
عمادة الدراسات العميا
  جامعة القدس

الدنيا في محافظة "رام اهلل والبيرة"  األساسيةمعممي المرحمة  إدراك
 مواجيتيم لمسموك السمبي بأساليبالمينة  وعالقتو  ألخالقيات

اسماعيل ابراىيم عيسىوفاء 

رسالة ماجستير

فمسطين -القدس

م 1026-ىـ1437



الدنيا في محافظة "رام اهلل والبيرة"  األساسيةمعممي المرحمة  إدراك
 مواجيتيم لمسموك السمبي ساليببأالمينة  وعالقتو  ألخالقيات

 إعداد:
وفاء اسماعيل ابراىيم عيسى

فمسطين-ن جامعة القدس المفتوحةبكالوريوس تربية ابتدائية م

عفيف حافظ زيداند.: المشرف

تطمبات درجة الماجستير في أساليب التدريس من ملاستكمااًل قدمت ىذه الرسالة 
 جامعة القدس / كمية العموم التربوية / عمادة الدراسات العميا

فمسطين -القدس

م 1026-ىـ1437



 جامعة القدس
العمياعمادة الدراسات 

اساليب تدريسبرنامج 

إجازة الرسالة 

 ساليببأالمينة  وعالقتو  ألخالقياتالدنيا في محافظة "رام اهلل والبيرة"  األساسيةمعممي المرحمة  إدراك
 مواجيتيم لمسموك السمبي

وفاء اسماعيل ابراهيم عيسىاسم الطالبة: 
 21312481الرقم الجامعي: 

 المشرف: د.عفيف حافظ زيدان

من لجنة المناقشة المدرجة أسماؤهم وتوقيعهم: 6112 \ 1 \5نوقشت هذه الرسالة وأجزت بتاريخ  
..التوقيع.........                 رئيس لجنة المناقشة    د.عفيف حافظ زيدان      ـ 1
 التوقيع...........                      قباجة محمد زياد  ممتحنًا داخميًا          د. .6 
 التوقيع...........               حسن" محمد عمي" كفاح  ممتحنًا خارجيًا         د. .3 

فمسطين -القدس

م 6112-هـ1437



اإلىداء

 أبي الغالي  رضأل إلى رمز العطاء إلى شييد ىذه ا
 إلى نبع العطاء والحنان والصبر أمي الحبيبة 

إلى رمز الحب زوجي الغالي والى من ىم قطعة من روحي إخوتي وأخواتي 
 إلى من ىو قطعة مني طفمي 

 إلى شيداء فمسطين وأسرانا البواسل 
 إلى وطني الحبيب فمسطين 

 القائمين عمى العمل فييامعتي و إلى جا
 أىدي ىذا العمل المتواضع  إلييم جميعًا 

 الباحثة        
وفاء اسماعيل عيسى



 أ

إقرار: 

 ،وانيا نتيجة أبحاثي الخاصة ،لنيل درجة الماجستير ،الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدسمقدمة أقر انا 
باستثناء ما تمت االشارة إليو حيثما ورد وأن ىذه الرسالة أو أي جزء منيا لم يقدم لنيل أي درجة عميا ألي 

 جامعة أو معيد. 

التوقيع:................

فاء اسماعيل ابراهيم عيسىاالسم: و 

 2016    \  1 \ 5التاريخ:   



 ب

الشكر والتقدير

فالحمد هلل العمي  ،و وافر نعمو ،عمى عظيم عطاياه -عز وجل  –إن خير ما استيل بو ىو حمد المولى 
إنك أنت  ،ناالميم عممنا ما ينفعنا وانفعنا بما عممت ،فيسر ويسر فأعان ،لو سبحانو الفضل والمنة ،العظيم

وأصمي وأسمم عمى النبي األكرم سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو ومن سار عمى ىديو واستن  ،السميع العميم
 بسنتو واقتى أثره إلى يوم الدين. أما بعد: 

إن ىذه الرسالة لم تكن لتخرج الى حيز الوجود إال بفضل اهلل سبحانو وتعالى. ثم إلى أصحاب الفضل 
ولم يبخموا بنصحيم حتى ظير ىذا العمل الى النور. ومن باب  ،وأفاضوا بعمميم الذين ذلموا الصعاب

سداء الثناء لمن ىم أىل لو أجد لزامًا عمي أن اتقدم بخالص الشكر  ،االعتراف بالفضل ألصحاب الفضل وا 
لى جميع أساتذة أساليب التدريس كاًل باسمو مع اح ترام والتقدير إلى ىذا الصرح الشامخ جامعة القدس وا 

 ،األلقاب. وأخص بالذكر الدكتور عفيف حافظ زيدان الذي تفضل باالشراف عمى رسالتي فان نعم المشرف
فأسأل اهلل في عميائو أن يسدد خطاه ويديم عطاياه  ،والمشجع الذي يبدد بكمماتو الصادقة عناء البحث

 الوطن. ويشممو برعايتو ويجعمو منارًا وقدوة وعونًا لطمبة العمم من أبناء ىذا 

وأتقدم بالشكر لمسادة المحكمين  الذين بذلوا جيدًا طيبًا ومشكورًا في تحكيم أدوات ىذه الرسالة وأخص 
واتقدم ايضًا بالشكر الى السادة  ،بالذكر أعضاء ىيئة التدريس في قسم أساليب التدريس في جامعة القدس

وأتوجو بخالص التقدير  ،حظاتيم المفيدةعمى مال ،كفاح حسن  والدكتور ، زياد قباجةالممتحنين الدكتور 
 ،واالعتراف بالجميل الى جميع أفراد أسرتي لما عانوه معي طوال مسيرتي العممية في برنامج الماجستير

لى كل شخص قدم لي نصحًا أو بذل جيدًا أو أمضى وقتًا إلنجاز ىذه الدراسة وجزاىم اهلل عني خير  وا 
فيي كأي عمل  ،فقت في تحقيق الغرض المنشود في ىذه الدراسةالجزاء. وأخيرًا أرجو أن أكون قد و 
ثم لمشرفي الفاضل وتوجيياتو  ،فإن وفقت فمن اهلل سبحانو وتعالى ،إنساني ال يخمو من نقص أو قصور

ن قصرت فمني ومن الشيطان ،السديدة والحمد هلل  ،فمست إال بشرًا والبشر ينتابيم الضعف والقصور ،وا 
 وجعل النقص سمو تستولي عمى جميع البشر.  ،لكمالالذي تفرد لنفسو با

 الباحثة    والحمد هلل رب العالمين 

وفاء اسماعيل ابراهيم عيسى 
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 الممخص 
 ألخالقيات يا في محافظة "رام اهلل والبيرة"الدن األساسيةمعممي المرحمة  إدراكىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة 

 ،المؤىل العممي ،ضوء متغيرات الجنس في ،مواجيتيم لمسموك السمبي بأساليبوعالقتو المينة 
ولتحقيق ىذا الغرض تم بناء أداتين وىما استبانة ألخالقيات مينة التعميم  ،الخبرة في التدريس ،التخصص

( فقرة واستبانة أساليب المعمم في مواجية السموك السمبي 23من وجية نظر المعممين وتكونت من )
من  طبقيةوثبات االدوات. حيث طبق االداتين عمى عينة  وتم التأكد من صدق( فقرة 32وتكونت من )
منيم  ،( معمم ومعممة312وحيث تكونت عينة الدراسة من ) ،ات المسجمين لمفصل الحاليالمعممين والمعم

 .(معممة182(معمم و)82)
ظة "رام اهلل يا في محافالدن األساسيةمعممي المرحمة  دراكإلأن الدرجة الكمية  بينت الدراسة النتائج التالية:

نحراف معياري )2...كانت بدرجة عالية ومتوسط حسابي ) المينة ألخالقيات والبيرة"  ،(6.3.2( وا 
يا في محافظة "رام اهلل الدن األساسيةمعممي المرحمة ل مواجيتيم لمسموك السمبي بأساليبوكانت درجة 

تحراف معياري )12..بدرجة عالية ومتوسط حسابي ) والبيرة" . كما تبين وجود عالقة طردية (6.832( وا 
 أساليببوالمينة  ألخالقيات يا في محافظة "رام اهلل والبيرة"الدن األساسيةمعممي المرحمة بين إدراك 

