة على المعلمي
التسلطي إلى تدني مستوى الفهم الذي يتمتع فيه الطلبة للتعليمات والقوانين المدرسية، والتـي  
يمكن اعتبارها من وجهة نظرهم أساليب عقابية أكثر منها وقائية إرشادية، ألن مجرد تـذكير  

فمـن هنـا   . كتهديد وإرهـاب  المعلم للطلبة بضرورة االنصياع للتعليمات قد يفسر من قبلهم
يالحظ أن نتائج الطلبة جاءت عكسية تماماً على هذا النمط عما هو الحال بالنسـبة للمعلمـين   
على نمط األسلوب الوقائي اإلرشادي، فما يراه المعلمون إيجابياً من أساليب وممارسات، قـد  

ـ  م حتـى بـالتفكير   يفسره الطلبة سلباً من وجهة نظرهم، ألنهم يكونون في وضع ال يسمح له
باألساليب التي تتماشى مع قوانين المدرسة وتعليماتها، ألنها تمسهم دون غيرهم وتطبق عليهم 
بال هوادة، على الرغم أنها وجدت من أجلهم ، ألنهم يشكلون الحلقة الضعيفة فـي المجتمـع   

  .المدرسي
  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي نصه: ثالثا

في تصورات الطلبة في ) ٠.٠٥=  α(ات داللة إحصائية عند مستوى هل توجد فروق ذ
استخدام أنماط أساليب الضبط الصفي في المدارس األساسية والثانوية فـي شـمال فلسـطين    

  تعزى لمتغير الجنس؟

 -Independent T(للمجموعتين المسـتقلتين  ) ت(لإلجابة عن السؤال استخدم اختبار 

test (م والنتائج في الجدول رق)تبين ذلك) ٥:  

=  α(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى    ) ٥(يتضح من الجدول 
تعزى لمتغيـر  ) األسلوب الوقائي اإلرشادي، واألسلوب العتابي التوبيخي(في نمطي ) ٠.٠٥

في نمط األسـلوب  ) ٠.٠٥=  α(جنس الطالب، بينما كانت الفروق دالة إحصائياً عند مستوى 
  .سلطي ولصالح الذكور من الطلبةالعقابي الت

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى كون نمط األسلوب العقابي التسلطي ربما  يمارس فـي  
مدارس الذكور أكثر من مدارس اإلناث، فالطلبة الذكور بطبيعتهم هم األكثر خشونة وعدوانية 



  ٢٥٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسني احللو غسان 

  ٢٠٠١ ،١٥ جملة جامعة النجاح لألحباث، اجمللد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثر مـن مـدارس   أن تتفشى هذه الظاهرة في مدارس الذكور أك -إذن–من اإلناث، فال غرابة 
  اإلناث واللواتي عادة ما يجدي معهن استخدام الكالم اللفظي دون االضطرار إلى استخدام نمط 

لداللة الفروق في أنماط أساليب الضبط الصفي تبعاً لمتغيـر  ) ت(نتائج اختبار ):  ٥(جـدول  
  .الجنس لدى الطلبة

أنماط أساليب 
  الضبط الصفي

  اناث  ذكور

وبة
حس

الم
ت 

  

ى 
ستو

م
لدال
ا

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  لة

ــلوب  ــط األس نم
  الوقائي اإلرشادي

٠.٩١٧  ٠.١٠  ٠.٦١  ٣.٢٤  ٠.٥١  ٣.٢٣  

ــلوب  ــط األس نم
  العتابي التوبيخي

٠.٦٦٤  ٠.٤٣  ٠.٥٦  ٢.٨٧  ٠.٥٢  ٢.٨٩  

ــلوب  ــط األس نم
  العقابي التسلطي

٠.٠٠٠١  ٧.٥٧  ٠.٦٣  ٢.٦١  ٠.٦٥  ٣.٠٥*  

  ).٠.٠٥ = α( دال إحصائياً عند مستوى * 

فمن هنا يمكن القول أن هذه النتيجة جاءت متفقة تماماً مع المنطق التربـوي  . العقاب بحقهن
يوصفون بأنهم األكثر عدوانية وشراسـة   -وفي كل المجتمعات تقريباً-الذي يقول أن الذكور 

ومغامرة، في حين توصف اإلناث بأنهن األضعف حاالً واحتماالً، واألكثر حرصاً واعتماديـة  
وتتفـق هـذه   . وتعاوناً من الذكور، ألن المجتمع أرادهم أن يكونوا كذلك منذ نعومة أظافرهم

والتي بينت بأن استخدام أساليب القمع والشدة في ضـبط  ) ١٩٩٥(النتيجة مع دراسة عالونه 
  .السلوك الصفي جاء لصالح الذكور من الطلبة

  
  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع والذي نصه: رابعاً



  ..."تصورات معلمي املدارس احلكومية األساسية والثانوية وطلبتها حنو " ـــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٤

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠١، ١٥ جملة جامعة النجاح لألحباث، اجمللد

في تصورات الطلبة في ) ٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
استخدام أنماط أساليب الضبط الصفي في المدارس األساسية والثانوية فـي شـمال فلسـطين    

  تعزى لمتغير المرحلة الدراسية؟
 -Independent T(للمجموعتين المسـتقلتين  ) ت(لإلجابة عن السؤال استخدم اختبار 

test ( والنتائج في الجدول رقم)تبين ذلك) ٦:  

لداللة الفروق في أنماط أساليب الضبط الصفي تبعاً لمتغيـر  ) ت(نتائج اختبار ):  ٦(جـدول  
  المرحلة الدراسية لدى الطلبة

أنماط أساليب 
  الضبط الصفي

  الثانوية  األساسية

وبة
حس

الم
ت 

  

ى 
ستو

م
اللة

الد
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  

ــلوب  ــط األس نم
  ٠.٧٨٣  ٠.٢٧  ٠.٥٩  ٣.٢٣  ٠.٥٠  ٣.٢٤  الوقائي اإلرشادي

ــلوب  ــط األس نم
  العتابي التوبيخي

٠.٧٤٦  ٠.٣٢  ٠.٥٢  ٢.٨٧  ٠.٥٤  ٢.٨٩  

ــلوب  ــط األس نم
  العقابي التسلطي

٠.٠٠٠١  ٥.٧٥  ٠.٦٢  ٢.٧٣  ٠.٧٠  ٣.٠٥*  

  ).٠.٠٥=  α( دال إحصائياً عند مستوى * 

=  α(فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى    أنه ال توجد ) ٦(يتضح من الجدول 
، تعزى لمتغيـر  )األسلوب الوقائي اإلرشادي، واألسلوب العتابي التوبيخي(في نمطي ) ٠.٠٥

