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السيطرة على السلوكيات غير الالئقة في الفصول الجامعية

السيطرة على السلوكيات
غير الالئقة في الفصول الجامعية

بني �حلني و �لآخر ي�سادف �أع�ساء هيئة �لتدري�س يف �جلامعات نوعا من �ل�سلوكيات غري �لالئقة �أو 

�سوء �لت�سرفات �ل�سادرة من بع�س طالبهم و ل يكون معظمهم عادة م�ستعد للت�سرف حيالها )�أندر�سون 

و  تطوير  كيفية  و  �لالئق«  غري  »�ل�سلوك  مفهوم  �سا�ستعر�س  �لكتيب  هذ�  يف   .)2005 �سيدمان  و   1999

حت�سني فهم �ملعلمني له بالإ�سافة �إىل بع�س �لن�سائح ملو�جهته.

تعريف »السلوك غير الالئق«

تتنوع تلك �ل�سلوكيات يف �ل�سكل و �مل�سمون بدء� من �لنوم يف قاعة �لدر�س و حتى �لتهجم على �ملعلم. يف 

�ملفهوم �لعام »�ل�سلوك غري �لالئق« هو تعطيل للمحا�سرة و لكن �أدبيات هذ� �ملجال �أدت لظهور تعريفات �أكرث 

دقة و �ساعدت يف تف�سري مثل هذه �ل�سلوكيات، �أحد تلك �لتعريفات ت�سري �إىل �أنه »�سلوك منحرف غري حاد مع 

رغبة غري مدركة يف �إحد�ث �لأذى«      )�ندر�سون و بري�سون 1999، �س 457(. قد يبدو هذ� �لتعريف غري ذي 

�سلة مبا يحدث يف قاعة �لدر�س نظر� لأن �لطالب قد ل يعتربون ت�سرفاتهم �سادرة عن حقد �أو نية يف �إحلاق 

�لأذى، ولكن بالنظر �إىل تعطيله للمحا�سرة فاإن هذ� �ل�سلوك قد يعد �أذى موجه لعملية �لتعلم بقاعة �لدر�س. 

تت�سابه روؤية �ندر�سون و بري�سون )1999( مع مفهوم فيلدمان )2001( �لذي يعرف �ل�سلوك غري �لالئق باأنه 
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»�أي �سلوك يعكر �سفو مناخ �لتعلم �لذي ي�سوده �لتاآلف و �لتعاون بالف�سل« )�س 137(. بالإمعان يف �لتعريفني 

معا جند �أن �ل�سلوك غري �لالئق بالف�سل قد ي�سدر عن عمد �أو بدون ق�سد كما �أنه يعوق �أو يقو�س �لعملية 

�لتعليمية بالف�سل. تت�سم هذه �لروؤية بالأت�ساع �إل �أنها ت�سلح �إىل حد كبري كنقطة �لبد�ية يف تعريف نوعيات 

معينة من �ل�سلوك غري �لالئق �لذي يعوق عملية �لتدري�س و �لتعلم يف �لأجو�ء �جلامعية.

جلامعة  �لتابع  �لإح�سائية  �لأبحاث  مركز  قام  �لف�سل  يف  لئقة  غري  تعد  �لتي  �ل�سلوكيات  لتحديد 

�نديانا )2000( باختيار جمموعة من �لأ�ساتذة و �ملعيدين كعينة بحث لتحديد �لت�سرفات �لتي يعتربونها 

تدوين  و عدم  �لأكل  و  �لعلكة        �عترب م�سغ  بع�سهم  �لف�سل.  تكر�ر حدوثها يف  و مدى  مقبولة  غري 

�ملالحظات و �لنوم و �لتاأخر عن موعد بدء �ملحا�سرة �سوء �سلوك. �إل �أنه مل يكن هناك ثمة �جماع على 

ذلك. فعلى �سبيل �ملثال �عتقد 16% من �لعينة �أن عدم �حل�سور حتت �أي ظرف هو نوع من �سوء �ل�سلوك 

�تفاق يف  �إىل عدم وجود  �لدر��سة  �أن ذلك ل يعد �سوء �سلوك على �لأطالق. خل�ست   %39 بينما �عترب 

�لروؤية حول �ل�سلوكيات غري �لالئقة.