يا في محافظة الدن األساسيةمعممي المرحمة  إدراكوتبين عدم وجود فروق في  ،مواجيتيم لمسموك السمبي
ووجود فروق ذات داللة احصائية  ،لمتغير الجنس والتخصص تعزى المينة ألخالقيات "رام اهلل والبيرة"

 مواجيتيم لمسموك السمبي أساليب تعزى لممؤىل العممي والخبرة بالتدريس. بينما تبين عدم وجود فروق في
تعزى لمجنس والمؤىل العممي بينما توجد فروق  يا في محافظة "رام اهلل والبيرة"الدن األساسيةمعممي المرحمة ل
 زى لمتغير التخصص والخبرة .تع

توجيو معممي المرحمة االساسية إلى إظيار األحكام الشرعية لطالبيم وعمى ضوء النتائج توصي الباحثة 
عند انتقادىم ألنماط سموكيم السمبية؛ كي تكون حاضرة وواضحة في أذىانيم ومحفزة عمى االستجابة 

رشاداتيمالعا بداء لذكور بمزيد من التزام أساليب الرفق والمالمعممين او  ،جمة لنصائح المعممين وا  ين وا 
 ان ينظر ،يقوم بو من اعمال في مجال مينتو مسئولية ما المعمم يتحملان و  ،التعاطف مع المتعممين

الى كل تقصير يصدر عنو في أداء عممو عمى انو ال يؤثر في تالميذه فحسب وانما يؤثر في  المعمم
 مجتمعو.
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The conception of the lower basic stage teachers in "Ramallah & Albiereh" 

district to the ethics of the profession and its relationship to the confront 

styles of negative behavior 

Prepared by: Wafaa Essmaeel Ibrahim  Issa 

Supervised by: Dr. Afif Hafez Zeidan 

Abstract 

This study aimed to investigate the lower basic stage teachers in "Ramallah & 

Albiereh" district to the ethics of the profession and its relationship to the  

confront styles of negative behavior. in light of the variables of sex, educational 

qualification, specialization, teaching experience, and to achieve this purpose the 

researcher has been building two tools, the ethics of the teaching profession  

questionnaire From the teachers’ view and it consisted of (32), and the teacher 

methods’  in the face of negative behavior and it consisted of (28) items.  The 

researcher  confirmed validity and reliability of the tools by choosing a pilot study  

sample of teachers registered for the current season, and where the study sample 

consisted of (216), of whom teachers (58) male (158) female . 

Study find the following results: the total  of mean score teachers’ perception to the 

ethics of the profession " Ramallah and Al Bireh was a high degree and arithmetic 

average (4.48) and a standard deviation (0.27), and the degree confront negative 

behavior method for teachers of minimum essential stage in the " Ramallah and Al 

Bireh " District. and a high degree arithmetic average (4.16) and standard deviation 

(0.52). A positive relationship teachers’ perception to the ethics of the profession and 

its relationship with  confront negative behavior in "Ramallah and Al Bireh"  District. 

And it found no differences in perception primary basic stage teachers in the province, 

"Ramallah and Al Bireh" the ethics of the profession due to the variable gender, 

specialization, and the presence of statistically significant differences attributable to the 

qualified scientific and teaching experience differences. While showing no differences 

in confronting the negative behavior for teachers of primary phase method in the 



 ه

province, "Ramallah and Al Bireh" attributed to gender  and Qualification While there 

are differences due to the variable of specialization and expertise.  

In the light of the results researcher recommends directing teachers to show the basic 

stage of legal provisions for their students when their criticism of the negative behavior 

patterns; in order to be present and clear in their minds and stimulating the emergency 

response to the advice and guidance of teachers, 

Tips for teachers and guidance, and teachers males more commitment kindness and 

gentleness and to express sympathy with the learners, and take responsibility for the 

teacher what he is doing work in the area of his career, the teacher looks at all 

shortened by him in the performance of his work he does not only affect the disciples, 

but impact on society 
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الفصل األول 

خمفية الدراسة ومشكمتها

 المقدمة: 1.1

 ،مار القوى البشرية التي تشكل العمود الفقري لتقدم األممتعد التربية نوعًا من أرقى أنواع استث

فالتربية الجيدة لألبناء مطمب أساسي ألي مجتمع يريد أن يتبوأ مكانة مرموقة بين المجتمعات 

المتقدمة، وىي واجب ال يمكن إغفالو، فعمى القدر الذي يبذلو المجتمع ومؤسساتو في تربية أبنائو 

لكونو  -ولما كان المعمم عاماًل من أىم عوامل نجاح العممية التعميمية  ،دمويتوقف كيانو واستمراره وتق

فإن االىتمام بإعداده يجب أن يكون في مقدمة أولويات التنمية المنشودة ، لما لذلك  -عنصرًا فعااًل بيا

من تأثير مباشر في تقدم المجتمع. 

طًا وثيقًا، حيث انو يسعى إلى تنمية العقل ( أن التعميم  يرتبط بالتربية ارتبا2004ويرى ناصر)     

كسابو الميارات والمعارف واألخالقيات التي تمزمو في حياتو العمم طريق التقدم والنيضة ف ،وصقمو وا 

وىو أساس نيضة األمم وتقدميا. وكمما إرتقى اإلنسان في سمم الحضارة كمما زادت حاجتو ، والتفوق

. إلى التربية باعتبارىا حقا من حقوقو
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ويعد المعمم ركيزة أساسية من ركائز العممية التربوية، بل ىو عصب العممية التربوية وحجر 

ن أي إصالح أو تطوير أو  الزاوية فييا ومحورىا األساسي والعنصر الفاعل في أية عممية تربوية، وا 

. غير أن المعمم في تجديد في العممية التربوية، يجب أن يبدأ بالمعمم، إذ ال تربية جيدة بدون معمم جيد

عصر المعمومات لم يعد يشكل المصدر الوحيد لممعرفة، إذ تعددت مصادر المعرفة وطرق الحصول 

عمييا، وأضحى دور المعمم وسيطًا ومسياًل بين التالميذ ومصادر المعرفة وأصبح موجيًا ومرشدًا 

.(2002،مي لمدول العربية لمطمبة أكثر منو ممقنًا ليم ومصدرًا وحيدًا لممعرفة. )المكتب االقمي

ويبقى المعمم ىو العامل الحاسم والقادر عمى تعميم القيم االخالقية ونقميا واخراجيا من الفكر 

المجرد الى المحسوس، مما يجعمنا نعيد النظر في اعداد المعمم اخالقيا لموصول الى مرحمة القدوة 

لقيمي الذي يؤثر عمى مدى التزامو الوظيفي التي يستطيع ان يقتدي بيا تالميذه، ونموذجًا لمسموك ا

وألن نوعية التعميم في مدارسنا (. 2001ومن ثم التزام من يقوم بتدريبيم من الطمبة المعممين )موسى، 

تعتمد عمى نوعية المدرس، ومدى ما حصل عميو من عمم، فمن نوفق إلى تطوير نوعية التعميم في 

يعممون في تمك المدارس ين مدارسنا ما لم نطور مستوى المدرسين الذ

يمانًا بفاعمية التأثير  وانطالقًا من الدور الفعال الذي يضطمع بو المعمم في أي نظام تربوي، وا 

الذي يحدثو المعمم المؤىل في نوعية التعميم ومستواه، فإن الدول عمى أختالف فمسفاتيا وأىدافيا 

االرتقاء بالمعمم كل اىتمام وعناية ألن توافر ونظميا االجتماعية واالقتصادية تولي مينة التعميم و 

 المعمم الكفؤ، واالرتقاء بمستوى مينة التعميم سوف يزيد من فاعمية النظام التربوي )عبدالجواد ومتولي،

1992.) 

