السيطرة على السلوكيات غير الالئقة في الفصول الجامعية
أساسيات في التعليم الجامعي
عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير

1

السيطرة على السلوكيات
غير الالئقة في الفصول الجامعية
ت�أليف :مارك �سلف�سرتى
جامعة �أوبرن

السيطرة على السلوكيات غير الالئقة في الفصول الجامعية

جميع حقوق الطبع حمفوظة
عمادة تطوير املهارات
1434هـ 2013 -م
6

السيطرة على السلوكيات غير الالئقة في الفصول الجامعية

غير الالئقة في الفصول الجامعية

أساسيات في التعليم الجامعي

السيطرة على السلوكيات

بني احلني و الآخر ي�صادف �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات نوعا من ال�سلوكيات غري الالئقة �أو
�سوء الت�صرفات ال�صادرة من بع�ض طالبهم و ال يكون معظمهم عادة م�ستعد للت�صرف حيالها (�أندر�سون
 1999و �سيدمان  .)2005يف هذا الكتيب �سا�ستعر�ض مفهوم «ال�سلوك غري الالئق» و كيفية تطوير و
حت�سني فهم املعلمني له بالإ�ضافة �إىل بع�ض الن�صائح ملواجهته.
تعريف «السلوك غير الالئق»

تتنوع تلك ال�سلوكيات يف ال�شكل و امل�ضمون بدءا من النوم يف قاعة الدر�س و حتى التهجم على املعلم .يف
املفهوم العام «ال�سلوك غري الالئق» هو تعطيل للمحا�ضرة و لكن �أدبيات هذا املجال �أدت لظهور تعريفات �أكرث
دقة و �ساعدت يف تف�سري مثل هذه ال�سلوكيات� ،أحد تلك التعريفات ت�شري �إىل �أنه «�سلوك منحرف غري حاد مع
رغبة غري مدركة يف �إحداث الأذى» (اندر�سون و بري�سون � ،1999ص  .)457قد يبدو هذا التعريف غري ذي
�صلة مبا يحدث يف قاعة الدر�س نظرا لأن الطالب قد ال يعتربون ت�صرفاتهم �صادرة عن حقد �أو نية يف �إحلاق
الأذى ،ولكن بالنظر �إىل تعطيله للمحا�ضرة ف�إن هذا ال�سلوك قد يعد �أذى موجه لعملية التعلم بقاعة الدر�س.
تت�شابه ر�ؤية اندر�سون و بري�سون ( )1999مع مفهوم فيلدمان ( )2001الذي يعرف ال�سلوك غري الالئق ب�أنه
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«�أي �سلوك يعكر �صفو مناخ التعلم الذي ي�سوده الت�آلف و التعاون بالف�صل» (�ص  .)137بالإمعان يف التعريفني
معا جند �أن ال�سلوك غري الالئق بالف�صل قد ي�صدر عن عمد �أو بدون ق�صد كما �أنه يعوق �أو يقو�ض العملية
التعليمية بالف�صل .تت�سم هذه الر�ؤية بالأت�ساع �إال �أنها ت�صلح �إىل حد كبري كنقطة البداية يف تعريف نوعيات
معينة من ال�سلوك غري الالئق الذي يعوق عملية التدري�س و التعلم يف الأجواء اجلامعية.
لتحديد ال�سلوكيات التي تعد غري الئقة يف الف�صل قام مركز الأبحاث الإح�صائية التابع جلامعة
انديانا ( )2000باختيار جمموعة من الأ�ساتذة و املعيدين كعينة بحث لتحديد الت�صرفات التي يعتربونها
و الأكل و عدم تدوين
غري مقبولة و مدى تكرار حدوثها يف الف�صل .بع�ضهم اعترب م�ضغ العلكة
املالحظات و النوم و الت�أخر عن موعد بدء املحا�ضرة �سوء �سلوك� .إال �أنه مل يكن هناك ثمة اجماع على
ذلك .فعلى �سبيل املثال اعتقد  %16من العينة �أن عدم احل�ضور حتت �أي ظرف هو نوع من �سوء ال�سلوك
بينما اعترب � %39أن ذلك ال يعد �سوء �سلوك على الأطالق .خل�صت الدرا�سة �إىل عدم وجود اتفاق يف
الر�ؤية حول ال�سلوكيات غري الالئقة.
فلسفة السلوك غير الالئق