الجدوليـة،  ) ت(المحسوبة في كل منهما أقل من قيمة ) ت(المرحلة الدراسية، نظراً لكون قيم 
فـي نمـط األسـلوب العقـابي     ) ٠.٠٥=  α(بينما كانت الفروق دالة إحصائياً عند مستوى 

  .التسلطي ولصالح طلبة المرحلة األساسية



  ٢٥٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسني احللو غسان 

  ٢٠٠١ ،١٥ جملة جامعة النجاح لألحباث، اجمللد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، يرى الباحث أن استخدام المعلم نمـط األسـلوب العقـابي    )٦(وكما يتبين من الجدول 
التسلطي ربما يتماشى مع طبيعة المرحلة األساسية أكثر من طلبة المرحلة الثانوية، بمعنى أن 

اضح ومألوف على طلبة المرحلة األساسية، في حـين  المعلمين يستخدمون هذا النمط بشكل و
فطلبة المرحلة الثانوية غالباً ما يكونون قد . لم يكن الحال كذلك بالنسبة لطلبة المرحلة الثانوية

وصلوا مرحلة متقدمة من النضج العقلي والنمو الجسمي والنفسي مما يجعل المعلمين يفكرون 
سلوب العقابي التسلطي عليهم، وبالمقابل قد ال تنطبـق  جدياً قبل اإلقدام على ممارسة نمط األ

هذه الحقيقة على طلبة المرحلة األساسية الذين ال ينفع الكالم وحده معهم لضـبطهم، ألنهـم   
يكونون في وضع إدراكي ال يسمح لهم اإلذعان بإيجابية ألوامر المعلم ونواهيه، ممـا يدفعـه   

  .إلنزال العقاب بهم

، )١٩٩٣(، ودراسة صـبري  )١٩٨٣(مضمونها مع دراسة حسن وتتفق هذه النتيجة في 
، وكلها تنوه إلى أن ممارسة المعلمين لبعض األساليب التـي تـدل   )١٩٩٥(ودراسة عالونه 

على العقاب البدني والطرد من الصف لطلبة المرحلة األساسية في حالة معالجـة المشـكالت   
  .مدارس المرحلة األساسيةالسلوكية التي تبرز في أوساط مثل هؤالء الطلبة في 

  
  النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس والذي نصه: خامساً

في تصورات الطلبة في ) ٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
استخدام أنماط أساليب الضبط الصفي في المدارس األساسية والثانوية فـي شـمال فلسـطين    

  تعزى لمتغير التخصص؟

 -Independent T(للمجموعتين المسـتقلتين  ) ت(السؤال استخدم اختبار لإلجابة عن 

test ( والنتائج في الجدول رقم)تبين ذلك) ٧:  

=  α(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى    ) ٧(يتضح من الجدول 
، تعزى لمتغيـر  )األسلوب العتابي التوبيخي، واألسلوب العقابي التسلطي(في نمطي ) ٠.٠٥



  ..."تصورات معلمي املدارس احلكومية األساسية والثانوية وطلبتها حنو " ـــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٦

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠١، ١٥ جملة جامعة النجاح لألحباث، اجمللد

فـي نمـط   ) ٠.٠٥=  α(خصص الطلبة، بينما كانت الفروق دالة إحصائياً عنـد مسـتوى   ت
  .األسلوب الوقائي اإلرشادي ولصالح طلبة التخصص األدبي، كما هو مبين في الجدول السابق

ويرى الباحث أن السبب في ذلك ربما  يعود إلى أن نمط األسلوب الوقائي اإلرشادي هو 
ي أوساط طلبة التخصص األدبي، ألنه النمط المفضـل لـديهم   نمط يسود على نطاق واسع ف

لداللة الفروق في أنماط أساليب الضبط الصفي تبعاً لمتغيـر  ) ت(نتائج اختبار ):  ٧(جـدول  
  التخصص لدى الطلبة

أنماط أساليب 
  الضبط الصفي

  أدبي  علمي
وبة

حس
الم

ت 
  

ى 
ستو

م
اللة

الد
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  

ــط  ــلوب نم األس
  الوقائي اإلرشادي

٠.٠٠٣  ٢.٩٥  ٠.٦٣  ٣.٣٥  ٠.٥٥  ٣.١٤*  

ــلوب  ــط األس نم
  العتابي التوبيخي

٠.٠٩٠  ١.٧٠  ٠.٥٦  ٢.٨١  ٠.٤٨  ٢.٩١  

ــلوب  ــط األس نم
  العقابي التسلطي

٠.٧٢٦  ٠.٣٤  ٠.٥٧  ٢.٧٤  ٠.٦٥  ٢.٧١  

  ).٠.٠٥=  α( دال إحصائياً عند مستوى * 

نة عما هو الحـال بالنسـبة لـزمالئهم أصـحاب     نظراً لحاجتهم الماسة له وباستمرار، مقار
التخصص العلمي، ويدعم هذا االستنتاج اعتماد طلبة التخصص األدبي وبصورة دائمة علـى  
أسلوب اإلرشاد لمساعدتهم على إنجاز ما يجب إنجازه من واجبات تعليمية سواء داخل الصف 

ي ترى أنه وبسبب بـروز  الت) ١٩٨٦(ويدعم هذا القول دراسة العمران . الدراسي أو خارجة
مشكالت االنضباط الصفي في أوساط طلبة التخصص األدبي، جعلهم في وضع يعتمدون على 

  .تعليمات المعلم وإرشاداته في معظم ما يطلب منهم إنجازه من واجبات والتزامات
  



  ٢٥٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسني احللو غسان 

  ٢٠٠١ ،١٥ جملة جامعة النجاح لألحباث، اجمللد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  النتائج المتعلقة بالسؤال السادس والذي نصه: سادساً

في تصورات المعلمـين  ) ٠.٠٥=  α(مستوى  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
في استخدام أنماط أساليب الضبط الصفي في المدارس األساسية والثانوية في شمال فلسـطين  

  تعزى لمتغير الجنس؟
 -Independent T(للمجموعتين المسـتقليتين  ) ت(لإلجابة عن السؤال استخدم اختبار 

test ( والنتائج في الجدول رقم)تبين ذلك) ٨:  

ـ  لداللة الفروق في أنماط أساليب الضبط الصفي تبعاً لمتغيـر  ) ت(نتائج اختبار ):  ٨(دول ج
  الجنس لدى المعلمين

أنماط أساليب 
  الضبط الصفي

  أنثى  ذكر

وبة
حس

الم
ت 

  