( أن التعميم كمينة، عمل منظم يقتنع بو اإلنسان Blackington, 1991)ويرى بالكنغتون 

أىم السمات أو المعايير التي تتفق عمييا ومن  ،ب وظيفية محددةويحاول أن ينيض من خاللو بمطال

معظم األدبيات لوصف المينة ىي أن ممارسة المينة يجب أن تقوم وتؤَسس عمى معارف نظرية 

واتجاىات، وغالبا ما يحتاج الميني إلى إعداد طويل نسبيًا كي يؤىل لممارستيا.
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 مينة لو، في ضوء االتجاه المتزايد نحو االىتمام وما من شك في أنو لم يعد التعميم مينة من ال

بقضايا التربية والتعميم، ذلك أن المتتبع لألحداث الجارية والقضايا الساخنة خالل العقد األخير من 

القرن الماضي يالحظ مدى االىتمام المتزايد بقضايا التربية والتعميم والدعوات المتالحقة باالىتمام 

لمختصين والمسئولين في ىذا المجال، فحسب بل من أرفع المستويات القيادية، بالتعمم ليس من قبل ا

يوجو ويؤكد في خطابو الموجو لمشعب األمريكي عام  -جورج بوش األب -فيذا الرئيس األمريكي 

عمى أىمية التعميم وأنو مصدر الريادة لألمة عندما يقول: "إن  2000م بعنوان أمريكا عام 1991

جتماعي ومواجية التحديات والمنافسات الصناعية واالقتصادية والحفاظ عمى مركز تحقيق التغير اال

 م(.1992الصدارة والريادة العسكرية وحل المشكالت ميما تعقدت إنما يبدأ من التعميم" )عبد الموجود، 

، وتحكم من أخالقيات تنظم السموك العام ألعضاء المينة بعضيم مع بعض ال بد ليا وأي مينة 

 لمينة الطب وأخرى وكما أن ىناك أخالقيات ليدىم ومعايير انتقائيم وترتيب مستوياتيم المينية،تقا

 . ( 1988)البيالوي، ، فيناك أيضًا أخالقيات خاصة بمينة التعميموثالثة لمينة القضاء

ينة، ولطالما كان التزام المعمم بأخالقيات مينة التعميم أو عدمو مرتبط باالعداد الجيد لتمك الم

وأول مرحمة من عممية إعداد المعممين واألرتقاء بيم مينيًا تتمثل في برنامج التربية العممية، الذي يعد 

من أىم البرامج التربوية التي يتم االىتمام بيا عمى مستوى الكميات أو الجامعات عربيًا وعالميًا فيو 

ربية العممية الجانب األخالقي في عممية يمثل التطبيق الميداني لمخبرات التربوية. ويراعي برنامج الت

إعداد معممي المستقبل كأحد المكونات األساسية الى جانب المكون المعرفي واألدائي، ألنو يسعى الى 

تنمية األخالق والقيم والعادات اإليجابية لدى الطالب المتدرب والتي بدورىا تحدد سموكو وتصرفاتو في 

صحيحًا طالما ىو متحاٍل باألخالق المينية الصحيحة والمطموبة  المواقف المختمفة فتوجيو توجيياً 

( . 2008لمقيام بدوره كمعمم ومرٍب )غانم وأبو شعيرة،
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قبااًل عمى مينتو و انتماًء فإلتزام المعمم بأخالقيات مينة التعميم يسيم في جعمو أكث ر حبًا وا 

وين شخصيتو واالرتقاء بمستواه وجعمو قدرة عمى التكيف معو، كما أنيا تساىم أيضا في تكلمجتمعو و 

اكثر قدرة عمى القيام بمسؤولياتو وواجباتو المنوطة بو عمى اكمل وجو، كما أنيا تجعمو نموذجًا وقدوة 

فالسمات الشخصية االيجابية والمتميزة لممعممين  2007).اني، ملطمبتو في سموكو وتصرفاتو )المق

ويقع عمى كاىل (. 2001جابية عمى سموكاتيم )كتش، تنطبع عمى سمات التالميذ وتؤثر بصورة اي

كسابيم أنماط السموك الحسن وغرس اإلتجاىات  رشادىم وا  المعممين في المدارس ، توجيو المتعممين وا 

(.2006،اإليجابية مع غرس وتقويم القيم األصيمة لدييم )أبو دف 

دارة المدرسة ىو إنتشار المشكالت  السموكية التي تعتبر عامل ومن أصعب ما يواجو المعمم وا 

ورغم أن ميمة المدرسة كواقع طبيعي نتيجة المتغيرات المستجدة  ،تحدي لمنظام التربوي وقيم المجتمع 

 ،في المجتمع ال تقتصر عمى التعميم والتربية بل تتجاوز ذلك لتجد الحمول ليذه المشاكل بصورة عامة 

فإن االقمية منيم يتصرفون بشكل ،تماعي قيمي عالي ورغم أن الغالبية من التالميذ يتمتعون بسموك إج

وزعزعة االستقرار والنظام  ،عدواني وتخريبي مما يسبب تأثيرًا سمبيًا متفاوتًا عمى المناخ الصفي 

(.2003،المدرسي وتشويش عممية التفاعل الصفي )العثامنة 

ر في تربية الطفل وتعد المدرسة المؤسسة اإلجتماعية الثانية بعد البيت من حيث التأثي

حيث أن  ،وتعود أىميتيا لما تقوم بو من  عممية تربوية ميمة وصقل ألذىان األطفال  ،ورعايتو

وظيفتيا الطبيعية أن تستقبل األطفال في سن مبكرة فتكون بذلك المحطة األولى لمتعامل معيم بعد 

قبة شاممة يمكنيا من إكتشاف ومرا ،مما يضعيا في موقع إستراتيجي تربوي وتعميمي  ،االسرة مباشرة 

كتشاف الميول السمبية واإليجابية في شخصيتيم . ولعل من أكثر جوانب المدرسية  قدرات األبناء وا 

شكااًل ىو الجانب المتمثل في السموك العدواني الذي يمارسو بعض األطفال نحو  سمبية وتعقيدًا وا 

(.2001،أقرانيم في المدرسة )الفقياء 



6

ن المشكالت ا لسموكية التي يسمك فييا البعض من التالميذ في غرفة الصف تؤثر بشكل وا 

سمبي عمى األخرين إضافة الى إستنفاذ الوقت والجيد من المعممين والمديرين وشغميم إليجاد الحمول 

ويؤدي كل ىذا إلى تدني مستوى التحصيل ونواتج التعمم  ،ليا عمى حساب اإلىتمام بالعممية التعميمية 

(. 2005،)البدري

كما يجب عميو الرفع من مستوى أدائو العممي والتربوي واالطالع عمى أحدث ما توصمت إليو        

وأنجع األساليب التربوية في معالجة أخطائو ،البحوث والدراسات في مجال فيم شخصية الطالب 

ويدليم عمى ،وجيييم وت ،وتربيتييم  ،فالمعمم مطموب منو أن يبذل جيده كمو في تعميميم  ،وتجاوزاتو 

في رعاية متكاممة لنموىم دينيًا وعمميًا ،طريق الخير ويرغبيم فيو ويبين ليم طريق الشر ويذودىم عنو 

جتماعيًا وصحيًا )وزارة التربية والتعميم  (.2006،وأخمقيًا وا 

فظة "رام اهلل وقد توقفت ىذه الدراسة عمى دراسة إدراك معممي المرحمة األساسية الدنيا في محا        

والبيرة" ألخالقيات المينة  وعالقتو بإسموب مواجيتيم لمسموك السمبي لمخروج عن المحور الشفوي وتقيم 

تطبيق تمك األخالقيات عمى أرض الواقع ودورىا في بناء أساليب لمواجية السموك السمبي .
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مشكمة الدراسة: 2.1

الميمة التي تستند الييا أي مؤسسة في تحقيق أىدافيا ضمن تعد قيم العمل واأللتزام بيا من الركائز  

مراعاة لقيم المجتمع وما تحتويو من واقع وتراث وتطمعات، فالدور الذي يقوم بو المعمم في تربية 

األجيال وتنشئتو ال يمكن ألحد منا أن ينكر أىميتو وخاصة في ضوء اإلنتشار الواسع لمظاىر العولمة 

فقد أخذت  ،ياد الرقابة المجتمعية عمى مؤسسات الدولة وخاصة التربوية منياوالتفجر المعرفي وازد

كاشفة النقاب عن أداء لم يعد بالمستوى  -في ىذه المؤسسة تحديدا -بعض صور اإلختالل تظير 

المطموب لبعض المعممين، فيناك تأخر عن الدوام، وىدر لوقت الدرس، وعدم الحرص عمى األموال 