فلسفة السلوك غير الالئق

بو�سوح  يحدد  �أن  معلم  كل  على  �ملهم  فمن  تعريفهم  يف  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  لختالف  نظر� 

�ل�سلوكيات �لتي يعتربها غري لئقة حتى ي�ستطيع �لتعرف عليها و �لت�سرف حيالها �إذ� �سدرت من �أحد 

�ست�ساعد  لأنها  �لتدري�س  فل�سفة  ب�ساأنها متاما مثل:  و��سحة  فل�سفة  لتحقيق ذلك عليه تطوير  و  طالبه. 

�ملعلم  تتمثل يف تعريف  �أوىل تلك �خلطو�ت  �إيجابي مع �لطالب.  و تفاعل  بالف�سل  بيئة د�عمة  يف خلق 

لل�سلوك غري �لالئق من منظور فل�سفة �لتدري�س �خلا�سة به. على �سبيل �ملثال قد يعتمد �ملعلم �لتعريفني 

�ل�سابقني �سمن فل�سفته يف �لتدري�س �أو قد يطور بنف�سه تعريفا خا�سا به حول كيفية تاأثري هذ� �ل�سلوك 

على �لبيئة �لإيجابية بالف�سل. �خلطوة �لثانية حتديد �ل�سلوكيات �لتي ينطبق عليها �لتعريف. قد ي�ستفيد 

�ملعلم بالرجوع للبحث �ل�ستق�سائي ملركز �لأبحاث �لإح�سائية بجامعة �نديانا لختيار �سلوكيات حمددة 

وردت باعتبارها غري لئقة. قد يرغب �ملعلم �أي�سا يف �لتفكري يف بع�س �ل�سلوكيات �لتي قد ير�ها �ملعلمون 

�أو �لطالب معطلة �أو غري مهذبة. فقد ر�سد ريلنج و بجوكالند )2010( بعد �أوجه �لت�سابه و �لختالف 

بني �ملعلمني و �لطالب بخ�سو�س �لت�سرفات غري �ملهذبة. ووجدو� �أن كال من �لطالب و �ملعلمني و�فقو� 

على 9 من �أول 10 �سلوكيات بالقائمة �لتالية:

   �ل�ستمر�ر بالكالم بعد تنبيههم بالتز�م �ل�سمت

   �حل�سور و �آثار �خلمر �أو �ملخدر�ت بادية عليهم
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   �إظهار عدم �لحرت�م ب�سورة غري �لكالم

   �لتحدث ب�سوت مرتفع مع �لآخرين

   ��سد�ر تعليقات تنم عن �ل�ستخفاف �أو عدم �لحرت�م

   �لتفوه باألفاظ نابية

   كتابة �لر�سائل �لن�سية �أثناء �لدر�س

   ��ستخد�م �حلا�سوب �أو �أي �أدو�ت تقنية �أخرى فيما ل يخ�س �لدر�س

�أ�سار �أي�سا �أع�ساء هيئة �لتدري�س و �لطالب �إىل �عتبار �لتاأخر عن موعد بدء �ملحا�سرة �سلوكا غري 

لئق. �أعطى  �لطالب �أولوية لهذه �لت�سرفات �أكرث من �أع�ساء هيئة �لتدري�س. كما �ختلفو� �أي�سا حول مدى 

�عتبار �سلوكيات بعينها غري مهذبة؛ عامة �سنف �ملعلمون �سلوكيات باأنها غري مهذبة �أكرث من �لطالب. 

ومن �لو��سح �أن �لكثري من �ل�سلوكيات �لو�ردة يف �لقائمة �ل�سابقة توؤثر على كل من عمليتي �لتدري�س و 

�أنها توؤذي �لطالب متاما مثل ع�سو هيئة �لتدري�س يتعني على �لأخري �لتخطيط للت�سدي  �لتعلم. و مبا 

لتلك �ل�سلوكيات �لفظة و �حلد من �أ�سباب حدوثها بقدر �مل�ستطاع.