نظرا الختالف �أع�ضاء هيئة التدري�س يف تعريفهم فمن املهم على كل معلم �أن يحدد بو�ضوح
ال�سلوكيات التي يعتربها غري الئقة حتى ي�ستطيع التعرف عليها و الت�صرف حيالها �إذا �صدرت من �أحد
طالبه .و لتحقيق ذلك عليه تطوير فل�سفة وا�ضحة ب�ش�أنها متاما مثل :فل�سفة التدري�س لأنها �ست�ساعد
يف خلق بيئة داعمة بالف�صل و تفاعل �إيجابي مع الطالب� .أوىل تلك اخلطوات تتمثل يف تعريف املعلم
لل�سلوك غري الالئق من منظور فل�سفة التدري�س اخلا�صة به .على �سبيل املثال قد يعتمد املعلم التعريفني
ال�سابقني �ضمن فل�سفته يف التدري�س �أو قد يطور بنف�سه تعريفا خا�صا به حول كيفية ت�أثري هذا ال�سلوك
على البيئة الإيجابية بالف�صل .اخلطوة الثانية حتديد ال�سلوكيات التي ينطبق عليها التعريف .قد ي�ستفيد
املعلم بالرجوع للبحث اال�ستق�صائي ملركز الأبحاث الإح�صائية بجامعة انديانا الختيار �سلوكيات حمددة
وردت باعتبارها غري الئقة .قد يرغب املعلم �أي�ضا يف التفكري يف بع�ض ال�سلوكيات التي قد يراها املعلمون
�أو الطالب معطلة �أو غري مهذبة .فقد ر�صد ريلنج و بجوكالند ( )2010بعد �أوجه الت�شابه و االختالف
بني املعلمني و الطالب بخ�صو�ص الت�صرفات غري املهذبة .ووجدوا �أن كال من الطالب و املعلمني وافقوا
على  9من �أول � 10سلوكيات بالقائمة التالية:
اال�ستمرار بالكالم بعد تنبيههم بالتزام ال�صمت
احل�ضور و �آثار اخلمر �أو املخدرات بادية عليهم
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التحدث ب�صوت مرتفع مع الآخرين
ا�صدار تعليقات تنم عن اال�ستخفاف �أو عدم االحرتام
التفوه ب�ألفاظ نابية
كتابة الر�سائل الن�صية �أثناء الدر�س
ا�ستخدام احلا�سوب �أو �أي �أدوات تقنية �أخرى فيما ال يخ�ص الدر�س
�أ�شار �أي�ضا �أع�ضاء هيئة التدري�س و الطالب �إىل اعتبار الت�أخر عن موعد بدء املحا�ضرة �سلوكا غري
الئق� .أعطى الطالب �أولوية لهذه الت�صرفات �أكرث من �أع�ضاء هيئة التدري�س .كما اختلفوا �أي�ضا حول مدى
اعتبار �سلوكيات بعينها غري مهذبة؛ عامة �صنف املعلمون �سلوكيات ب�أنها غري مهذبة �أكرث من الطالب.
ومن الوا�ضح �أن الكثري من ال�سلوكيات الواردة يف القائمة ال�سابقة ت�ؤثر على كل من عمليتي التدري�س و
التعلم .و مبا �أنها ت�ؤذي الطالب متاما مثل ع�ضو هيئة التدري�س يتعني على الأخري التخطيط للت�صدي
لتلك ال�سلوكيات الفظة و احلد من �أ�سباب حدوثها بقدر امل�ستطاع.