.، وضعف في اإلنتماء ليذه المينةالعامة، وضعف في التحصيل الدراسي لطمبتنا

مشكمة الدراسة من خبرة الباحثة في  التدريس ومن خالل اإلطالع عمى الدراسات السابقة واألدب برزت 

التربوي اذ يشكو كثير من المعممين من عدم وجود اليات تساعدىم عمى التعرف عمى الميثاق وكيفية 

سموبو في تعديل سموك الطمبة وتحديد ذلك السموك وىذه الدراسة  ،تمثل ىذه االخالقيات ، ودور المعمم وا 

إدراك معممي المرحمة االساسية الدنيا في محافظة "رام اهلل والبيرة" تسعى تحديدًا لمتعرف إلى مستوى 

 .مواجهتهم لمسموك السمبي أساليببألخالقيات المهنة وعالقته 
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أسئمة الدراسة: 3.1

 سعت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئمة التالية: 

إدراك معممي المرحمة األساسية الدنيا في محافظة "رام اهلل والبيرة"  مستوىما  السؤال األول:

 ألخالقيات المينة؟

 ساليبفي محافظة "رام اهلل والبيرة" أل ما درجة تقدير معممي المرحمة األساسية الدنيا :نيالسؤال الثا

 مواجيتيم لمسموك السمبي ؟

رحمة األساسية الدنيا في محافظة "رام اهلل والبيرة" ىل يختمف مستوى إدراك معممي الم  :لثالسؤال الثا

 التخصص، سنوات الخبرة(؟      ،ألخالقيات المينة بإختالف )الجنس، المؤىل العممي

 ساليبام اهلل والبيرة" ألىل يختمف تقدير معممي المرحمة األساسية الدنيا في محافظة "ر  السؤال الرابع:

التخصص، سنوات الخبرة(؟    ،لجنس، المؤىل العمميمواجيتيم لمسموك السمبي بإختالف )ا

بين مستوى إدراك معممي المرحمة األساسية الدنيا في محافظة االرتباطية  ما العالقة  السؤال الخامس:

  مواجيتيم لمسموك السمبي؟ ساليبوالبيرة" ألخالقيات المينة وأ"رام اهلل 

 فرضيات الدراسة: 4.1 

 مة الدراسة الثالث والرابع والخامس إلى الفرضيات الصفرية اآلتية: قامت الباحثة بتحويل أسئ

في متوسطات  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :ولىالفرضية اال 

إدراك معممي المرحمة األساسية الدنيا في محافظة "رام اهلل والبيرة" ألخالقيات المينة 

 تعزى لمتغير الجنس. 

في متوسطات  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ة: نيرضة الثاالف

إدراك معممي المرحمة األساسية الدنيا في محافظة "رام اهلل والبيرة" ألخالقيات المينة 

تعزى لمتغير المؤىل العممي. 
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في متوسطات  ≥ α) (0.05لة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة: ثالثالفرضية ال

معممي المرحمة األساسية الدنيا في محافظة "رام اهلل والبيرة" ألخالقيات المينة إدراك 

 تعزى لمتغير التخصص.

في متوسطات  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : ةلرابعالفرضية ا

حافظة "رام اهلل والبيرة" ألخالقيات المينة إدراك معممي المرحمة األساسية الدنيا في م

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

في  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : ةخامسالفرضية ال

متوسطات تقدير معممي المرحمة األساسية الدنيا في محافظة "رام اهلل والبيرة" 

 لمتغير الجنس. مواجيتيم لمسموك السمبي تعزى ألساليب

في  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : ةدسالفرضية السا

متوسطات تقدير معممي المرحمة األساسية الدنيا في محافظة "رام اهلل والبيرة" 

 مواجيتيم لمسموك السمبي تعزى لمتغير المؤىل العممي. ألساليب

في  ≥ α) (0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق  :ةسابعالفرضية ال

متوسطات تقدير معممي المرحمة األساسية الدنيا في محافظة "رام اهلل والبيرة" 

 مواجيتيم لمسموك السمبي تعزى لمتغير التخصص. ألساليب

وسطات في مت ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : ةثامنالفرضية ال

مواجيتيم  ألساليبتقدير معممي المرحمة األساسية الدنيا في محافظة "رام اهلل والبيرة" 

 لمسموك السمبي تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

بين ادراك معممي  ≥ α) (0.05ال توجد عالقة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة : تاسعةالفرضية ال 

 أساليبم اهلل والبيرة" الخالقيات المينة و المرحمة األساسية الدنيا في محافظة "را

مواجيتيم لمسموك السمبي.
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 أهمية الدراسة: 5.1 

 تبرز أىمية ىذه الدراسة من خالل ما يأتي: 

تعتبر ىذه الدراسة في حدود عمم الباحثة واطالعيا األولى في فمسطين، التي تبحث في العالقة  .1

نيا في محافظة "رام اهلل والبيرة" ألخالقيات المينة بين مستوى إدراك معممي المرحمة األساسية الد

 ب مواجيتيم لمسموك السمبي. يلاوأس

 ،ومن المتوقع أن تغني األدب التربوي بأبحاث تسد الفجوة في جانب أخالقيات مينة التدريس .2

مواجيتيم لمسموك السمبي.  ألساليبوجانب 

مواجيتيم لمسموك السمبي. ومن المتوقع أن يستفيد منيا المعممون في تحديد مستوى  .3

 أهداف الدراسة:  6.1

تيدف ىذه الدراسة إلى:

التعرف إلى مستوى إدراك معممي المرحمة األساسية الدنيا في محافظة "رام اهلل والبيرة" ألخالقيات -

 المينة. 

ب " إلسمو التعرف إلى مستوى تقدير معممي المرحمة األساسية الدنيا في محافظة "رام اهلل والبيرة-

دور بعض المتغيرات في إدراك معممي المرحمة األساسية الدنيا في  و مواجيتيم لمسموك السمبي

 محافظة "رام اهلل والبيرة"ألخالقيات المينة. 

التعرف إلى دور بعض المتغيرات في تقدير معممي المرحمة األساسية الدنيا في محافظة "رام اهلل -

 بي.مواجيتيم لمسموك السم بيلاسوالبيرة" أل

التعرف إلى العالقة اإلرتباطية بين ادراك معممي المرحمة األساسية الدنيا في محافظة "رام اهلل -

 مواجيتيم لمسموك السمبي. بيلاسوالبيرة" ألخالقيات المينة وأ
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محددات الدراسة:  7.1

 المحددات البشرية: معممي ومعممات المرحمة األساسية الدنيا. -

 دارس الحكومية في محافظة "رام اهلل والبيرة" المحددات المكانية: الم-

 . 2015/2016من العام الدراسي  االول المحددات الزمنية: في الفصل-

المحددات المفاىيمية: تحددت مفاىيم ىذه الدراسة بالتعريفات والمصطمحات الواردة فييا.

مصطمحات الدراسة: 8.1 

التي يجب أن يمتزم بيا جميع المعممين كذلك الواجبات المبادئ والقيم و يحدد  ميثاق أخالقيات المهنة:

 إلداء ميمتيم بالطريقة المثمى.

والتي  ،ىي المبادى والمعاير التي ىي أساسًا لسموك أفراد المينة المستحبة  أخالقيات مهنة التدريس:

وىي مجموعة أصول وقواعد  ،(1985،وعبد الحميد ييتعيد أفراد المينة بإلتزاميا )الحيار 

عمى مستوى المينة ورفع  عيا أتباع المينة ويؤكدون عمى ضرورة اإللتزام بيا حفاظاً يض

وكيفية أستخدام  ،األتجاىات والقيم واألنماط السموكية  ،(1996،شأنيا)سعود والبطاح 

أما ،السمطات والصالحيات عند التعامل مع األخرين فالخمق صفة تفيد أي ظاىرة داخمية 

أو التصرف ألفردي واإلجتماعي المائل  ،ي سموكًا أو طريقًا لمتعامل الظاىرة الخارجية فتعن

 (.2000،نحو الخير أو ألجانح نحو الشر )الشيخمي 

كل نشاط حركي او حسي او عقمي او وجداني او اجتماعي يأتيو االنسان في تفاعمو مع  السموك:

إزاء ما يواجيو من بيئتو مدفوعًا بحاجة ما، وىو كل ما يصدر عن االنسان من استجابات 

 (.,Rigby 2000مشكالت او ظروف معينة )

كل نشاط يأتي بو الفرد ويكون غير مقبول اجتماعيًا في البيئة التي يعيش بيا  السموك السمبي:

 ,Jakopsen) كالكذب والغش والعدوانية واالنانية والسرقة والتحرشات بمختمف انماطيا

1997 ).
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ي األساليب والطرق التي يتبعيا المعمم في عالج ومواجية السموك ى مواجه السموك السمبي: اليبأس

ظيارًا لجوانب النقص المجودة في  الغير مرغوب فيو الذي يتصرفو الطالب بناءًا عمى حاجاتو وا 

 (.2013والعمل عمى الحد منو )النوح،  ،البنية الذاتية عند الطالب

الرابع الصف األول األساسي وحتى الصف  مرحمة تعميمية مدرسية من المرحمة األساسية الدنيا:

 األساسي وىي مرحمة الزامية، يكون التعميم فييا مجانيًا.