أسباب السلوكيات غير الالئقة

يتو�فق ع�سو هيئة �لتدري�س و �لطالب عامة على �لطبيعة �ملعطلة لتلك �ل�سلوكيات ولكن من �مل�سئول 

عنها و خا�سة عند حدوثها يف قاعة �لدر�س؟ فقد ت�سدر عن طالب كنتيجة لعو�مل خارجة عن حدود 

قاعة �لدر�س. فمثال يحدد نورد�ستورم      و بارتلز و بو�س )2009( عاملني حمفزين على �ل�سلوك �لفظ 

ر�قيا  تعليما  تلقي  حقهم  من  �أن  يعتقدون  يجعلهم  – �لذي  �ل�ستهالكي  �لتوجه  هما  و  �لطالب  لبع�س 

باأدنى جهد منهم ليح�سلو� على �سهادتهم �جلامعية – و �مليول �لرنج�سية )�أى �لأن�سغال بالذ�ت      و قلة 

�لتعاطف مع �لآخرين(. رغم �أن هذه �مل�سببات بعيدة عن �سيطرة �ملعلم �إل �أنه ي�ستطيع خلق جو بالف�سل 

يحد من تلك �لعو�مل �مل�سببة لل�سلوك غري �ملرغوب. و مثال على ذلك ي�ستطيع �ملعلم جذب �نتباه �لطالب 

و زيادة تركيزهم با�ستخد�م تقنيات �لتعلم �لن�سط و خلق جو مريح ي�سجع على �إجر�ء �لنقا�س و �لتعلم 

توجيه  تي�سر  بالتايل  و  �ل�ستغر�ق يف درو�سهم  �لطالب على  ت�سجع  �لو�سائل  تلك  �مل�ساركة.  �لقائم على 

�هتمام �لطالب نحو تعلم �ملادة و تقلل يف �لغالب من �ل�سلوكيات �لفظة.

م�سبب �آخر لتلك �ل�سلوكيات هو عدم �إدر�ك �لطالب للمق�سود بال�سلوك �لفظ: ويف �لغالب �سي�ستمر 

�لطالب يف تعطيل �ملحا�سرة ب�سلوكياتهم �لفظة طاملا ل يدركون باأنها كذلك. ويعد هذ� يف �لو�قع م�سببا 
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�لذى  2009(. ما  �آخرون  و  للطالب )نورد�ستورم  �لرنج�سية  �مليول  و  �ل�ستهالكية  �أقوى من �لجتاهات 

يوؤدي لعدم �لإدر�ك هذ�؟ قد ين�ساأ من ف�سل �لطالب يف مالحظة �أن �سلوكه يعطل �لآخرين �أو يعوق �لزمالء 

من حوله. فالطالب �لذي ي�ستمر يف �لكالم مثال �أثناء �إلقاء �ملعلم ملحا�سرته قد ل يدرك باأن حديثه يعوق 

قدرة �جلال�سني من حوله على �لإن�سات و �لفهم. و من �لو��سح �أنه للتقليل من كل �ل�سلوكيات �لتي من 

�ساأنها تعطيل �ملحا�سرة يتعني على �ملعلم �لت�سدي لها و عدم جتاهلها.

رغم �أن �ل�سلوكيات �لفظة قد ت�سدر نتيجة للم�سببات �ل�سابقة قد يت�سبب �ملعلم �أي�سا يف حدوث بع�س 

منها مبمار�سات �لتدري�س �لغري �سليمة �أو عادلة مثل �لتحيز يف و�سع �لدرجات �أو �لتعليقات �ل�سلبية على 

�لطالب �أو �ظهار عدم �لحرت�م مما ي�سيب �لطالب بالإحباط و يدفعهم ملثل تلك �ل�سلوكيات. و باملثل 

فان جتاهل �ل�سلوكيات  �أو �لف�سل يف وقفها من قبل �ملعلم يجعل �لطالب يت�سورون باأنها مقبولة )مايرز 

و بندر و هيل و توما�س 2006(. لهذ� يجب على �ملعلم �لتفكري �مل�ستمر يف �أ�ساليب تدري�سه  و حت�سينها 

و ��ستطالع ر�أى طالبه وزمالئه ب�ساأنها حتى ي�ستطيع حتديد و تفادى جو�نب �لتدري�س �لتي ينجم عنها 

م�ساكل و ت�ساهم يف ظهور �ل�سلوكيات غري �ملرغوبة.