ى 
ستو

م
اللة

الد
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  

ــلوب  ــط األس نم
  الوقائي اإلرشادي

٠.٧٦١  ٠.٣٠  ٠.٤٧  ٣.٧٣  ٠.٤٥  ٣.٧١  

ــلوب  ــط األس نم
  العتابي التوبيخي

٠.٠٨٧  ١.٧٢  ٠.٤٤  ٢.٣١  ٠.٤٧  ٢.٤٣  

ــلوب  ــط األس نم
  العقابي التسلطي

٠.٠٠٣  ٣.٠١  ٠.٤٥  ١.٩٢  ٠.٥٩  ٢.١٧*  

  ).٠.٠٥=  α( دال إحصائياً عند مستوى * 
=  α(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى    ) ٨(يتضح من الجدول 

تعزى لمتغيـر  ) الوقائي اإلرشادي، واألسلوب العتابي التوبيخياألسلوب (في نمطي ) ٠.٠٥
في نمط األسـلوب  ) ٠.٠٥=  α( جنس المعلم، بينما كانت الفروق دالة إحصائياً عند مستوى 

  .العقابي التسلطي ولصالح المعلمين



  ..."تصورات معلمي املدارس احلكومية األساسية والثانوية وطلبتها حنو " ـــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٨

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠١، ١٥ جملة جامعة النجاح لألحباث، اجمللد

ويعزو الباحث السبب في ذلك إلى تفرد معلمي مدارس الـذكور فـي اسـتخدام نمـط     
وتنسجم هذه النتيجة مع نتيجة السؤال الثالث في هذه الدراسة مـن  . التسلطياألسلوب العقابي 

حيث أن الطلبة الذكور يتميزون بالعنف والخشونة والقسوة، مما يجبر معلميهم علـى إنـزال   
العقاب بهم، والعكس هو الصحيح بالنسبة لإلناث اللواتي يكن في وضع ال تجبـر معلمـاتهن   

  .لطبيعتهن التي تتميز بالهدوء وااللتزام بشكل عامعلى استخدام القسوة بحقهّن 
  النتائج المتعلقة بالسؤال السابع والذي نصه: سابعاً

في تصورات المعلمـين  ) ٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
في استخدام أنماط أساليب الضبط الصفي في المدارس األساسية والثانوية في شمال فلسـطين  

  متغير الشهادة العلمية؟تعزى ل

  المتوسطات الحسابية ألنماط أساليب الضبط الصفي تبعاً لمتغير الشهادة العلمية):  ٩(جدول 

الشهادة العلمية           
  أنماط الضبط الصفي

دبلوم متوسط
  )٤٤=ن(

بكالوريوس
  )١٢=ن(ماجستير   )١٣٨=ن(

  ٣.٧١  ٣.٦٧  ٣.٨٤  األسلوب الوقائي اإلرشادي
  ٢.٣٩  ٢.٤١  ٢.٣٠  العتابي التوبيخياألسلوب 

  ٢.٣٦  ٢.٠٩  ١.٩٦  األسلوب العقابي التسلطي

، والنتائج فـي  )ANOVA(من أجل اإلجابة عن السؤال استخدم تحليل التباين األحادي 
  :تبين ذلك) ١٠(الجدول رقم 

) ٠.٠٥=  α(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  ) ١٠(يتضح من الجدول 
تعزى لمتغير الشـهادة  ) األسلوب الوقائي اإلرشادي، واألسلوب العتابي التوبيخي(ي في نمط

ولتحديـد  . العلمية باستثناء نمط األسلوب العقابي التسلطي، حيث كانت الفروق دالة إحصائياً
بين أي من الشهادات العلمية كانت الفروق، استخدم اختبار شفيه للمقارنـات البعديـة بـين    

  .تبين ذلك) ١١(ابية، والنتائج في الجدول رقم المتوسطات الحس



  ٢٥٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسني احللو غسان 

  ٢٠٠١ ،١٥ جملة جامعة النجاح لألحباث، اجمللد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في أنماط أساليب الضـبط الصـفي   ):  ١٠(جدول 
  تبعاً لمتغير الشهادة العلمية
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وبة
حس

الم
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وى
ست
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اللة

الد
  

ــائي  األســلوب الوق
  اإلرشادي

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

٠.٩١  
٤٠.٤١  

٢  
١٩٤  

٠.٤٥٥  
٠.٢٠٨  

٠.١١٤  ٢.١٩  

ــابي  ــلوب العت األس
  التوبيخي

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

٠.٤٠  
٤٢.٠٥  

٢  
١٩٤  

٠.٢٠  
٠.٢١٦  

٠.٤٠٥  ٠.٩٢  

ــابي  ــلوب العق األس
  التسلطي

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

١.٩٤  
٦١.٧٥  

٢  
١٩٤  

٠.٩٧  
٣.١٢  ٠.٣١  

٠.٠٤٦
*  

  ) ٠.٠٥=  α( دال إحصائياً عند مستوى * 

نتائج اختبار شفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لنمط األسلوب ):  ١١(جدول 
  العقابي التسلطي تبعاً لمتغير الشهادة العلمية

  ماجستير بكالوريوس دبلوم متوسط  الشهادة العلمية
  *٠.٤٠-  ٠.١٣-    وم متوسطدبل. ١
  ٠.٢٦-      بكالوريوس. ٢



  ..."تصورات معلمي املدارس احلكومية األساسية والثانوية وطلبتها حنو " ـــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦٠

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠١، ١٥ جملة جامعة النجاح لألحباث، اجمللد

        ماجستير . ٣
  )٠.٠٥=  α( دال إحصائياً عند مستوى * 

أن الفروق في نمط األسلوب العقابي التسـلطي كانـت دالـة    ) ١١(يتضح من الجدول 
بين دبلوم متوسط وماجستير ولصالح ماجستير، بينما لم ) ٠.٠٥=  α( إحصائياً عند مستوى 

  .لفروق دالة إحصائياً بين دبلوم متوسط وبكالوريوس، وبكالوريوس وماجستيرتكن ا

ويرى الباحث السبب في أن النتيجة جاءت لصالح حملـة الماجسـتير مـن المعلمـين     
بالمقارنة مع زمالئهم حملة الدبلوم المتوسط في نمط األسلوب العقابي التسلطي لربمـا يعـود   

عالجة قضايا الضبط الصفي، األمر الذي قد يدفع هذه الفئة لقلة الخبرة التي يتمتعون بها في م
من المعلمين إلى العشوائية في معالجة هذه القضايا، وذلك لضمان الحصول على نتائج فورية 
دون االلتفات للنتائج السلبية التي قد يترتب عليها اتخاذ مثل هذه اإلجرائيـة علـى العمليـة    