أساسيات في التعليم الجامعي

�إظهار عدم االحرتام ب�صورة غري الكالم

أسباب السلوكيات غير الالئقة

يتوافق ع�ضو هيئة التدري�س و الطالب عامة على الطبيعة املعطلة لتلك ال�سلوكيات ولكن من امل�سئول
عنها و خا�صة عند حدوثها يف قاعة الدر�س؟ فقد ت�صدر عن طالب كنتيجة لعوامل خارجة عن حدود
قاعة الدر�س .فمثال يحدد نورد�ستورم و بارتلز و بو�س ( )2009عاملني حمفزين على ال�سلوك الفظ
لبع�ض الطالب و هما التوجه اال�ستهالكي – الذي يجعلهم يعتقدون �أن من حقهم تلقي تعليما راقيا
ب�أدنى جهد منهم ليح�صلوا على �شهادتهم اجلامعية – و امليول الرنج�سية (�أى الأن�شغال بالذات و قلة
التعاطف مع الآخرين) .رغم �أن هذه امل�سببات بعيدة عن �سيطرة املعلم �إال �أنه ي�ستطيع خلق جو بالف�صل
يحد من تلك العوامل امل�سببة لل�سلوك غري املرغوب .و مثال على ذلك ي�ستطيع املعلم جذب انتباه الطالب
و زيادة تركيزهم با�ستخدام تقنيات التعلم الن�شط و خلق جو مريح ي�شجع على �إجراء النقا�ش و التعلم
القائم على امل�شاركة .تلك الو�سائل ت�شجع الطالب على اال�ستغراق يف درو�سهم و بالتايل تي�سر توجيه
اهتمام الطالب نحو تعلم املادة و تقلل يف الغالب من ال�سلوكيات الفظة.
م�سبب �آخر لتلك ال�سلوكيات هو عدم �إدراك الطالب للمق�صود بال�سلوك الفظ :ويف الغالب �سي�ستمر
الطالب يف تعطيل املحا�ضرة ب�سلوكياتهم الفظة طاملا ال يدركون ب�أنها كذلك .ويعد هذا يف الواقع م�سببا
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�أقوى من االجتاهات اال�ستهالكية و امليول الرنج�سية للطالب (نورد�ستورم و �آخرون  .)2009ما الذى
ي�ؤدي لعدم الإدراك هذا؟ قد ين�ش�أ من ف�شل الطالب يف مالحظة �أن �سلوكه يعطل الآخرين �أو يعوق الزمالء
من حوله .فالطالب الذي ي�ستمر يف الكالم مثال �أثناء �إلقاء املعلم ملحا�ضرته قد ال يدرك ب�أن حديثه يعوق
قدرة اجلال�سني من حوله على الإن�صات و الفهم .و من الوا�ضح �أنه للتقليل من كل ال�سلوكيات التي من
�ش�أنها تعطيل املحا�ضرة يتعني على املعلم الت�صدي لها و عدم جتاهلها.
رغم �أن ال�سلوكيات الفظة قد ت�صدر نتيجة للم�سببات ال�سابقة قد يت�سبب املعلم �أي�ضا يف حدوث بع�ض
منها مبمار�سات التدري�س الغري �سليمة �أو عادلة مثل التحيز يف و�ضع الدرجات �أو التعليقات ال�سلبية على
الطالب �أو اظهار عدم االحرتام مما ي�صيب الطالب بالإحباط و يدفعهم ملثل تلك ال�سلوكيات .و باملثل
فان جتاهل ال�سلوكيات �أو الف�شل يف وقفها من قبل املعلم يجعل الطالب يت�صورون ب�أنها مقبولة (مايرز
و بندر و هيل و توما�س  .)2006لهذا يجب على املعلم التفكري امل�ستمر يف �أ�ساليب تدري�سه و حت�سينها
و ا�ستطالع ر�أى طالبه وزمالئه ب�ش�أنها حتى ي�ستطيع حتديد و تفادى جوانب التدري�س التي ينجم عنها
م�شاكل و ت�ساهم يف ظهور ال�سلوكيات غري املرغوبة.
منع السلوكيات غير الالئقة