منع السلوكيات غير الالئقة

يف  يوم  �أول  منذ  �ملحتمل  �ل�سلوك  �سوء  مو�جهة  هو  �لفظة  �ل�سلوكيات  على  �ل�سيطرة  خطو�ت  �أوىل 

�لدر��سة. مبدئيا ميكن حتقيق ذلك بخلق بيئة �إيجابية يف �لف�سل من خالل �إظهار حما�س �ملعلم ملادته 

�أول لقاء بهم يف بد�ية �لف�سل �لدر��سي  و �هتمامه �حلقيقي بتعليم طالبه و �إجنازهم �لأكادميي منذ 

)مايرز و �آخرون 2003؛ �سور�سنيلى 1994(. �إحدى و�سائل �لتعبري عن هذ� �لهتمام �ل�سادق بالطالب 

هي �إظهار �لحرت�م لكل طالب بالتحلي ب�سعة �ل�سدر جتاه �أ�سئلتهم و �إ�سهاماتهم مما ي�سري �إىل ترحيب 

�ملعلم مب�ساركة �جلميع دومنا خوف من �إحر�ج )�سفني�سكى و ماكيت�سى 2011(. كذلك فاإن �لتعرف على 

�أ�سمائهم و �لبت�سام لهم و حتيتهم بب�سا�سة خارج �لف�سل يف �حلرم �جلامعي �أو �ل�سوق �ملركزي يظهر 

�لهتمام �ل�سادق بهم.

و  �مل�ستهجنة  �ل�سلوكيات  تلك  ملنع حدوث  �أخرى  و�سيلة  �لف�سل هناك  �إيجابية يف  بيئة  بخالف خلق 

و  �لتدري�س  �لعقد مبناق�سة موجزة بني ع�سو هيئة  يبد�أ  �ملقبولة«.  بال�سلوكيات غري  »�لعقد �خلا�س  هي 

ت�سمل  �لتي  �لعقد  م�سودة  �ملعلم  ي�سيغ  بعدها  للف�سل.  معطلة  يعدونها  �لتي  �ل�سلوكيات  ب�ساأن  �لطالب 

�خلطوط �لعري�سة �خلا�سة بتلك �ل�سلوكيات و عو�قب �رتكابها. و كذلك �لتاأكيد على �لأهد�ف �لرتبوية 

و �لتعليمية �لتي يت�سارك فيها كل من �لطالب و �ملعلم »وتتطلب من �لأخري معاملة �لطالب باحرت�م حتى 
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وقت �لختالف« )مايرز و �آخرون 2006، �س 185(.

قد ي�سبح هذ� �لعقد غري ذي قيمة �ذ� مل يعاقب �لطالب �لذين يخرقونه. و للتاأكيد على فعالية �لعقد 

ميكن للمعلم �أن يتناق�س مع طالبه حول تلك �لعقوبات. مثال قد يحدث تعطيل للمحا�سرة ب�سبب �لهاتف 

�جلو�ل �خلا�س باملعلم �أو �أحد �لطالب و بناء عليه قد يتفق �لطرفان باأنه يف حالة حدوث ذلك يو�جه 

�لطرف �مل�سئول نوعا من �لعقوبة. بعبارة �أخرى �إذ� دق جو�ل �ملعلم يف �ملحا�سرة يتلقى �لطالب درجات 

��سافية يف �ختبارهم �لقادم �أو ما �سابه. �ما �ذ� دق هاتف �لطالب عندها يتم خ�سم قليل من �لدرجات 

بيئة  لتاأمني  �ملعلم  و  �لطالب  �مل�ساركة بني  �لتكتيك يدعم عالقة  �لطالب. هذ�  بكل  �لإ�سافية �خلا�سة 

متح�سرة و مريحة بالف�سل. ميكن و�سع بنود م�سابهة خا�سة بتاأخر ع�سو هيئة �لتدري�س �أو �لطالب عن 

�حل�سور �أو �ل�سرت�سال يف �ملحا�سرة بعد �نتهاء �لوقت �ملحدد لها.

�إ�سافة للتاأكيد على �أثر �ل�سلوكيات �لفظة على تعلم �لطالب بالف�سل قد مينع �ملعلم هذه �ل�سلوكيات 

باحلد من م�سبباتها )جونز�لي�س و لوبيز 2001(. مثل: �لت�سرفات �مل�ستهجنة ثقافيا �أو مقاطعة �لطالب 

�أثناء �حلديث �أو حرمانه مما ي�ستحق من درجات بال مربر �أو �ظهار عدم �لهتمام �أو �لمتناع عن م�ساركة 

و  �لتو��سل  بالف�سل،  �لطالب مما ي�ستدعي عد�ئهم  و �سلوكهم �لفظ. كل تلك �لت�سرفات قد تقو�س 

ت�سكل �أي�سا مربر� ل�سرورة تلقي وتقبل �ملعلم لالآر�ء ب�ساأن �أ�سلوب تدري�سه طو�ل فرتة ممار�سته للمهنة.