  .التعليمية

يمكن القول أن أصحاب الخبرة األطول غالباً ما يكونوا هـم   فمن وجهة النظر المنطقية
األقدر في التعامل بإيجابية مع مجمل القضايا التربوية، ومن ضمنها القضـايا ذات العالقـة   

. المباشرة باإلدارة الصفية، وهذا ما تؤيده معظم الدراسات التربوية الحديثة في هـذا المجـال  
ة العلمية قد ال يكفي لوحده في توفير المهارة الالزمـة  وعليه يرى الباحث أن مستوى الشهاد

للمعلم للتعامل بإيجابية مع المواقف الصفية دون األخذ بعين االعتبار بعامل الخبـرة والـذي   
يمكن أن يوفر لحامله الباع الطويل والنظرة التربوية الثاقبة في مواجهة األزمات الصفية التي 

  .اسية عن المعتادتنشأ أو تعكر صفو سير الحصة الدر
  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن والذي نصه: ثامناً

في تصورات المعلمين ) ٠.٠٥=  α( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
في استخدام أنماط أساليب الضبط الصفي في المدارس األساسية والثانوية في شمال فلسـطين  

  تعزى لمتغير المرحلة الدراسية؟



  ٢٦١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسني احللو غسان 

  ٢٠٠١ ،١٥ جملة جامعة النجاح لألحباث، اجمللد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -Independent T(للمجموعتين المسـتقلتين  ) ت(ابة عن السؤال استخدم اختبار لإلج

test ( والنتائج في الجدول رقم)تبين ذلك) ١٢:  
لداللة الفروق في أنماط أساليب الضبط الصفي تبعاً لمتغير ) ت(نتائج اختبار ):  ١٢(جدول 

  المرحلة الدراسية لدى المعلمين

أنماط أساليب 
  الضبط الصفي

  أنثى  ذكر

وبة
حس

الم
ت 

  

ى 
ستو

م
اللة

الد
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  

ــلوب  ــط األس نم
  الوقائي اإلرشادي

٠.٨٤٣  ٠.١٩٨  ٠.٤٦  ٣.٧٢  ٠.٣٤  ٣.٧٥  

ــلوب  ــط األس نم
  العتابي التوبيخي

٠.١٠٠  ١.٦٥  ٠.٤٧  ٢.٣٧  ٠.٣٨  ٢.٦١  

ــلوب  ــط األس نم
  العقابي التسلطي

٠.١٧٢  ١.٣٧  ٠.٥٦  ٢.٠٧  ٠.٥٨  ٢.٣٠  

  ).٠.٠٥=  α( ال إحصائياً عند مستوى د* 

=  α(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى    ) ١٢(يتضح من الجدول 
ويـرى  . في أنماط أساليب الضبط الصفي تبعاً لمتغير المرحلة الدراسية لدى المعلمين) ٠.٠٥

أساسـية،  (سـية  الباحث أن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير المرحلـة الدرا 
ربما يعود إلى تقارب وجهات نظر المعلمين فيما يتعلق بممارسة أنماط الضبط الصفي ) ثانوية

بغض النظر عن طبيعة المرحلة الدراسية، ألن تعليمات وزارة التربية والتعلـيم وتوجيهاتهـا   
ية أو التي تعمم على المدارس لممارسة الضبط الصفي وحفظ النظام ال تفرق بين مرحلة أساس

  .ثانوية، فالقانون يطبق على الجميع بال استثناء، سواء كانت مدرسة أساسية أو ثانوية
  

  النتائج المتعلقة بالسؤال التاسع والذي نصه: تاسعاً



  ..."تصورات معلمي املدارس احلكومية األساسية والثانوية وطلبتها حنو " ـــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦٢

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠١، ١٥ جملة جامعة النجاح لألحباث، اجمللد

بين أبعاد أنماط أسـاليب  ) ٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
  شمال فلسطين تعزى لمتغير الطلبة؟ الضبط الصفي في المدارس األساسية والثانوية في

 Repeated(لإلجابة عن السؤال استخدم تحليل التباين متعدد القياسات للمتغيرات التابعة 

MANOVA ( باستخدام اإلحصائي ولكس المبدا)Wilks’ Lambda ( والنتائج في الجدول
  :تبين ذلك) ١٣(رقم 

تابعة لداللة الفروق بين أبعاد األنماط عند نتائج تحليل التباين متعدد القياسات ال):  ١٣(جدول 
  الطلبة

  مستوى الداللة درجات الحرية ف المحسوبة  قيمة ولكس المبدا
٠.٠٠٠  ٢  ٧٣.٤١  ٠.٧٦*  

  ).٠.٠٥=  α( دال إحصائياً عند مستوى * 

) ٠.٠٥=  α(أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ١٣(يتضح من الجدول 
الوقائي اإلرشـادي، والعتـابي التـوبيخي،    (ليب الضبط الصفي المختلفة بين أبعاد أنماط أسا
  ).والعقابي التسلطي

للمقارنـات  ) Sidak(ولتحديد بين أي من األبعاد كانت الفروق، استخدم اختبار سـيداك  
  :تبين ذلك)  ١٤(الثنائية البعدية بين المتوسطات الحسابية والنتائج في الجدول رقم 

للمقارنات الثنائية بين المتوسطات الحسابية لألبعاد عند ) Sidak(اختبار نتائج ):  ١٤(جدول 
  الطلبة

أبعاد أنماط أساليب الضبط 
سط  الصفي
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  *٠.٣٤  *٠.٣٦    ٣.٢٣  األسلوب الوقائي اإلرشادي
  ١.٧٨-      ٢.٨٧  خياألسلوب العتابي التوبي



  ٢٦٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسني احللو غسان 

  ٢٠٠١ ،١٥ جملة جامعة النجاح لألحباث، اجمللد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ٢.٨٩  األسلوب العقابي التسلطي
  )٠.٠٥=  α( دال إحصائياً عند مستوى * 

  :ما يلي) ١٤(يتضح من الجدول 
بـين نمـط األسـلوب الوقـائي     ) ٠.٠٥=  α( توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى  -

 اإلرشادي ونمطي األسلوب العقابي التوبيخي واألسـلوب العقـابي التسـلطي ولصـالح    
  .األسلوب الوقائي اإلرشادي

بين نمط األسلوب العتابي )  ٠.٠٥=  α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -
  .التوبيخي ونمط األسلوب العقابي التسلطي

بمعنى أن أكثر األنماط استخداماً تبعاً لتصورات الطلبة يتمثل في نمط األسلوب الوقـائي    
  ).١(لية كما يظهر في الشكل البياني رقم اإلرشادي، وتبدو هذه النتيجة ج