�أوىل خطوات ال�سيطرة على ال�سلوكيات الفظة هو مواجهة �سوء ال�سلوك املحتمل منذ �أول يوم يف
الدرا�سة .مبدئيا ميكن حتقيق ذلك بخلق بيئة �إيجابية يف الف�صل من خالل �إظهار حما�س املعلم ملادته
و اهتمامه احلقيقي بتعليم طالبه و �إجنازهم الأكادميي منذ �أول لقاء بهم يف بداية الف�صل الدرا�سي
(مايرز و �آخرون 2003؛ �سور�سنيلى � .)1994إحدى و�سائل التعبري عن هذا االهتمام ال�صادق بالطالب
هي �إظهار االحرتام لكل طالب بالتحلي ب�سعة ال�صدر جتاه �أ�سئلتهم و �إ�سهاماتهم مما ي�شري �إىل ترحيب
املعلم مب�شاركة اجلميع دومنا خوف من �إحراج (�سفني�سكى و ماكيت�شى  .)2011كذلك ف�إن التعرف على
�أ�سمائهم و االبت�سام لهم و حتيتهم بب�شا�شة خارج الف�صل يف احلرم اجلامعي �أو ال�سوق املركزي يظهر
االهتمام ال�صادق بهم.
بخالف خلق بيئة �إيجابية يف الف�صل هناك و�سيلة �أخرى ملنع حدوث تلك ال�سلوكيات امل�ستهجنة و
هي «العقد اخلا�ص بال�سلوكيات غري املقبولة» .يبد�أ العقد مبناق�شة موجزة بني ع�ضو هيئة التدري�س و
الطالب ب�ش�أن ال�سلوكيات التي يعدونها معطلة للف�صل .بعدها ي�صيغ املعلم م�سودة العقد التي ت�شمل
اخلطوط العري�ضة اخلا�صة بتلك ال�سلوكيات و عواقب ارتكابها .و كذلك الت�أكيد على الأهداف الرتبوية
و التعليمية التي يت�شارك فيها كل من الطالب و املعلم «وتتطلب من الأخري معاملة الطالب باحرتام حتى
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قد ي�صبح هذا العقد غري ذي قيمة اذا مل يعاقب الطالب الذين يخرقونه .و للت�أكيد على فعالية العقد
ميكن للمعلم �أن يتناق�ش مع طالبه حول تلك العقوبات .مثال قد يحدث تعطيل للمحا�ضرة ب�سبب الهاتف
اجلوال اخلا�ص باملعلم �أو �أحد الطالب و بناء عليه قد يتفق الطرفان ب�أنه يف حالة حدوث ذلك يواجه
الطرف امل�سئول نوعا من العقوبة .بعبارة �أخرى �إذا دق جوال املعلم يف املحا�ضرة يتلقى الطالب درجات
ا�ضافية يف اختبارهم القادم �أو ما �شابه .اما اذا دق هاتف الطالب عندها يتم خ�صم قليل من الدرجات
الإ�ضافية اخلا�صة بكل الطالب .هذا التكتيك يدعم عالقة امل�شاركة بني الطالب و املعلم لت�أمني بيئة
متح�ضرة و مريحة بالف�صل .ميكن و�ضع بنود م�شابهة خا�صة بت�أخر ع�ضو هيئة التدري�س �أو الطالب عن
احل�ضور �أو اال�سرت�سال يف املحا�ضرة بعد انتهاء الوقت املحدد لها.
�إ�ضافة للت�أكيد على �أثر ال�سلوكيات الفظة على تعلم الطالب بالف�صل قد مينع املعلم هذه ال�سلوكيات
باحلد من م�سبباتها (جونزالي�س و لوبيز  .)2001مثل :الت�صرفات امل�ستهجنة ثقافيا �أو مقاطعة الطالب
�أثناء احلديث �أو حرمانه مما ي�ستحق من درجات بال مربر �أو اظهار عدم االهتمام �أو االمتناع عن م�شاركة
الطالب مما ي�ستدعي عدائهم و �سلوكهم الفظ .كل تلك الت�صرفات قد تقو�ض التوا�صل بالف�صل ،و
ت�شكل �أي�ضا مربرا ل�ضرورة تلقي وتقبل املعلم للآراء ب�ش�أن �أ�سلوب تدري�سه طوال فرتة ممار�سته للمهنة.

أساسيات في التعليم الجامعي

وقت االختالف» (مايرز و �آخرون � ،2006ص .)185

هناك ممار�سات �أخرى قد ت�ساهم يف ظهور ال�سلوكيات الفظة ،فعلى �سبيل املثال ف�إن عدم ا�ستخدام
�أدوات التدري�س الفعالة و الن�شطة قد ي�صرف الطالب عن درا�سة حمتوى املقرر و يفقدهم االهتمام باملادة
و ي�ضعف تركيزهم مع املعلم .ميكن تفادي حدوث ذلك بتجنب الطريقة التقليدية يف �إلقاء املحا�ضرة و
اال�ستعانة بالعمل اجلماعي و الأ�سئلة املحفزة للنقا�ش .الحظ فلفورد ( )2001ان انتباه الطالب قد
يت�شتت بعد  20دقيقة و نادرا ما ي�ستمر �إىل نهاية املحا�ضرة �إال �إذا كان املحا�ضر ممتلئا بالن�شاط و
الطالب �شديدي احلما�س .و بناء عليه ف�إن �أ�سلوب �إلقاء املحا�ضرة التقليدي قد يفقد الطالب اهتمامهم
باملحا�ضرة و باملقرر ب�أكمله .و بالعك�س ف�إن املعلمني الذين ي�ستخدمون تقنيات التعلم الن�شط يقللون من
حدوث ال�سلوكيات غري املرغوبة بف�صولهم (مايرز و �آخرون .)2006
التصرف حيال السلوكيات غير الالئقة