كم. تبمغ مساحتيا  15بحوالي  القدس إلى الشمال من الضفة الغربية تقع في) محافظة "رام اهلل والبيرة":

، بينما يقدر عدد سكان نسمة 29،577، كما يقدر عدد سكانيا بحوالي 2كم 16،5

حتى تتداخل مبانييما  البيرة مدينةوتالصق رام اهلل . نسمة 301،296المحافظة بحوالي 

المساحة وعدد  وشوارعيما لتبدوان كمدينة واحدة، ومع أن مدينة البيرة أكبر من ناحية

وتقع رام اهلل ضمن سمسمة جبال القدس،  ،السكان، إال أن األشير بينيما ىي مدينة رام اهلل

 45، والذي يبعد عن المدينة حوالي لمبحر المتوسط حيث تطل عمى الساحل الفمسطيني

كيمومترا إلى الغرب. أما من جية الشرق والجنوب فيي محاطة بالجبال، وترتفع عن سطح 

(مترًا. 880-830البحر بين 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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 الفصل الثاني 

_______________________________________________________

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

اإلطار النظري :

األخالؽ: ىي صورة  النفس المستترة التي تظير في االنساف عند القياـ بأفعالو التي ال تكمؼ 

ت صادرة بطبيعتيا ال عف تكمؼ وال عف إجياد نفسي فييا, وال تكوف االفعاؿ خمقًا لالنساف إال إذا كان

 وال عف تفكير.

وأخالقيات مينة التعميـ: ىي السجايا الحميدة والسموكيات الفاضمة التي يتعيف أف يتحمى بيا 

العامموف في حقؿ التعميـ العاـ فكرًا وسموكًا أماـ اهلل ثـ أماـ والة األمر وأماـ أنفسيـ واألخريف وترتب 

.(2012بات أخالقية )الكبيسي واخروف  ,عمييـ واج

 وتعود أىمية األلتزاـ األخالقي الى منافع متعددة والمترتبة عميو وىي:

  األىتماـ باألخالؽ يسيـ في تحسيف المجتمع ككؿ فتتراجع الممارسات الظالمة, وتتوفر

 الفرص المتكافئة لمناس, وتتنفذ األعماؿ بواسطة األعمى كفاءة.

 القيات يسيـ في شيوع الرضى اإلجتماعي بيف غالبية الناس كنتيجة لعدالة اإللتزاـ باألخ

التعامؿ.
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  أخالقيات العمؿ تدعـ الروح المواتية لروح الفريؽ وزيادة اإلنتاجية, بما يعود عمى الفرد

 بالمنفعة والفائدة لممجتمع.

 ثقة بالعمؿ بأنيـ إدارة أخالقيات العمؿ بكفاءة تشعر العامميف واألساتذة بالثقة بالنفس وال

 يقفوف عمى أرض صمبة ونزيية وشريفة.

  اإللتزاـ الخمقي في المنظمة يؤمنيا ضد المخاطر بدرجة كبيرة, حيث يمتـز بالقانوف

 والقانوف مف قبؿ ومف بعد ليس اال قيمة أخالقية.

 .اإللتزاـ بأخالقيات العمؿ يدعـ عددًا مف البرامج األخرى متؿ برامج التنمية البشرية 

 ف اإللتزاـ بمواثيؽ أخالقية صارمة يدفع المتعامميف الى المجوء في تعامالتيـ إلى إ

 الجيات الممتزمة أخالقيًا, مما يساعد عمى طرد الممارسات السمبية مف ساحة العمؿ.

  إف وجود ميثاؽ أخالقي تمتـز بو المينة أو المنظمة يكوف بمثابة دليؿ أو مرجع يسترشد

 (.2012وف ,بو الجميع)الكبيسي وآخر 

 

، مف أخالقيات تنظـ السموؾ العاـ ألعضاء المينة بعضيـ مع بعض ال بد ليا وأي مينة       

وكما أف ىناؾ أخالقيات لمينة الطب  وتحكـ تقاليدىـ ومعايير إنتقائيـ وترتيب مستوياتيـ المينية،

 خاصة بمينة التعميـ وثالثة لمينة القضاء... الخ، فيناؾ أيضًا أخالقيات وأخرى لمينة الصيدلة،

 .(1988)البيالوي، 

 

ومف مسؤليات المعمـ تجاه مينتو التي أقرتيا وزارة التربية والتعميـ األردنية اف تتوفر لدى مف يختار 

مينة التعميـ الرغبة فييا, والقدرة عمى تحمؿ أعبائيا, وتعمـ معارفيا ومياراتيا, ويجب اف يسعى المعمـ 

لمعارؼ والميارات واإلتجاىات والخبرات الإلزمة إلجازتو لممارسة مينة جاىدًا إلى تنمية نفسو با

التعميـ, ويجب أف يسعى المعمـ أثناء ممارستو مينة التعميـ إلى اإلستمرار في تنمية نفسو بالمعمومات 

والميارات والخبرات بمختمؼ الوسائؿ المتميزة, وأف يكوف مخمصًا في عممو, يتحمؿ المسؤلية لمقياـ 

و المباشر, وأف يعتز بمينتو ويحافظ عمى كرامتيا ويرفع مف شأنيا ويمتـز قواعد األخالؽ في بعمم
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سموكو العاـ والخاص, وأف ال يخؿ بعقد العمؿ او ينييو قبؿ الموعد, وأف ال يتغاضى عما يضر بمينتو 

لمينة )الحميد وبمصمحة المؤسسة التي يعمؿ بيا, أف يقسـ قسـ المينة ويتخذه شعار طيمة حياتو ليذه ا

 (.1984والحياري ,

 

مجموعة مف المبادئ والمعايير التي تحكـ  :ت تمثؿخالقيااألأف ( 1990طراونة )اليرى و         

 ,Aloni) 2008. ويعّرؼ الوني )في موقؼ معيف السموؾ الصوابسموؾ الفرد والمجتمع وتحدد 

( التي تعمؿ Norms( واألعراؼ )Values( والقيـ )Idealsاألخالقيات عمى انيا: منظومة المثؿ )

كموجو لالنساف نحو حياة أفضؿ, وىذه األخالقيات تنظـ عالقة المعمـ مع مديره وزمالئو وطمبتو ومع 

فضاًل عف الوعي المتنامي واإلجماع الموضوعي لكافة مكونات المجتمع عمى ضرورة بعث مجتمعو. 

تقامة والتفاني واإلخالص في خدمة الصالح ثقافة أخالقية جديدة، مبنية عمى مبادئ النزاىة واالس

 العاـ.