  المتوسطات الحسابية ألنماط أساليب الضبط الصفي لدى الطلبة):  ١(الشكل 

ويرى الباحث أن السبب في تفوق نمط األسلوب الوقائي اإلرشادي، ربما يعـود لكـون    
حبذة في نظـر  العقابي التسلطي، والعقابي التوبيخي يعتبران من األنماط غير الم: كال النمطين

الطلبة وتنسجم هذه النتيجة تماماً مع نتيجة السؤالين األول والثـاني فـي الدراسـة الحاليـة،     

2.7

2.8

2.9

3

3.1

3.2

وقائي  عتابي  تسلطي



  ..."تصورات معلمي املدارس احلكومية األساسية والثانوية وطلبتها حنو " ـــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦٤
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ويصدق القول في تفسيرها ما ذكر حول اعتبار النمطين العقابي التسلطي، والعتابي التوبيخي 
  .من األساليب السلبية التي ال يرغب الطلبة أصالً التعرض لها

  لمتعلقة بالسؤال العاشر والذي نصهالنتائج ا: عاشراً

بين أبعاد أنماط أسـاليب  ) ٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
  الضبط الصفي في المدارس األساسية والثانوية في شمال فلسطين تعزى لمتغير المعلم؟

 Repeated( لإلجابة عن السؤال استخدم تحليل التباين متعدد القياسات للمتغيرات التابعة

MANOVA ( باستخدام اإلحصائي ولكس المبدا)Wilks’ Lambda ( والنتائج في الجدول
  :تبين ذلك) ١٥(رقم 

نتائج تحليل التباين متعدد القياسات التابعة لداللة الفروق بين أبعاد األنماط عند ):  ١٥(جدول 
  المعلمين

  ةمستوى الدالل درجات الحرية ف المحسوبة  قيمة ولكس المبدا
٠.٠٠٠  ٢  ٧٣٦.٩٥  ٠.١٠*  

  )٠.٠٥=  α( دال إحصائياً عند مستوى * 

=  α(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى    ) ١٥(يتضح من الجدول 
  . بين أبعاد أنماط أساليب الضبط الصفي المختلفة)  ٠.٠٥

 )Sidak Test(ولتحديد بين أي من األبعاد كانـت الفـروق، اسـتخدم اختبارسـيداك      
  :تبين ذلك)  ١٦(للمقارنات الثنائية البعدية بين المتوسطات الحسابية والنتائج في الجدول رقم 

بـين  ) ٠.٠٥=  α(وجود فروق دالة إحصائياً عنـد مسـتوى   ) ١٦(يتضح من الجدول 
  :األبعاد المختلفة عند المعلمين، وكانت على النحو التالي

لوب العقابي التسـلطي ولصـالح نمـط    بين نمط األسلوب العتابي التوبيخي ونمط األس -
  .األسلوب العتابي التوبيخي
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بين نمط األسلوب العتابي التوبيخي ونمط األسلوب الوقائي اإلرشـادي ولصـالح نمـط     -
  .األسلوب الوقائي اإلرشادي

للمقارنات الثنائية بين المتوسطات الحسابية لألبعاد عند ) Sidak(نتائج اختبار ):  ١٦(جدول 
  المعلمين
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  *١.٣٢-  *٠.٣٢    ٢.٣٩  األسلوب الوقائي اإلرشادي
  *١.٦٤-      ٢.٠٧  األسلوب العتابي التوبيخي
        ٣.٧٢  األسلوب العقابي التسلطي

  ).٠.٠٥=  α( دال إحصائياً عند مستوى * 

بين نمط األسلوب العقابي التسلطي ونمط األسلوب الوقائي اإلرشـادي ولصـالح نمـط     -
  .األسلوب الوقائي اإلرشادي

بمعنى أن أكثر األنماط استخداماً تبعاً لتصورات المعلمين هو نمط األسـلوب الوقـائي   
قابي التسلطي، وتبدو اإلرشادي، يليه نمط األسلوب العتابي التوبيخي، وأخيراً نمط األسلوب الع

  ).٢(هذه النتيجة بوضوح في الشكل البياني رقم 
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  المتوسطات الحسابية ألنماط أساليب الضبط الصفي لدى المعلمين):  ٢(الشكل 

ويرى الباحث السبب في تفوق نمط األسلوب العتابي التوبيخي علـى نمـط األسـلوب    
دي على كال النمطين السـابقين ربمـا    العقابي التسلطي، وتفوق نمط األسلوب الوقائي اإلرشا

يعود إلى شعور المعلمين باإلرتياح من جراء استخدام نمط األسلوب الوقائي اإلرشـادي فـي   
الضبط الصفي، ألنهم يحبذون استخدامه كإجراء وقائي لحمايتهم مغبة اللجوء الستخدام أنماط 

سلوب الوقائي اإلرشادي في أما في حالة عدم جدوى استخدام نمط األ. الضبط الصفي السلبية
ضبط سلوك التالميذ، فإنهم يلجأون إلى استخدام أسلوب آخر يعد أشد مـن نمـط األسـلوب    
الوقائي اإلرشادي، وألطف من نمط األسلوب العقابي التسلطي، والذي يعتبر من وجهة نظـر  

أسـلوب  المعلمين آخر المطاف في استخدامه بحق بعض الطلبة الذين ال يجدي معهم استخدام 
  .آخر كالوعظ واإلرشاد والعتاب مثال

  
  االستنتاجات

  :في ضوء عرض نتائج الدراسة ومناقشتها يستنتج الباحث ما يلي
أن نمط األسلوب الوقائي اإلرشادي هو النمط السائد في المدارس األساسية والثانوية في  .١

  .مدارس شمال فلسطين من وجهة نظر كل من المعلمين والطلبة
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هم األقدر واألكفأ في تفسير أنماط أساليب الضبط الصـفي التـي تسـتخدم     أن المعلمين .٢
  .بالمدارس األساسية والثانوية في مدارس شمال فلسطين مقارنة بالطلبة

أن نمط األسلوب العقابي يظهر بوضوح في مدارس الطلبة الذكور عما هو الحـال فـي    .٣
يندرجون في إطار المرحلة مدارس اإلناث، وبشكل أدق في مدارس الطلبة الذكور الذين 

  .األساسية
أن طلبة التخصص األدبي كانوا بحاجة أكثر لنمط األسلوب الوقائي اإلرشادي مقارنـة   .٤

  .بزمالئهم الذين ينتمون للتخصص العلمي
في تصورات المعلمـين  ) ٠.٠٥=  α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .٥