ورغم حماولة املعلم خلق بيئة ايجابية بالف�صل و جهوده للحد من حدوث ال�سلوكيات غري الالئقة قد
يجد نف�سه م�ضطرا للتعامل مع من يقومون بها يف مرحلة ما من حياته املهنية .لهذا من املهم �أن يكون
على ا�ستعداد للت�صرف حيالها دون ال�شعور ب�أنه �شخ�صيا مو�ضع هجوم .يقول دامور (« :)2006رغم
عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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�شعور املعلم بالإهانة ال�شخ�صية يجب عليه �أال يت�صرف بناء على م�شاعره املجروحة و يهني الطالب»
(�ص .)229لتحقيق ذلك عليه �أخذ نف�س عميق يف البداية و االحتفاظ بهدوئه (فيلدمان  .)2001بعدها
عليه الت�صرف حيال ال�سلوك ال�صادر ب�شكل فوري فتجاهله (كما يحدث �أحيانا) ي�شجع على تكراره
و يخلق حالة من عدم الر�ضى لدى الطالب جتاه معلمهم� .أخريا يجب على املعلم الثبات على مبد�أ
الت�صرف حيال هذه ال�سلوكيات ،فعدم الثبات ي�شري �إىل انحيازه لبع�ض الطلبة مما ي�ضاعف ال�شعور
بعدم الر�ضى و ي�شكك يف ممار�ساته اخلا�صة ب�إقرار النظام يف الف�صل .ي�ستعر�ض اجلزء التايل عدة
ا�سرتاتيجيات ملجابهة ال�سلوكيات غري الالئقة.
المحادثات الجانبية

قد يجري الطالب حوارات خا�صة �أثناء الدر�س حول املادة �أو مو�ضوعات �أخرى .و برغم �سهولة
جتاهلها �إال �أنها قد تعوق تركيز الطالب املجاورين .وهناك عدة طرق للت�صرف جتاه ذلك منها التجول
يف الف�صل �أثناء �إلقاء املحا�ضرة و التوقف بقرب من يتحدثون من الطالب (دامور  .)2006و يف حالة
تعذر ذلك قد يرغب املعلم يف توجيه �س�ؤال �إىل طالب بالقرب من املتحدثني جلذب االنتباه نحوهم بدون
و�ضعهم يف دائرة ال�ضوء املبا�شرة (�سور�سنيلى � .)1994أو قد ي�س�ألهم مبا�شرة عما �إذا كان لديهم �س�ؤاال
�أو نقطة حمددة يرغبون يف م�شاركة باقي الف�صل بها� .أي�ضا قد يتوا�صل املعلم بعينيه مع املتحدثني ف�إذا
ا�ستمروا ميكنه التوقف عن الكالم حتى ينتهوا من حديثهم (دافي�س 2009؛ نيل�سون  .)2003يف حالة
الإ�صرار على الكالم يجب على املعلم التحدث معهم خارج قاعة الدر�س (نيل�سون .)2003
استخدام الحاسب الشخصي أو الهاتف الجوال بال داع

مع التقدم التكنولوجي �أ�صبح الهاتف اجلوال و احلا�سب ال�شخ�صي �شائعني �أكرث ف�أكرث مع طالب
اجلامعة .فهما يتيحان م�صادر �أكرث يف جمال الدرا�سة مما يدعم الأداء الأكادميي �إال �أنهما قد ي�ستخدما يف
القاعة لغري �أغرا�ض الدر�س مثل :كتابة الر�سائل الن�صية للأ�صدقاء �أو الت�سوق �أثناء اال�ستماع للمحا�ضرة.
يتفق الطالب و و�أع�ضاء هيئة التدري�س على �أن ا�ستخدام الهاتف اجلوال يعطل الدر�س (كامبل .)2006
لذا يجب �أن ت�شتمل ال�سيا�سة الأ�سا�سية للمنهج �أو للعقد اخلا�ص بال�سلوكيات غري الالئقة على فقرة خا�صة
عن �آداب ا�ستخدام الهاتف اجلوال و يتم �إعالنها للطالب يف بداية الف�صل الدرا�سي (برنز و لوهرنى
 .)2010ميكن ا�ستخدام طرق ت�شبه املذكورة �آنفا يف احلوارات اجلانبية :فالتجول يف الف�صل �أثناء �إلقاء
املحا�ضرة ي�سمح للمعلم بالت�أكد من ا�ستخدام الطالب لأجهزتهم بغر�ض الدر�س ف�إذا تبني له عك�س ذلك
ميكنه التوقف عن الإلقاء التقليدي للمحا�ضرة و البدء يف عمل جماعي �أو نقا�ش م�شرتك.
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ي�ؤكد دامور ( )2006على �أهمية بدء املعلم للمحا�ضرة يف موعدها حتى يدح�ض االعتقاد ب�أنه �سينتظر
حلني ح�ضور غالبية الطالب و �إال ف�سيتمادون يف الت�أخر طاملا ال يخ�سرون �شيئا جراء ذلك� .إ�ضافة �إىل
احلر�ص على البدء يف املوعد املحدد قد يرغب املعلم يف �إعطاء �أن�شطة لتح�صيل درجات ا�ضافية �أو
اختبارات ق�صرية يف بداية �أو نهاية الدر�س (نيل�سون  .)2003قد يكون من املفيد �إعطاء الأن�شطة و
االختبارات بالتبادل يف م�ستهل �أو نهاية املحا�ضرة .و�إذا ا�ستمر طالب بعينه يف الت�أخر عن املحا�ضرة
ميكن للمعلم التحدث معه خارج ال�صف فقد يكون لديه مربرا مقبوال مثل :احل�ضور مبا�شرة من در�س
�آخر يف �أحد مباين اجلامعة البعيدة عندها ميكنهما الو�صول معا حلل يقلل من تعطيل زمالئه ب�سبب
دخوله مت�أخرا.