هناك ممار�سات �أخرى قد ت�ساهم يف ظهور �ل�سلوكيات �لفظة، فعلى �سبيل �ملثال فاإن عدم ��ستخد�م 

�أدو�ت �لتدري�س �لفعالة و �لن�سطة قد ي�سرف �لطالب عن در��سة حمتوى �ملقرر و يفقدهم �لهتمام باملادة 

و ي�سعف تركيزهم مع �ملعلم. ميكن تفادي حدوث ذلك بتجنب �لطريقة �لتقليدية يف �إلقاء �ملحا�سرة و 

�لطالب قد  �نتباه  �ن  فلفورد )2001(  للنقا�س. لحظ  �ملحفزة  �لأ�سئلة  و  بالعمل �جلماعي    �ل�ستعانة 

و  بالن�ساط   �ملحا�سر ممتلئا  �إذ� كان  �إل  �ملحا�سرة  نهاية  �إىل  ي�ستمر  نادر� ما  و  20 دقيقة  بعد  يت�ستت 

�لطالب �سديدي �حلما�س. و بناء عليه فاإن �أ�سلوب �إلقاء �ملحا�سرة �لتقليدي قد يفقد �لطالب �هتمامهم 

باملحا�سرة و باملقرر باأكمله. و بالعك�س فاإن �ملعلمني �لذين ي�ستخدمون تقنيات �لتعلم �لن�سط يقللون من 

حدوث �ل�سلوكيات غري �ملرغوبة بف�سولهم )مايرز و �آخرون 2006(.

التصرف حيال السلوكيات غير الالئقة

ورغم حماولة �ملعلم خلق بيئة �يجابية بالف�سل و جهوده للحد من حدوث �ل�سلوكيات غري �لالئقة قد 

يجد نف�سه م�سطر� للتعامل مع من يقومون بها يف مرحلة ما من حياته �ملهنية. لهذ� من �ملهم �أن يكون 

»رغم  د�مور )2006(:  يقول  �سخ�سيا مو�سع هجوم.  باأنه  �ل�سعور  دون  للت�سرف حيالها  ��ستعد�د  على 
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�لطالب«  يهني  و  �ملجروحة  م�ساعره  على  بناء  يت�سرف  �أل  عليه  يجب  �ل�سخ�سية  بالإهانة  �ملعلم  �سعور 

)�س229(. لتحقيق ذلك عليه �أخذ نف�س عميق يف �لبد�ية و �لحتفاظ بهدوئه )فيلدمان 2001(. بعدها 

تكر�ره  على  ي�سجع  �أحيانا(  يحدث  )كما  فتجاهله  فوري  ب�سكل  �ل�سادر  �ل�سلوك  حيال  �لت�سرف  عليه 

مبد�أ  على  �لثبات  �ملعلم  على  يجب  �أخري�  معلمهم.  جتاه  �لطالب  لدى  �لر�سى  عدم  من  حالة  يخلق  و 

�ل�سعور  ي�ساعف  مما  �لطلبة  لبع�س  �نحيازه  �إىل  ي�سري  �لثبات  فعدم  �ل�سلوكيات،  هذه  حيال  �لت�سرف 

�لتايل عدة  ي�ستعر�س �جلزء  �لنظام يف �لف�سل.  باإقر�ر  و ي�سكك يف ممار�ساته �خلا�سة  بعدم �لر�سى 

��سرت�تيجيات ملجابهة �ل�سلوكيات غري �لالئقة.

المحادثات الجانبية

�سهولة  برغم  و  �أخرى.  مو�سوعات  �أو  �ملادة  حول  �لدر�س  �أثناء  خا�سة  حو�ر�ت  �لطالب  يجري  قد 

جتاهلها �إل �أنها قد تعوق تركيز �لطالب �ملجاورين. وهناك عدة طرق للت�سرف جتاه ذلك منها �لتجول 

يف �لف�سل �أثناء �إلقاء �ملحا�سرة و �لتوقف بقرب من يتحدثون من �لطالب )د�مور 2006(. و يف حالة 

تعذر ذلك قد يرغب �ملعلم يف توجيه �سوؤ�ل �إىل طالب بالقرب من �ملتحدثني جلذب �لنتباه نحوهم بدون 

و�سعهم يف د�ئرة �ل�سوء �ملبا�سرة )�سور�سنيلى 1994(. �أو قد ي�ساألهم مبا�سرة عما �إذ� كان لديهم �سوؤ�ل 

�أو نقطة حمددة يرغبون يف م�ساركة باقي �لف�سل بها. �أي�سا قد يتو��سل �ملعلم بعينيه مع �ملتحدثني فاإذ� 

2003(. يف حالة  نيل�سون  2009؛  �لتوقف عن �لكالم حتى ينتهو� من حديثهم )د�في�س  ��ستمرو� ميكنه 

�لإ�سر�ر على �لكالم يجب على �ملعلم �لتحدث معهم خارج قاعة �لدر�س )نيل�سون 2003(.