  .بعاً لمتغير المرحلة الدراسية لدى المعلمينحول استخدام أنماط أساليب الضبط الصفي ت
أن المعلمين من حملة درجة الماجستير هم أكثر المعلمين الذين يستخدمون نمط اٍألسلوب  .٦

  .العقابي التسلطي مقارنة بنظرائهم من حملة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس
ب السـلبية التـي ال   أن النمطين العقابي التسلطي والعتابي التوبيخي يعتبران من األسالي .٧

  .يحبذ الطلبة استخدامهما بحقهم من وجهة نظرهم
أن المعلمين، بشكل عام، يشعرون باالرتياح من جراء استخدام نمط األسـلوب الوقـائي    .٨

  .اإلرشادي في ضبط السلوك الصفي
  

  التوصيات والمقترحات

  :في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يقترح الباحث التوصيات التالية

دراسة مقارنة بين تصورات معلمي وطلبة المدارس الحكومية والخاصة، بما فيها  إجراء .١
  .مدارس وكالة الغوث نحو أنماط الضبط الصفي في المدارس التي يعملون بها

إجراء دراسة القتراح الحلول التي من شأنها حل المشـكالت التـي تواجـه المعلمـين      .٢
  .لتي يعملون بهاوالمعلمات في قضايا الضبط الصفي في المدارس ا
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ضرورة اهتمام وزارة التربية والتعليم بعقد دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات نحو بناء  .٣
االستراتيجيات اإليجابية للضبط الصفي بما يخدم العملية التعليمية التعلمية في الصـفوف  

  .الدراسية
تي تهتم بقضـايا  االهتمام بزيادة إشراك المعلمين والمعلمات في الندوات والمؤتمرات ال .٤

  .الضبط الصفي
ضرورة االهتمام بتنمية مفهوم أنماط أساليب الضبط الصـفي اإليجابيـة لـدى الطلبـة      .٥

المتخصصين بالتربية في الجامعات والذين يتوقع منهم العمل في مجـال التعلـيم فـي    
  .المدارس

  
  المراجع

  :املراجع العربية
: ، دار الثقافة للنشـر والتوزيـع، عمـان   والتعليم الصفي التعلم): ١٩٩٠(أبو سنية، عوده، واللقاين، أمحد  *

  .األردن
: ، منشورات جامعة القدس املفتوحة، عمانالتكيف ورعاية الصحة النفسية): ١٩٩٢(برنامج التعليم املفتوح  *

  .األردن
، ملخصات رسائل املاجستري مدى طاعة الطلبة لألوامر الصادرة من املسؤول املباشر): ١٩٨٣(حسن، خوله  *

  .٤٠-٣٧: ، جامعةالريموك، مركز البحث والتطوير التربوي)١٩٨٣-١٩٨٢(١يف التربية، جملد 
استراتيجية املعلمني يف التعامل مع املشكالت الصفية يف مدارس املرحلة األساسـية  ): ١٩٩٣(صربي، انعام  *

جامعة النجاح الوطنيـة،   ، رسالة ماجستري غري منشورة،الدنيا التابعة لوكالة الغوث الدولية يف الضفة الغربية
  .فلسطني: نابلس

، ملخصات رسائل اجتاهات املديرين واملعلمني حنو العقاب املدرسي وممارسته فيه): ١٩٨٩(عبيدات، زهاء  *
-٦١: ، جامعة الريموك، مركز البحث والتطوير التربـوي )١٩٨٩-١٩٨٨) (٦(املاجستري يف التربية، جملد

٦٢.  
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع،   ،)نظرة معاصرة(نفس التربوي علم ال): ١٩٩٨(عدس، عبد الرمحن  *

  .األردن: عمان
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: ، عمـان التوجيه يف أثناء التعلم الصفي، الرئاسة العامة لوكالة الغوث الدوليـة  ):١٩٩١(عصفور، وصفي  *
  .األردن

، "مني والتالميـذ آراء املعل: الضبط الصفي وحفظ النظام يف مدارس دولة البحرين): "١٩٩٥(عالونه، شفيق *
  .٢٩٦٣-٢٩٢٩): ٢٢(٦، )العلوم اإلنسانية( دراسات

  .، دار النهضة العربية، القاهرةحمدداهتا، قياسها، نظرياهتا: سيكولوجية الشخصية) ١٩٧٤(غنيم، حممد سيد  *
  .األردن: ، دار الشروق، عمانسيكولوجية التعلم والتعليم الصفي): ١٩٨٩(قطامي، يوسف  *
، اللجنة الوطنيـة القطريـة   التربيةمشكالت الطفل السلوكية والضبط الصفي، ): ١٩٩٢(مدانات، اوجيين  *

  .١٧٠-١٦٥): ١٠٠(للتربية والثقافة والعلوم، 
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  )١(ملحق رقم 

  ة المعلماستبان
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد،،،

هتدف هذه االستبانه إىل مجع البيانات لدراسة أساليب الضبط الصفي وحفظ النظام كمـا يراهـا معلمـو    
  .املرحلتني األساسية والثانوية يف مدارس فلسطني
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، ألن نتائج الدراسة تعتمد علـى  وعليه أرجو منك التكرم باإلجابة عن ٍأسئلة االستبانة وفقراهتا بعناية ودقة
رأيك السديد، على اعتبار أنك األكثر تفاعالً واألعمق فهماً حول كل ما يدور من تفـاعالت ومشـكالت يف   

  .املواقف الصفية املختلفة

ال داعي لذكر أمسك، وتأكد أن الغرض من هذه االستبانة هو البحث العلمي اهلادف إىل خدمـة العمليـة   
  .التربوية

  لتعاونكأشكرك 
  

  الباحث 
  الدكتور غسان حسني احللو

  
  : القسم األول. ١

حيتوي هذا القسم على معلومات شخصية عامة، لذا أرجو تعبئة البيانات التالية بوضع دائرة حول الرمز الذي 
  .ينطبق عليك

  أنثى. ب      ذكر . أ    : اجلنس .١
  ماجستري. ج  بكالوريوس . ب    دبلوم متوسط . أ  : الشهادة العلمية .٢
  ثانوية. ب      أساسية . أ  : نوع املدرسة .٣
  قرية. ب      مدينة . أ  : مكان املدرسة .٤
  سنوات) ١٠(أكثر من . ج  سنوات ) ١٠-٦. (ب  سنوات فما دون ) ٥. (أ  : سنوات اخلربة .٥

  :القسم الثاين. ٢

 حيتوي هذا القسم على مخس وثالثني عبارة حول األساليب اليت يقوم هبا املعلمـون واملعلمـات يف غرفـة   
  .الصف، هبدف ضبط التالميذ واحلفاظ على النظام