أساسيات في التعليم الجامعي

التأخر عن المحاضرة و االستعداد لالنصراف مبكرا

نوم بعض الطالب

امل�شاركة يف الأن�شطة االجتماعية لوقت مت�أخر �أو ال�سهر للدرا�سة �أو الإ�صابة بالأرق ليال قد حتد من
يقظة الطالب يف �صفوفهم اجلامعية .و هكذا رمبا ي�ستغرق بع�ض الطالب يف النوم �أثناء املحا�ضرة الأمر
الذى قد يف�سره املعلم ب�أنه عدم احرتام له .يجب على ع�ضو هيئة التدري�س �أن يتذكر ب�أن ت�صرفه �إزاء هذا
الطالب �سي�ؤثر على باقي الطالب و يف نف�س الوقت جتاهله – �ش�أن باقي ال�سلوكيات امل�ستهجنة – لن يحل
امل�شكلة .طلب كارتر و بونياننت  -كارتر (� 2006أ) من الطالب ترتيب اال�ستجابات التالية جتاه الطالب
امل�ستغرق يف النوم وفق ر�ؤيتهم )1( :جتاهل هذا الطالب ( � )2إ�صدار �ضجة لإيقاظه ( )3مطالبة زميله
املجاور ب�إيقاظه ( )4طرده ( )5التحدث معه على حدة خارج الف�صل .وقد ف�ضل الطالب احلل  5ثم  3ثم
 2على التوايل و مل يرجحوا حلى  1و  4مما يو�ضح �أن الطلبة يعدون النوم يف الف�صل �سلوكا معطال للدر�س
و ي�ؤكد م�سئولية املعلم يف الت�صدي له غري �أن عليه �أاليهني الطالب �أمام اجلميع.
عدم األمانة العلمية

�إ�ضافة ملا �سبق ف�إن من الت�صرفات امل�ستهجنة �أي�ضا عدم الأمانة العلمية (مثل :نقل الإجابات من
طالب �آخر �أثناء االختبار بالف�صل �أو انتحال بحث ما خارج قاعة الدر�س) .ين�صح دافي�س ()2009
بالتعامل مع هذه امل�شكلة على الفور و عدم جتاهلها باتباع �سيا�سة امل�ؤ�س�سة التعليمية بخ�صو�ص ذلك لأن
االختالف عنها قد يجلب نتائج غري متوقعة �أو طيبة على املعلم نف�سه .در�س كارتر و بونياننت -كارتر
( 2006ب) مدى تقبل الطالب لردود فعل املعلم بهذا ال�ش�أن (كالغ�ش �أثناء االختبار) .رجح الطالب
عمادة تطوير المهارات  ...إنجاز متميز  ..والتزام بالتطوير
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«التحدث مع الطالب بعد انتهاء الدر�س» و «اعتبار الطالب را�سبا يف االختبار» عن «متزيق ورقة االختبار
يف التو» و «اعتبار الطالب را�سبا يف املادة» .انتهت الدرا�سة �إىل توقع الطالب عدم جتاهل املعلم للأمر و
الت�صرف ال�سريع و لكن ب�أ�سلوب متح�ضر ال يجذب االنتباه �إىل الطالب املخالف.
الطالب كثيري الجدل و من يظهرون العداوة