    

وىو ما أكد عميو المؤتمر العاـ الثامف لوزراء التربية والتعميـ والمعارؼ، مكتب التربية العربي لدوؿ  

 : ـ ) أخالقيات مينة التعميـ ( حيث شمؿ عدة بنود وىي 1985 الخميج الذي عقد في الدوحة عاـ

ة ذات قداسة خاصة , توجب عمى القائميف بيا أداء حؽ اإلنتماء إلييا إخالصًا (: التعميـ مين1المادة )

في العمؿ, وصدقًا مع النفس والناس , وعطاء مستمر لنشر العمـ والخير والقضاء عمى الجيؿ 

  والمرض

(: المعمـ صاحب رسالة يستشعر عظمتيا, ويؤمف بأىميتيا, وال يفرض عمى أدائيا بغاؿ وال 2المادة )

 . ص, ويستصغر كؿ عقبة دوف بموغ غايتو مف أداء رسالتورخي

بو عف مواطف الشبيات,   (: إعتزاز المعمـ بمينة وتصوره المستمر لرسالتو, اف ينئياف3المادة ) 

 . ويدعوانو الى الحرص عمى نقاء السيرة وطيارة السرية حفاظًا عمى مينة التعميـ ودفاعًا عنو

 .العالقة بيف المعمـ وطمبتو ( طبيعة8،7،6،5،4حددت المواد) 
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(: العالقة بيف المعمـ وطالبو صورة عف األب بابنائو لحمتيا الرغبة في نفعيـ, وسداىا 4المادة )

الشفقة عمييـ والبر بيـ, أساسيا المودة, وحارسيا الحـز الضروري, وىدفيا تحقيؽ خير الدنيا واآلخرة 

  .لمجيؿ المأموؿ لمنيضة والتقدـ

لمعمـ قدوة لطالبو ولممجتمع عامو, وىو حريص عمى أف يكوف أثره في الناس حميدًا (: ا5المادة )

باقيًا لذلؾ فيو متمسؾ بالقيـ الخمقية والمثؿ العميا, ويدعوا إلييا ويبثيا بيف طالبو والناس كافة, ويعمؿ 

 . عمى شيوعيا واحتراميا ما استطاع

ذؿ جيده كمو في تعميميـ وتربيتيـ, (: المعمـ أحرص الناس عمى نفع طالبو, يب6المادة )

وتوجيييـ, ويدليـ بكؿ طريؽ عمى الخير ويرغبيـ فيو, ويبيف ليـ الشر ويذودىـ عنو, في إدراؾ كامؿ 

 . ومتجدد, إف أعظـ ما في الخير ما أمر اهلل ورسولو بو, وأف اسوء الشر ىو ما نيى اهلل ورسولو عنو

ائو ورقابتو وتقويمو ألدائيـ, ويحوؿ بينيـ وبيف الوقوع في (: المعمـ يسوي بيف طالبو في عط7المادة )

براثف الرغبات الطائشة, ويشعرىـ دائما اف أسيؿ الطرؽ وأف بدا صعبًا أصحيا وأقوميا, وأف الغش 

 . خيانة وجريمة ال يميقاف بطالب العمـ وال بالمواطف الصالح

والتعاوف والتكامؿ بيف طالبو, تعمما (: المعمـ ساع دائما إلى ترسيخ مواطف اإلتفاؽ 8المادة ) 

ليـ, وتعويد عمى العمؿ الجماعي, والجيد المتناسؽ وىو ساعي الى إضعاؼ نقاط الخالؼ, وتجنب 

 .الخوض فييا ومحاولة القضاء عمى أسبابيا دوف إثارة نتائجيا

 :( طبيعة العالقة بيف المعمـ والمجتمع12،11،10،9حددت المواد )

حترامو وثقتو, وىو لذلؾ حريص عمى أف يكوف في المع    (:9المادة ) مـ موضوع تقدير المجتمع, وا 

مستوى ىذه الثقو, وذلؾ التقدير واإلحتراـ, يعمؿ في المجتمع عمى أف يكوف دائما في مجاؿ معرفتو 

وخبرتو دور المرشد والموجو, يمتنع عف كؿ ما يمكف أف يؤخذ عميو مف قوؿ أو فعؿ, ويحرص عمى 

حترامو لوأف ال يؤثر ع  . نو و يؤكد ثقة المجتمع بو وا 

(: سعى الجيات المختصو إلى توفي أكبر قدر ممكف مف الرعاية لمعامميف في مينة 10المادة )

التعميـ, بما يوفر ليـ حياة كريمة تكفييـ عف إلتماس وسائؿ التتفؽ وما ورد في ىذا اإلعالف لزيادة 

  دخوليـ أو تحسيف ماديات حياتيـ.
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(: المعمـ صاحب رأي وموقؼ مف قضايا المجتمع ذلؾ عميو توسيع نطاؽ ثقافتو, وتنويع 11المادة )

مصادرىا والمتابعة الدائمة لممتغيرات األقتصادية واألجتماعية والسياسية, يكوف قادر عمى تكويف رأي 

ئد بالمدرسة ناضج مبني عمى العمـ والمعرفة والخبرة الواسعة, بقدر مكانتو األجتماعية ويؤكد دوره الرا

 وخارجيا.

(: المعمـ مؤمف بيذه االية )) األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر((, وىو ال يدع فرصة 12المادة )

لذلؾ دوف أف يفيد منو اداء ليذه الفريضة الدينية, وتقوية أواصر المودة بينو وبيف جماعات الطالب 

غير عنؼ, يحدوه إلييما وده  خاصة, والناس عامة, ويمتـز في ذلؾ في غير ضعؼ والشدة في

يمانو بدوره البناء في تطوير وتحقيؽ نيضتو  لمجتمعو  .وحرصو عمية, وا 

 .( كوف المعمـ رقيب نفسو16،15،14،13حددت المواد) 

(: المعمـ يدرؾ, أف الرقيب الحقيقي عمى سموكو بعد اهلل سبحانو وتعالى ىو ضمير يقظ, 13المادة )

لخارجية ميما تنوعت أساليبيا الترقي إلى الرقابة الذاتية لذلؾ يسعى المعمـ ونفس لوامة, و أف الرقابة ا

بكؿ وسيمة متاحة الى بث ىذه الروح في طالبو ومجتمعو, ويضرب باإلستمساؾ بيا في نفسو المثؿ 

 . والقدوة

(: المعمـ في مجاؿ تخصصو طالب عمـ وباحث عف الحقيقة, ال يدخر وسعًا في التزود 14المادة ) 

سموبًا ووسيمة مف  . المعرفة واإلحاطة بتطورىا في حقؿ تخصصو, تقوية إلمكاناتو المينية موضوعًا وا 

(: يسيـ المعمـ في كؿ نشاط بجد, ويتخذ مف كؿ موقؼ سبياًل الى تربية قويمة, أو تعميـ 15المادة )

ساف, مف خالؿ عادة حميدة إيمانا بضرورة تكامؿ البناء العممي العقمي والجسماني والعاطفي لإلن

 العممية التربوية التي يؤدييا المعمـ.

(: المعمـ مدرؾ أف تعممو عبادة, وتعميمو الناس زكاة, فيو يؤدي واجبو بروح العابد 16المادة )

الخاشع, الذي ال يرجو سوى مرضاة اهلل تعالى وبإخالص الموقف أف عيف اهلل ترعاه وأف قولو وفعمو 

 .يكوف شييدًا لو أوعميو

 :( عالقة المعمـ مع المدرسة والمجتمع19،18،17) الموادحددت 
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حتراـ التخصص واإلخوة المينية, ىي أسس العالقات بيف المعمـ 17المادة ) (: الثقة المتبادلة وا 

وزمالئو وبيف المعمميف جميعًا واإلدارة المدرسية المركزية, ويسعى المعمموف إلى التفاىـ في ظؿ ىذه 

ا بينيـ وبيف اإلدارة المدرسية والمركزية حوؿ جميع األمور التي تحتاج الى اإلسس فيما بينيـ, وفيم

تفاىـ مشترؾ, أو عمؿ جماعي, لتنسيؽ الجيود بيف مدرسي المواد المختمفة, أو قرارات إدارية اليممؾ 

 . المعمموف إتخاذىا بمفردىـ

تعميـ, لذلؾ يكوف حريصًا عمى (: المعمـ شريؾ الوالديف في التربية والتنشئة والتقويـ وال18المادة )

نشائيا إذا لـ يجدىا قائمة, وىو يتشاور كمما إقتضى األمر  توطيد أواصر الثقة بيف البيت والمدرسة وا 

 . مع الوالديف حوؿ كؿ أمر ييـ مستقبؿ الطالب أو يؤثر في مسيرتيـ العممية

سموكيـ كمو, بروح المبادئ  (: يؤدي العامموف في مينة التعميـ واجباتيـ كافو ويصبغوف19المادة )

التي تضمنيا ىذا اإلعالف ويعمموف عمى نشرىا وترسيخيا وتاىمييا, واإللتزاـ بيا بيف زمالئيـ وفي 

 . المجتمع بوجو عاـ

 

(: صدر ىذا اإلعالف عف مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج واقره مؤتمر العاـ الثاني الذي 20المادة )

 .انعقد في الدوحة بدولة قطر

وعند النظر ألخالقيات مينة التعميـ مف منظور عالمي نجد مبادىء أساسية لمينة التعميـ يمكف 

 -إيجازىا عمى النحو التالي :

تتمثؿ المسؤولية األساسية لمينة التعميـ في إرشاد المتعمميف أطفااًل وشبابًا  -المبدأ االوؿ :

عدادىـ  كتسابًا لمميارات وا  لمحياة اليادفة التي تمكنيـ مف اتمتع بحياتيـ وكبارًا طمبًا لممعرفة وا 

 بكرامة 

تتمثؿ مسؤولية المعمـ في مساعدة التالميذ عمى تحديد أىدافيـ الخاصة  -المبدأ الثاني :

 وتوجيييا نحو أىداؼ مقبولة إجتماعيًا .