أمام كل عبارة ويف املربع الذي ترى أنه يتناسب مع تقديرك وقناعاتك ) X(لذا أرجو التكرم بوضع إشارة 
  .الشخصية يف ضوء الواقع، وبشكل يدل على مستوى استخدامها
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  : مثال
يف املربع الذي يتضمن عبارة ) X(ان، فضع إشارة إذا ارتأيت أن األسلوب أو اإلجراء متارسه يف معظم األحي

  :غالباً، كما هو مبني فيما يلي

  مستوى االستخدام  أساليب املعلم يف مكافحة الشغب الصفي  الرقم
  مطلقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  أعاقب الطالب املشاغب حبرمانه من حصة الفن  .١

  

  مستوى االستخدام  يأساليب املعلم يف مكافحة الشغب الصف  الرقم
  مطلقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً

أنقر على الطاولة بالقلم، أو اإلصبع، حىت يكـف     .١
            .الطالب عن الشغب

أعني مكاناً آخر للتلميذ املشاغب للجلـوس فيـه      .٢
            .كنوع من العقاب املعنوي

أحتدث مع الطالب املشاغب على انفراد بعد االنتهاء    .٣
            .ةمن احلص

٤.   
أهدد الطالب باملشاغب بإيقاع العقوبـة عليـه إذا   

مثل إجباره على تنظيف قاعـة  (استمر يف الشغب 
  ).الصف

          

اصرخ يف وجه الطالب املشاغب حىت يكف عـن     .٥
            .الشغب

أمهل الطالب املشاغب، وال انتبه ملا يفعلـه أثنـاء      .٦
            .احلصة

شـاغب، مـع   أحترك ببطئ باجتاه موقع الطالب امل   .٧
            .احلفاظ على سري احلصة الدراسية بشكل طبيعي

أرفع صويت أثناء الدرس، حـىت يكـف الطالـب       .٨
            .املشاغب عن الشغب

أوجه نظرة حتمل معاين اللـوم، والعتـاب باجتـاه       .٩
            .الطالب املشاغب

أهدد الطالب بأن أخصم بعضاً من عالماته املدرسية    .١٠
            .إن مل يتوقف عن الشغب

١١.   
أمحل الطالب مسؤولية سلوكه غري املناسب، وأطبق 

من مثل إجباره على الوقوف ( العقوبة املناسبة عليه 
  ).جبانب احلائط طوال احلصة

          

أنبه الطالب املشاغب عدة مرات حىت يكف هنائيـاً     .١٢
            .عن الشغب
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  مستوى االستخدام  أساليب املعلم يف مكافحة الشغب الصفي  الرقم

  مطلقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً

١٣.   
ــاطات   ــن نش ــاغب م ــب املش ــرم الطال أح

كنـوع مـن   )…كالرياضة أو الـرحالت، (حيبها
  .العقاب املعنوي

          

أشغل الطالب املشاغب مع زمالئه بأعمال صـفية     .١٤
            ).كالقراءة، أو الرسم، أو الكتابة(إضافية 

أمتــدح الســلوك الســوي الــذي يقــوم بــه    .١٥
            ).وخاصة التالميذ املعروف عنهم بالشغب(لبالطا

ألوح بالعصا للطالب املشاغب حىت يتوقـف عـن      .١٦
            .سلوك الشغب

أضع إصبعي على فمي إشارة مين للطالب املشاغب    .١٧
            .كي يكف عن الشغب

أتسامح مع الطالب إذا كانت تصرفاته ذات طـابع     .١٨
            .بسيط

لفظياً بسيطاً لكفـه   أوبخ الطالب املشاغب توبيخاً   .١٩
            .عن الشغب

أتعاون مع إدارة املدرسة يف إجياد حـل جـذري      .٢٠
            .للشغب الصفي

أوقع العقاب البدين على الطالب املشـاغب حـىت      .٢١
            .يكون عربة لغريه من التالميذ

أشري للتلميذ املشاغب بالرأس، أو اليد دون املساس    .٢٢
            .باستمرارية سري احلصة الدراسية

٢٣.   
أستدعي ويل أمر الطالب املشـاغب إىل املدرسـة   
لالستفسار منه عن أسباب تكرار ولـده لسـلوك   

  .الشغب
          

أحرم الطالب املشاغب من احلصة الدراسـية الـيت      .٢٤
            .يشاغب فيها

أناقش موضوع الشغب الصفي بشكل مجاعي مـع     .٢٥
            .تالميذ الصف

 ال ميـل  أنوع يف األنشطة وأساليب التدريس حىت   .٢٦
            .الطلبة احلصة

أخرج الطالب املشاغب مـن الصـف إىل مـدير       .٢٧
            .املدرسة كي يتوىل أمر عقابه

أتعمد إضفاء جو من السعادة، واملرح إلزالة امللـل     .٢٨
            .من نفوس التالميذ

أمتدح الطالب الـذين ال يشـاغبون يف احلصـة       .٢٩
            .الدراسية حىت يتم االقتداء هبم
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  مستوى االستخدام  أساليب املعلم يف مكافحة الشغب الصفي  مالرق
  مطلقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً

أحرض تالميذ الصف على الطالب املشاغب كنوع    .٣٠
            .من أنواع العقاب املعنوي له

أتقرب من الطالب املشاغب، كي ال يتمـادى يف     .٣١
            .سلوكه

يف مناقشيت أثناء  ال أمسح للطالب املشاغب التمادي   .٣٢
            .احلصة الدراسية

أوجه نظرة حتمل معاين البدء يف حماسـبة الطالـب      .٣٣
            .املشاغب

أفضل إخبار ويل أمر الطالب يف كل ما يفعله مـن     .٣٤
            .خمالفات

أوضح للتالميذ يف بداية العام الدراسـي قـوانني      .٣٥
            .الضبط الصفي وحفظ النظام

  
  )٢(ملحق 
  طالباستبانة ال

  

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد،،،

هتدف هذه االستبانة إىل مجع البيانات لدراسة أساليب الضبط الصفي وحفظ النظام كمـا يراهـا تالميـذ    
  .املرحلتني األساسية والثانوية يف مدراس فلسطني

الدراسة تعتمد علـى رأيـك    وعليه أرجو منك اإلجابة عن أسئلة االستبانة وفقراهتا بعناية ودقة، ألن نتائج
  .الدقيق والصريح، على اعتبار أنك تعترب املصدر الرئيس للمعلومات لكل ما يدور من أحداث داخل احلصة الصفية

ال داعي لذكر أمسك، وتأكد أن الغرض من هذه االستبانة هو مجع املعلومات للبحث العلمي هبدف خدمـة  
  .العملية التربوية