�إذا بدا الطالب عدائيا �أو عدوانيا �أو جمادال بال احرتام مع معلمه فرمبا يكون من الأف�ضل
للأخري اال�ستماع لوجهة نظر الطالب باحرتام و لكن بدون ت�شجيع �سلوكه والإن�صات ب�إمعان للت�أكيد
على �أن ال�شكوى القت �آذانا �صاغية (مايرز � ،2003سفني�سكي و ماكيت�شي  .)2011ين�صح �سفني�سكي و
ماكيت�شي املعلم بالتفكري يف امل�شكلة يف �إطار الف�صل للتقليل من حدة العداء و يقدم امل�شكلة ك�أمر مت�صل
باجلميع و لي�س بالطالب ال�شاكي فقط .و لكن ل�سوء احلظ هذه احللول قد ال جتدي نفعا و يزداد العداء
عندها ميكن للمعلم �أن يطلب من الدار�س �أن يحدثه على انفراد خارج الف�صل (دافي�س .)2009
االستعداد و البروفات

رغم �أن بع�ض االقرتاحات ال�سابقة �ستنجح يف التعامل مع ال�سلوكيات غري املرغوبة و لكن لي�س ب�صورة
دائمة .قد ي�ستفيد املعلم بتذكر الأ�ساليب التي جنحت و الأخرى التي ف�شلت يف ف�صوله ال�سابقة ،و�أي�ضا
التفكري يف الظروف املحيطة بامل�شكلة (مثال حجم الف�صل و نوعية ال�سلوك و ردة فعل الطالب جتاه ت�صرف
املعلم) .قد ي�ستفيد املعلم باال�ستعداد �شخ�صيا ملواجهة �سلوكيات بعينها من خالل بروفة عقلية (رغم
�أن بع�ض ال�سلوكيات قد تكون جديدة متاما حتى بالن�سبة للمعلم املتمر�س) .من �أ�ساليب اال�ستعداد �أي�ضا
االلتحاق ب�أحد برامج تطوير التدري�س التي قد تطرحها عمادة تطوير املهارات .هذه الو�سيلة توفر لع�ضو
هيئة التدري�س ر�أيا يف مهاراته كمعلم وتر�شده �إىل �سبل الت�صرف حيال ال�سلوكيات غري املقبولة .رغم
حماولة احلد من ال�سلوكيات غري املقبولة �إال �أن بع�ضها قد ي�صعب مواجهته يف ال�صف مثل :العنف اجل�سدي
�أو اللفظي و هو ما ي�ستلزم تدخل �سلطات �أعلى (كرئي�س الق�سم �أو عمادة �شئون الطالب �أو عمادة �شئون
�أع�ضاء هيئة التدري�س �أو �أمن اجلامعة – عند احتمال وجود خطر و�شيك) .وحت�سبا للأمان يجب �أال يواجه
املعلم هذه الأمور مبفرده .لدى معظم اجلامعات الئحة خا�صة للتعامل مع هذه ال�سلوكيات يجب على املعلم
االطالع عليها .قد يكون من املفيد للمعلم االحتفاظ بال�سجالت اخلا�صة بالواقعة �إذا امتدت التهديدات �أو
الأفعال لفرتة طويلة من الوقت (مثل :االحتفاظ مبرا�سالت الربيد الإلكرتوين �أو كتابة مالحظات عقب
التعامل مع الطالب) و هو �أمر ي�ساعد كثريا يف حالة تدخل �سلطة �أعلى (العميد مثال) باملو�ضوع.
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متثل النقاط التالية ر�ؤو�س �أقالم ملا مت مناق�شته فى هذا الكتيب.
ال�سلوك غري املقبول قد يكون �سلوكا م�ؤذيا عن ق�صد �أو بدون لتعكري �صفو قاعة الدر�س.
الت�صدي لل�سلوكيات امل�ستهجنة م�سئولية املعلم .يتفق الطالب مع املعلمني على عدد من ال�سلوكيات
باعتبارها غري مقبولة و معطلة للدر�س.
على املعلم اال�ستعداد بتطوير فل�سفته اخلا�صة ب�ش�أن ذلك مما ي�سمح له بالتعرف على ال�سلوك غري
املقبول عند حدوثه و ي�ؤهله لكيفية الت�صدي له.
قد ين�ش�أ ال�سلوك غري الالئق ب�سبب نرج�سية الطالب �أو اعتقاده ب�أحقيته ال�شخ�صية،
�سلوك �صادر من املعلم ذاته� ،أو حتى كنتيجة لإلقاء املحا�ضرة بال�صورة التقليدية الرتيبة.