يث تمثؿ مينة التعميـ مكانة ذات مسؤولية ىامة تجاه المجتمع واألفراد مف ح -المبدأ الثالث :

 السموؾ اجماعي و الفردي .
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تتميز مينة التعميـ عف غيرىا مف الميف األخرى برفع العالقات اإلنسانية  -المبدأ الرابع :

 (1984التي تسود جوىا العممي . )الحميد والحياري,

 أسس التربية األخالقية:

عمى االستقامة منذ فتيدؼ التربية األخالقية الى احداث التغير في سموؾ الفرد سواء اكاف بتعويده 

الصغر حتى تصبح سموكاتو منضبطة بحكـ العادة فمف شب عمى شيء شاب عميو كما يقوؿ 

 الحكماء.

او عف طريؽ تكويف البصيرة األخالقية بالعمـ والتفكير والمناقشة ليصؿ المرء الى الدرجة التي يستطيع 

 بواسطتيا اف يميز بيف الخير والشر.

ياة واخذ العبر مف الدروس العممية والخبرات التي يكتسبيا الفرد عبر اوعف طريؽ التربية عبر الح

تجاربو مع الحياة والناس ومف خالليا يمكف تعديؿ سموكاتو وعاداتو، او اعتبار اليدؼ مف التربية 

 األخالقية تطيير النفس البشرية مف الرذائؿ وتحميتيا بالفضائؿ.

مناسب ليكتسب االنساف العادات الحسنة واالتجاىات او القوؿ: اف االخالؽ تعتمد عمى التدريب ال

 الخيرة.

او القوؿ اف التربية األخالقية تيدؼ الى خمؽ نماذج محببة يقوـ االنساف بمحاكاتيا مف اجؿ الحصوؿ 

عمى رضى المجتمع وقياـ حالة التوازف بيف حياة الفرد ومتطمبات المجتمع وذلؾ عبر التربية المستمرة 

 وحتى نياية حياتو. لمفرد منذ والدتو

 واالف ما ىي األسس التي تستند الييا التربية األخالقية؟

 ىناؾ أربعة أسس تعتمد عمييا التربية األخالقية:

 األساس االعتقادي. - أ

 األساس العممي. - ب

 األساس اإلنساني. - ت

 األساس الجزائي. - ث
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لى مقترحات بشأف ( فقد قاـ بدراسة حوؿ اخالقيات مينة التعميـ وخمص البحث ا1985اما المضوي )

 تحقيؽ اخالقيات أفضؿ لمينة التعميـ يمكف اجماليا بالنقاط اآلتية:

 االلتزاـ بفمسفة إسالمية كمية لمحياة. -1

 اف تستند نظرتنا التربوية عمى اإلسالـ فمسفيًا واخالقيًا، وتنفتح عمى الثقافات األخرى عمميًا. -2

ىرىا ومصدرىا، واف مصدرىا الشريعة، التأكيد عمى اف االخالؽ في اإلسالـ غير مادية في جو  -3

 ومف ثـ فميس عداًل اف تعدؿ بفعؿ التأثر بثقافات أخرى.

توسيع دائرة اخالقيات مينة التعميـ لتشمؿ ما يقوـ بو المعمـ مف اعماؿ أخالقية او غير  -4

أخالقية في حياتيا الخاصة، عمى أساس اف مينة التعميـ في التصور اإلسالمي انما ىي 

ة ينذر صاحبيا حياتو لتربية االنساف المسمـ وتنميتو في جميع جوانبو اخالًص هلل اساسًا مين

 وتجردًا لو.

 

 الطرؽ المقترحة لتحقيؽ اخالقيات المينة:

 طريقة التمقيف: -1

تعتمد عمى الحفظ والشرح مف خالؿ األنظمة والقواعد والقوانيف التي تضعيا الدولة او النقابة 

ة لتحدد لكؿ عضو بيا حقوقو وواجباتو وتبيف لو الوسائؿ بيدؼ تنظيـ العمؿ ضمف المين

واالساليب المتبعة في التعامؿ مع الزبائف والزمالء والمجتمع عامة وىي سترد في الفصوؿ 

 التالية.

 الطريقة الطبيعية: -2

تعتمد عمى طبيعة الفرد اإلنسانية بحيث تتاح لو الفرصة الستخداـ القواعد والقوانيف الخاصة 

وىذا يتطمب معرفة بالنواحي الفنية وطرؽ تحويميا الى عادات وسموكات في حياة بكؿ مينة 

 الميني اليومية طبقًا لطبيعتو اإلنسانية.

 الطريقة العقمية: -3
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ويقصد بيا توضيح مبادئ المينة واخالقياتيا مف خالؿ الممارسة اثناء الخدمة حيث تؤدي 

ممارستو الفعمية لمطرؽ التمقينية وىذا  الى الكشؼ عف المواىب الموجودة لدى الفرد مف خالؿ

 بدوره يؤدي الى رفع كفاءة الفرد.

 ( مصادر االخالقيات المينية لتشمؿ كاًل مف:305-304: 1996سعود وبطاح، )حدد كؿ مف 

مصدر فمسفي او فكري: حيث اف الفمسفة التي يؤمف بيا صاحب المينة بانو قد يتأثر في  -1

اسي السائد، او البيئة االجتماعية المحيطة بما تحويو مف عادات اخالقياتو المينية بالنظاـ السي

وتقاليد واعراؼ، كما انو يتأثر بالمناخ التنظيمي السائد الذي يعمؿ في اطاره، او بالوضع 

 االقتصادي، كما انو يتأثر بقناعاتو الفكرية.

والمعايير  مصدر اجتماعي: وىو مستمد مف ثقافة المجتمع الذي يعمؿ فيو، ومنظومة القيـ -2

والقوانيف التي تحكمو، وىذه تنعكس عمى تعامالت الفرد المينية، كونو ال يستطيع التحرر مف 

 األنماط والمعايير االجتماعية السائدة.

مصدر سياسي: حيث يؤثر النظاـ السياسي السائد في اخالقيات االفراد، فالنظاـ الديمقراطي  -3

سياسي الدكتاتوري، وعميو يفرض النظاـ السياسي يكوف تأثيره مختمفًا، وأفضؿ مف النظاـ ال

 السائد قيمًا معينة عمى المجتمع، وعمييـ اتباعيا والعمؿ بموجبيا.

مصدر اقتصادي: فالفرد الذي يعيش في وضع اقتصادي مقبوؿ ومعقوؿ يتمكف معو مف  -4

االلتزاـ، العيش بكرامة، ىو وافراد اسرتو، فإننا نتوقع منو اخالقيات رفيعة ودرجة عالية مف 

بعكس الشخص الذي يعاني مف أوضاع اقتصادية صعبة ال يستطيع معيا العيش بأماف، 

 والوفاء بمتطمبات الحياة.

مصدر تنظيمي: ويقصد بو البيئة التنظيمية، وما تتضمنو مف قوانيف وأنظمة ولوائح وتقاليد،  -5

تشريعاتيا، مما يؤثر التي مف شانيا تحديد سموؾ العامميف فيياف وتوجيو مسارىـ بما يتفؽ و 

 عمى قيـ الفرد والتزامو وطريقتو في التعامؿ والعمؿ.