استخدام الحاسب الشخصي أو الهاتف الجوال بال داع

طالب  مع  فاأكرث  �أكرث  �سائعني  �ل�سخ�سي  �حلا�سب  و  �جلو�ل  �لهاتف  �أ�سبح  �لتكنولوجي  �لتقدم  مع 

�جلامعة. فهما يتيحان م�سادر �أكرث يف جمال �لدر��سة مما يدعم �لأد�ء �لأكادميي �إل �أنهما قد ي�ستخدما يف 

�لقاعة لغري �أغر��س �لدر�س مثل: كتابة �لر�سائل �لن�سية لالأ�سدقاء �أو �لت�سوق �أثناء �ل�ستماع للمحا�سرة. 

يتفق �لطالب و و�أع�ساء هيئة �لتدري�س على �أن ��ستخد�م �لهاتف �جلو�ل يعطل �لدر�س )كامبل 2006(. 

لذ� يجب �أن ت�ستمل �ل�سيا�سة �لأ�سا�سية للمنهج �أو للعقد �خلا�س بال�سلوكيات غري �لالئقة على فقرة خا�سة 

و لوهرنى  �لدر��سي )برنز  �لف�سل  �إعالنها للطالب يف بد�ية  يتم  و  �لهاتف �جلو�ل  ��ستخد�م  �آد�ب  عن 

2010(. ميكن ��ستخد�م طرق ت�سبه �ملذكورة �آنفا يف �حلو�ر�ت �جلانبية: فالتجول يف �لف�سل �أثناء �إلقاء 

�ملحا�سرة ي�سمح للمعلم بالتاأكد من ��ستخد�م �لطالب لأجهزتهم بغر�س �لدر�س فاإذ� تبني له عك�س ذلك 

ميكنه �لتوقف عن �لإلقاء �لتقليدي للمحا�سرة و �لبدء يف عمل جماعي �أو نقا�س م�سرتك.
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التأخر عن المحاضرة و االستعداد لالنصراف مبكرا

يوؤكد د�مور )2006( على �أهمية بدء �ملعلم للمحا�سرة يف موعدها حتى يدح�س �لعتقاد باأنه �سينتظر 

حلني ح�سور غالبية �لطالب و �إل ف�سيتمادون يف �لتاأخر طاملا ل يخ�سرون �سيئا جر�ء ذلك. �إ�سافة �إىل 

�أو  ��سافية  درجات  لتح�سيل  �أن�سطة  �إعطاء  يف  �ملعلم  يرغب  قد  �ملحدد  �ملوعد  يف  �لبدء  على  �حلر�س 

و  �لأن�سطة  �إعطاء  �ملفيد  يكون من  قد   .)2003 )نيل�سون  �لدر�س  نهاية  �أو  بد�ية   �ختبار�ت ق�سرية يف 

�ملحا�سرة  �لتاأخر عن  بعينه يف  ��ستمر طالب  و�إذ�  �ملحا�سرة.  نهاية  �أو  بالتبادل يف م�ستهل  �لختبار�ت 

ميكن للمعلم �لتحدث معه خارج �ل�سف فقد يكون لديه مربر� مقبول مثل: �حل�سور مبا�سرة من در�س 

ب�سبب  يقلل من تعطيل زمالئه  �لو�سول معا حلل  �لبعيدة عندها ميكنهما  �أحد مباين �جلامعة  �آخر يف 

دخوله متاأخر�.