�أو ب�سبب

أساسيات في التعليم الجامعي

ملخص

قد يقلل املعلم من حدوث هذه ال�سلوكيات بزيادة اهتمام الطالب باملادة ،و بو�ضع عقد خا�ص
بكيفية التعامل معها ،و خلق بيئة ايجابية بالف�صل ب�إظهاره االحرتام لطالبه و االهتمام بهم.
قد يت�صدى املعلم ل�سلوكيات معينة ب�أ�ساليب خمتلفة من �ش�أنها الإبقاء على بيئة �إيجابية بالف�صل
و عدم �إهانة �أو توبيخ الطالب.
اال�ستعداد ملواجهة هذه ال�سلوكيات هو الأ�سا�س .ف�إجراء بروفات عقلية لكيفية الت�صرف �إزاء
ال�سلوكيات غري املقبولة قد يفيد املعلم كثريا.
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هذا الكتاب الإر�شادي ميد املعلمني ب�أدوات تدري�س ميكن ا�ستخدامها يف الف�صول اجلامعية بداية
من �أول يوم للدرا�سة و حتى �آخر حما�ضرة .يناق�ش الكتاب عدد كبري من الق�ضايا الأ�سا�سية املرتبطة
بالتدري�س مثل :تنظيم بيئة الف�صل و �إدارة املناق�شات يف الف�صول ال�صغرية و الكبرية وا�ستخدام �أدوات
التقنية يف الف�صل الدرا�سي .تت�سم ن�صائح و اقرتاحات الكتاب بالو�ضوح والتميز .كما يو�صى امل�ؤلف
القارئ بقائمة لقراءات �إ�ضافية.
Meyers, S. A., Bender, J., Hill, E. K., & Thomas, S. Y. (2006). How do
faculty experience and respond to classroom conflict? International Journal
of Teaching and Learning in Higher Education, 18, 180187-.

تبحث هذه الدرا�سة التجريبية ال�سلوكيات الغري الئقة يف الف�صول اجلامعية و كل ما يرتبط بها .كل
امل�شاركون يف هذه الدرا�سة هم من �أع�ضاء هيئة التدري�س .و قد حتدثوا عن م�ستويات من اخلالف �شهدوها
كمحا�ضرين و كذلك ا�سرتاتيجياتهم يف �إدارتها و �أ�ساليب تدري�سهم .يرى امل�ؤلفون �أن اخلالف يف الف�صل ال
يرتبط بالطبيعة ال�شخ�صية للمعلم و لكن ب�أ�سلوب تدري�سه و كيفية معاجلته لل�سلوكيات غري الالئقة.
Nilson, L. B. (2003). Teaching at its best: A research-based resource for
college instructors (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

يعد هذا الكتاب مبثابة �صندوق مليء ب�أدوات التدري�س املتنوعة التي تعني �أع�ضاء هيئة تدري�س
اجلامعات على القيام بدورهم كمعلمني .يت�سم الكتاب مب�ضمونه املت�سع .و يرثى كل نقطة فيها تفا�صيل
كافية تزود املعلم ب�أدوات لتح�سني �أدائه .يعد هذا الكتاب �أي�ضا كتاب �إر�شادي للمعلم الذى بحاجة للعون
يف جزئية معينة مثل �أدوات ال�سيطرة على ال�سلوك غري الالئق و ت�شجيع املناق�شات بالف�صل و ا�ستخدام
�أدوات التقنية بقاعة الدر�س.
Svinicki, M., & McKeachie, W. J. (2011). McKeachie’s teaching tips:
Strategies, research, and theory for college and university teachers (13th
ed.). Belmont, CA: Wadsworth.

يعد هذا الكتاب يف طبعته ال  13كتابا ال غنى عنه يف مكتبة �أي معلم .يت�ضح يف هذا الكتاب حب
امل�ؤلفان ال�شديد للتدري�س ،ويزخر الكتاب بن�صائح قيمة تنبع من حكمة اثنني من �أبرز �أ�ساتذة اجلامعات.
ان قدرة الكتاب على �سرد ب�ساطة و �سهولة تقنيات التدري�س اجليدة جتعله م�صدرا قيما لتح�سني مهارات
تدري�س �أي معلم .هذا الكتاب الذى ي�صلح لكل وقت يتيح للمعلمني العودة لف�صوله لتذكر بع�ض ممار�سات
التدري�س التي ت�ساعدهم على النجاح يف �أي مرحلة من مراحل مهنتهم.
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