  
  أشكرك لتعاونك

  حثالبا   
  الدكتور غسان حسني احللو
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  :القسم األول. ١

حيتوي هذا القسم على معلومات شخصية عامة، لذا أرجو تعبئة البيانات التالية بوضع دائرة حول الرمز الذي 
  :ينطبق عليك

  أنثى.  ب      ذكر .  أ    : اجلنس .١
  املرحلة الثانوية.  ب  املرحلة األساسية .  أ  : املرحلة الدراسية .٢
  أديب.  ب      علمي   .أ    : التخصص .٣
  
  :القسم الثاين. ٢

حيتوي هذا القسم على مخس وثالثني عبارة حول األساليب اليت يستخدمها املعلمون واملعلمـات يف غرفـة   
  .الصف، هبدف ضبط التالميذ واحلفاظ على النظام

ـ    ) X(لذا أرجو قراءة كل عبارة بدقة، مث وضع إشارة  توى أمام كل عبارة يف املربـع الـذي يوضـح مس
  .استخدامها

  
  :مثال

إذا ارتأيت أن األسلوب أو اإلجراء الذي ميارسه املعلم بقصد ضبط الصف والنظام حيث بشكل دائم، فضع 
  :يف املربع الذي يتضمن عبارة دائماً كما هو مبني فيما يلي) X(إشارة 

  أساليب املعلم يف مكافحة الشغب الصفي  الرقم
  مستوى االستخدام

  مطلقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً
          X  معاقبة الطالب املشاغب حبرمانه من حصة الفن  ١

  

  مستوى االستخدام  أساليب املعلم يف مكافحة الشغب الصفي  الرقم
  مطلقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً

النقر على الطاولة بالقلم، أو اإلصبع، حىت يكـف     .١
            .الطالب عن الشغب

خر للتلميذ املشاغب للجلـوس فيـه   تعني مكاناً آ   .٢
            .كنوع من العقاب املعنوي

التحدث مع الطالب املشاغب على انفـراد بعـد      .٣
            .االنتهاء من احلصة
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  مستوى االستخدام  أساليب املعلم يف مكافحة الشغب الصفي  الرقم
  مطلقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً

٤.   
لعقوبـة عليـه إذا   هتديد الطالب املشاغب بإيقاع ا

مثل إجباره على تنظيف قاعـة  (استمر يف الشغب 
  ).الصف

          

الصراخ يف وجه الطالب املشاغب حىت يكف عـن     .٥
            .الشغب

إمهال الطالب املشاغب، وعدم االهتمام ملا يفعلـه     .٦
            .أثناء احلصة

التحرك ببطئ باجتاه موقع الطالب املشاغب، مـع     .٧
            .الدراسية بشكل طبيعياحلفاظ على سري احلصة 

رفع الصوت أثناء الدرس، حىت يكـف الطالـب      .٨
            .املشاغب عن الشغب

توجيه نظرة حتمل معاين اللوم، والعتـاب باجتـاه      .٩
            .الطالب املشاغب

هتديد الطالب خبصم بعضاً من عالماته املدرسية إن    .١٠
            .مل يتوقف عن الشغب

١١.   
ه غـري املناسـب،   حتميل الطالب مسؤولية سلوك
من مثل إجباره على ( وتطبيق العقوبة املناسبة عليه 

  ).الوقوف جبانب احلائط طوال احلصة
          

تنبيه الطالب املشاغب عدة مرات حىت يكف هنائياً    .١٢
            .عن الشغب

١٣.   
حرمــان الطالــب املشــاغب مــن نشــاطات 

كنـوع مـن   )…كالرياضة أو الـرحالت، (حيبها
  .العقاب املعنوي

          

اشغال الطالب املشاغب مع زمالئه بأعمال صـفية     .١٤
            ).كالقراءة، أو الرسم، أو الكتابة(إضافية 

وخاصة (مدح السلوك السوي الذي يقوم به الطالب   .١٥
            ).الطالب املعروف عنهم بالشغب

التلويح بالعصا للطالب املشاغب حىت يتوقف عـن     .١٦
            .سلوك الشغب

رة من املعلم املشـاغب  وضع اإلصبع على الفم إشا   .١٧
            .كي يكف عن الشغب

التسامح مع الطالب إذا كانت تصرفاته ذات طابع    .١٨
            .بسيط

توبيخ الطالب املشاغب توبيخاً لفظياً بسيطاً لكفـه     .١٩
            .عن الشغب
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  مستوى االستخدام  أساليب املعلم يف مكافحة الشغب الصفي  الرقم
  مطلقاً  اًنادر  أحياناً  غالباً  دائماً

التعاون مع إدارة املدرسة يف إجياد حـل جـذري      .٢٠
            .للشغب الصفي

إيقاع العقاب البدين على الطالب املشاغب حـىت     .٢١
            .يكون عربة لغريه من التالميذ

اإلشارة للتلميذ املشاغب بـالرأس، أو اليـد دون      .٢٢
            .املساس باستمرارية سري احلصة الدراسية

٢٣.   
ر الطالب املشـاغب إىل املدرسـة   استدعاء ويل أم

لالستفسار منه عن أسباب تكرار ولـده لسـلوك   
  .الشغب

          

حرمان الطالب املشاغب من احلصة الدراسية الـيت     .٢٤
            .يشاغب فيها

مناقشة موضوع الشغب الصفي بشكل مجاعي مع    .٢٥
            .تالميذ الصف

التنويع يف األنشطة وأساليب التدريس حىت ال ميـل     .٢٦
            .ميذ احلصةالتال

إخراج الطالب املشاغب من الصـف إىل مـدير      .٢٧
            .املدرسة كي يتوىل أمر عقابه

إضفاء جو من السعادة، واملرح إلزالة امللـل مـن      .٢٨
            .نفوس التالميذ

مدح التالميذ الذين ال يشاغبون يف احلصة الدراسية    .٢٩
            .حىت يتم االقتداء هبم

الطالب املشاغب كنوع حتريض تالميذ الصف على    .٣٠
            .من أنواع العقاب املعنوي له

التقرب من الطالب املشاغب، كي ال يتمـادى يف     .٣١
            .سلوكه

عدم السماح للطالب املشاغب التمادي يف مناقشة    .٣٢
            .املعلم أثناء احلصة الدراسية

توجيه نظرة حتمل معاين البدء يف حماسبة الطالـب     .٣٣
            .املشاغب

ر ويل أمر الطالب يف كل مـا يفعلـه مـن    إخبا   .٣٤
            .خمالفات

التوضيح للطلبة يف بداية العام الدراسـي قـوانني      .٣٥
            .الضبط الصفي وحفظ النظام

 