نوم بعض الطالب

�مل�ساركة يف �لأن�سطة �لجتماعية لوقت متاأخر �أو �ل�سهر للدر��سة �أو �لإ�سابة بالأرق ليال قد حتد من 

يقظة �لطالب يف �سفوفهم �جلامعية. و هكذ� رمبا ي�ستغرق بع�س �لطالب يف �لنوم �أثناء �ملحا�سرة �لأمر 

�لذى قد يف�سره �ملعلم باأنه عدم �حرت�م له. يجب على ع�سو هيئة �لتدري�س �أن يتذكر باأن ت�سرفه �إز�ء هذ� 

�لطالب �سيوؤثر على باقي �لطالب و يف نف�س �لوقت جتاهله – �ساأن باقي �ل�سلوكيات �مل�ستهجنة – لن يحل 

�مل�سكلة. طلب كارتر و بونياننت - كارتر )2006 �أ( من �لطالب ترتيب �ل�ستجابات �لتالية جتاه �لطالب 

�مل�ستغرق يف �لنوم وفق روؤيتهم: )1( جتاهل هذ� �لطالب ) 2( �إ�سد�ر �سجة لإيقاظه )3( مطالبة زميله 

�ملجاور باإيقاظه )4( طرده )5( �لتحدث معه على حدة خارج �لف�سل. وقد ف�سل �لطالب �حلل 5 ثم 3 ثم 

2 على �لتو�يل و مل يرجحو� حلى 1 و 4 مما يو�سح �أن �لطلبة يعدون �لنوم يف �لف�سل �سلوكا معطال للدر�س 

و يوؤكد م�سئولية �ملعلم يف �لت�سدي له غري �أن عليه �أليهني �لطالب �أمام �جلميع.

عدم األمانة العلمية

�أي�سا عدم �لأمانة �لعلمية )مثل: نقل �لإجابات من  �إ�سافة ملا �سبق فاإن من �لت�سرفات �مل�ستهجنة 

 )2009( د�في�س  ين�سح  �لدر�س(.  قاعة  خارج  ما  بحث  �نتحال  �أو  بالف�سل  �لختبار  �أثناء  �آخر  طالب 

بالتعامل مع هذه �مل�سكلة على �لفور و عدم جتاهلها باتباع �سيا�سة �ملوؤ�س�سة �لتعليمية بخ�سو�س ذلك لأن 

�أو طيبة على �ملعلم نف�سه. در�س كارتر و بونياننت- كارتر  �لختالف عنها قد يجلب نتائج غري متوقعة 

�أثناء �لختبار(. رجح �لطالب  �ل�ساأن )كالغ�س  �ملعلم بهذ�  )2006 ب( مدى تقبل �لطالب لردود فعل 
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»�لتحدث مع �لطالب بعد �نتهاء �لدر�س« و »�عتبار �لطالب ر��سبا يف �لختبار« عن »متزيق ورقة �لختبار 

يف �لتو« و »�عتبار �لطالب ر��سبا يف �ملادة«. �نتهت �لدر��سة �إىل توقع �لطالب عدم جتاهل �ملعلم لالأمر و 

�لت�سرف �ل�سريع و لكن باأ�سلوب متح�سر ل يجذب �لنتباه �إىل �لطالب �ملخالف.

الطالب كثيري الجدل و من يظهرون العداوة

�لأف�سل  يكون من  �أو جمادل بال �حرت�م مع معلمه فرمبا  �أو عدو�نيا  �لطالب عد�ئيا  بد�  �إذ�   

للتاأكيد  باإمعان  و�لإن�سات  �سلوكه  ت�سجيع  بدون  لكن  و  باحرت�م  �لطالب  نظر  لوجهة  �ل�ستماع  لالأخري 

على �أن �ل�سكوى لقت �آذ�نا �ساغية )مايرز 2003، �سفني�سكي و ماكيت�سي 2011(. ين�سح �سفني�سكي و 

ماكيت�سي �ملعلم بالتفكري يف �مل�سكلة يف �إطار �لف�سل للتقليل من حدة �لعد�ء و يقدم �مل�سكلة كاأمر مت�سل 

باجلميع و لي�س بالطالب �ل�ساكي فقط. و لكن ل�سوء �حلظ هذه �حللول قد ل جتدي نفعا و يزد�د �لعد�ء 

عندها ميكن للمعلم �أن يطلب من �لد�ر�س �أن يحدثه على �نفر�د خارج �لف�سل )د�في�س 2009(.

االستعداد و البروفات

رغم �أن بع�س �لقرت�حات �ل�سابقة �ستنجح يف �لتعامل مع �ل�سلوكيات غري �ملرغوبة و لكن لي�س ب�سورة 

د�ئمة. قد ي�ستفيد �ملعلم بتذكر �لأ�ساليب �لتي جنحت      و �لأخرى �لتي ف�سلت يف ف�سوله �ل�سابقة، و�أي�سا 

�لتفكري يف �لظروف �ملحيطة بامل�سكلة )مثال حجم �لف�سل و نوعية �ل�سلوك و ردة فعل �لطالب جتاه ت�سرف 

)رغم  عقلية  بروفة  خالل  من  بعينها  �سلوكيات  ملو�جهة  �سخ�سيا  بال�ستعد�د  �ملعلم  ي�ستفيد  قد  �ملعلم(. 

�أن بع�س �ل�سلوكيات قد تكون جديدة متاما حتى بالن�سبة للمعلم �ملتمر�س(. من �أ�ساليب �ل�ستعد�د �أي�سا 

�للتحاق باأحد بر�مج تطوير �لتدري�س �لتي قد تطرحها عمادة تطوير �ملهار�ت. هذه �لو�سيلة توفر لع�سو 

رغم  �ملقبولة.  غري  �ل�سلوكيات  حيال  �لت�سرف  �سبل  �إىل  وتر�سده  كمعلم  مهار�ته  يف  ر�أيا  �لتدري�س  هيئة 

حماولة �حلد من �ل�سلوكيات غري �ملقبولة �إل �أن بع�سها قد ي�سعب مو�جهته يف �ل�سف مثل: �لعنف �جل�سدي 

�أو �للفظي   و هو ما ي�ستلزم تدخل �سلطات �أعلى )كرئي�س �لق�سم �أو عمادة �سئون �لطالب �أو عمادة �سئون 

�أع�ساء هيئة �لتدري�س �أو �أمن �جلامعة – عند �حتمال وجود خطر و�سيك(. وحت�سبا لالأمان يجب �أل يو�جه 

�ملعلم هذه �لأمور مبفرده. لدى معظم �جلامعات لئحة خا�سة للتعامل مع هذه �ل�سلوكيات يجب على �ملعلم 

�لطالع عليها. قد يكون من �ملفيد للمعلم �لحتفاظ بال�سجالت �خلا�سة بالو�قعة �إذ� �متدت �لتهديد�ت �أو 

�أو كتابة مالحظات عقب  �لإلكرتوين  �لوقت )مثل: �لحتفاظ مبر��سالت �لربيد  �لأفعال لفرتة طويلة من 

�لتعامل مع �لطالب( و هو �أمر ي�ساعد كثري� يف حالة تدخل �سلطة �أعلى )�لعميد مثال( باملو�سوع.
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ملخص

متثل �لنقاط �لتالية روؤو�س �أقالم ملا مت مناق�سته فى هذ� �لكتيب. 

   �ل�سلوك غري �ملقبول قد يكون �سلوكا موؤذيا عن ق�سد �أو بدون لتعكري �سفو قاعة �لدر�س.

   �لت�سدي لل�سلوكيات �مل�ستهجنة م�سئولية �ملعلم. يتفق �لطالب مع �ملعلمني على عدد من �ل�سلوكيات 

باعتبارها غري مقبولة و معطلة للدر�س.

   على �ملعلم �ل�ستعد�د بتطوير فل�سفته �خلا�سة ب�ساأن ذلك مما ي�سمح له بالتعرف على �ل�سلوك غري 

�ملقبول عند حدوثه و يوؤهله لكيفية �لت�سدي له.

   قد ين�ساأ �ل�سلوك غري �لالئق ب�سبب نرج�سية �لطالب �أو �عتقاده باأحقيته �ل�سخ�سية،        �أو ب�سبب 

�سلوك �سادر من �ملعلم ذ�ته، �أو حتى كنتيجة لإلقاء �ملحا�سرة بال�سورة �لتقليدية �لرتيبة.

   قد يقلل �ملعلم من حدوث هذه �ل�سلوكيات بزيادة �هتمام �لطالب باملادة، و بو�سع عقد خا�س 

بكيفية �لتعامل معها، و خلق بيئة �يجابية بالف�سل باإظهاره �لحرت�م لطالبه        و �لهتمام بهم.

   قد يت�سدى �ملعلم ل�سلوكيات معينة باأ�ساليب خمتلفة من �ساأنها �لإبقاء على بيئة �إيجابية بالف�سل 

و عدم �إهانة �أو توبيخ �لطالب.

�إز�ء  �لت�سرف  لكيفية  بروفات عقلية  فاإجر�ء  �لأ�سا�س.  �ل�سلوكيات هو  ملو�جهة هذه  �ل�ستعد�د     

�ل�سلوكيات غري �ملقبولة قد يفيد �ملعلم كثري�.     
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