ألىمية مينة التعميـ فقد نظر الييا الباحثوف والمختصوف مف منظاريف: عالمي، وعربي، وذلؾ كما 

 (:1985يأتي )عبد الحميد والحياري، 
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لعالـ الى مينة التعميـ المنظور العالمي ألخالقيات مينة التعميـ: تنظر معظـ المجتمعات في ا -1

عمى اف المسؤولية األساسية ليذه المينة ىي في ارشاد المتعمميف بغض النظر عف سنيـ طمبًا 

لممعرفة، واكتساب الميارات، واعدادىـ االعداد األمثؿ لمواجية الحياة، والتعامؿ مع معطياتو 

والمعمـ وفؽ ىذا بعقالنية، وبشكؿ يضمف ليـ العيش بشكؿ ىادؼ والتمتع بحياة كريمة، 

المنظور يساعد طمبتو في تحديد أىدافيـ الخاصة، وتوجيييا لتكوف اىدافًا مقبولة اجتماعيًا، 

فضاًل عف اف لمينة التعميـ مسؤولية عظيمة نحو المجتمع، تتمثؿ في السموؾ االجتماعي 

برفعة  والفردي ألفراد المجتمع، واخيرًا تمتاز مينة التعميـ عف غيرىا مف الميف األخرى

 العالقات اإلنسانية التي تسود جو العمؿ.

المنظور العربي ألخالقيات مينة التعميـ: اصدر المؤتمر الثالث لوزراء التربية والتعميـ العرب  -2

ميثاؽ المعمـ العربي الذي تضمف في مواده التمسؾ وااللتزاـ بآداب  1968المنعقد عاـ 

ة، واالعتزاز بيا، والدفاع عف شرفيا، وأداء المينة، واحتراـ تقاليدىا، وحفظ كرامة المين

واجباتيا، والتمسؾ بحقوقيا، وتعاوف المعمميف فيما بينيـ، لمنيوض برسالة التربية والتعميـ، 

والتفاني في خدمة المجتمع، واف يتسـ التعميـ بروح الديمقراطية، والحرية والنظاـ، واف تقوـ 

عمى الثقة واالحتراـ المتبادليف، والتعاوف عمى أداء العالقة بيف افراد اسرة التربية والتعميـ 

واجبات المينة، وتذليؿ صعوباتيا، واف يتعاىد المعمموف عمى تحقيؽ مستوى عممي جيد يحقؽ 

النيضة الشاممة، واف يعمؿ المعمموف عمى اف يكونوا مثااًل صالحًا في االخالؽ، والتحصيؿ 

 عف الحقيقة.العمميف وروادًا عمى طريؽ المعرفة، والبحث 

  

إىتـ اإلسالـ بالجانب األخالقي، وحدد قيمًا وقواعد أخالقية لكؿ جانب مف جوانب الحياة. وقد   

كما إىتـ المسمموف بتمؾ التعاليـ األخالقية اإلسالمية، وعمموا عمى تطبيقيا في كافة جوانب حياتيـ، 

ـ مماثؿ مف جانب المفكريف عامة واكب ذلؾ اإلىتماـ إىتماو فكانت مف أىـ عوامؿ إزدىار حضارتيـ. 

والتربوييف خاصة، فصنفوا العديد مف الرسائؿ والدراسات التي عنيت بأخالؽ المعمميف والمتعمميف 



 

46 

 

وآدابيـ عمى حد سواء، والتي تستمد مف اإلسالـ ونظرتو الشاممة لإلنساف والكوف والحياة )الفقيو، 

2008) . 

 

لفكر الذي يعكس حياتنا الثقافية في المجاؿ التعميمي، وبما أننا نعيش في مجتمع إسالمي، فإف ا

ذلؾ أف الفكر اإلسالمي  ,ىو الفكر التربوي اإلسالمي بكؿ أصولو وركائزه ومحدداتو ومقوماتو وأساليبو

مبني عمى ىدى القرآف الكريـ والسنة النبوية المطيرة, ولكي يحقؽ الفكر اإلسالمي أىدافو، يجب أف 

وىذا التطبيؽ إنما يكوف بالتربية التي تعتمد عمى منطمقات ىذا الفكر ومسمماتو يصاحبو تطبيؽ تربوي، 

ولذلؾ فقد رفع اإلسالـ مف شأف المعمـ، وجعؿ لو منزلة كبيرة تقترب ؛ ومبادئو وتترجمو إلى واقع حي

رثة قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: )العمماء ىـ و  و،مف منزلة األنبياء عمييـ صموات اهلل وسالم

األنبياء، إف األنبياء لـ يورثوا دينارًا وال درىمًا، إنما ورثوا العمـ، فمف أخذ بو فقد أخذ بحظ وافر" رواه 

العمماء ورفع درجتيـ إلى أعمى الدرجات، فقاؿ سبحانو: " َيْرَفِع  تعالىؿ اهلل . وفضّ أبو داود والترمذي

ـْ َوالَِّذيَف ُأو  ـَ َدَرَجاٍت" )المجادلة: المَُّو الَِّذيَف آَمُنوا ِمْنُك (. وقاؿ رسوؿ اهلل صمى عميو وسمـ: إف 11ُتوا اْلِعْم

معممي  اهلل ومالئكتو وأىؿ السماوات واألرض حتى النممة في جحرىا وحتى الحوت ليصموف عمى

الناس الخير" رواه الترمذي. ومف ىذا المنطمؽ فإف الفكر التربوي اإلسالمي قد أوجب عمى المعمـ 

بأخالؽ وآداب مثالية عالية، تشمؿ جميع جوانب حياتو وتحيط بيا، وتحكـ مينة التعميـ وكؿ االلتزاـ 

مف إمتينيا، فتنبع منيا مسؤوليات المعمـ أواًل، ثـ الصفات الخمقية التي البد أف تتوفر في المعمـ 

 (.2009 ،والمربي المسمـ حتى تكوف نبراسًا لكؿ مف ليـ شرؼ اإلنتساب لمينة التعميـ )المحروقي
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 -وتعريف السموك:

يعرؼ السموؾ اإلنساني بأنو كؿ األفعاؿ والنشاطات التي تصدر عف الفرد سواًء كانت ظاىرة أـ غير 

ظاىرة. ويعرفو آخريف بأنو أي نشاط يصدر عف اإلنساف سواًء كاف أفعااًل يمكف مالحظتيا وقياسيا 

ى نحو غير ممحوظ كالتفكير والتذكر والوساوس كالنشاطات الفسيولوجية والحركية أو نشاطات تتـ عم

نما في بيئة ما، وقد يحدث  وغيرىا, والسموؾ ليس شيئًا ثابتًا ولكنو يتغير وىو ال يحدث بالفراغ وا 

بصورة ال إرادية وعمى نحو ألي مثؿ التنفس أو الكحة أو يحدث بصورة إرادية وعندىا يكوف بشكؿ 

ويتأثر بعوامؿ البيئة والمحيط الذي يعيش فيو الفرد)جامعة مقصود وواعي وىذا السموؾ يمكف تعممو 

 (1997القدس المفتوحة ,

 

 

ولتعرؼ عمى السموؾ بشكؿ اشمؿ سيتـ عرض جوانب وخصائص السموؾ بشكؿ ادؽ واوسع بالشكؿ 

  التالي:

 خصائص السموك:

 .القابمية لمتنبؤ:1

ذا إف السموؾ اإلنساني ليس ظاىرة عفوية وال يحدث نتيجة لصدفة  نما يخضع لنظاـ معيف، وا  وا 

استطاع العمـ تحديد عناصر ومكونات ىذا النظاـ فانو يصبح باإلمكاف التنبؤ بو، ويعتقد معدلي 

السموؾ أف البيئة المتمثمة في الظروؼ المادية واإلجتماعية الماضية والحالية لمشخص ىي التي تقرر 

معرفتنا بظروفو البيئية السابقة والحالية، وكمما سموكو، ولذلؾ نستطيع التنبؤ بسموؾ الشخص بناًء عمى 

إزدادت معرفتنا بتمؾ الظروؼ وكانت تمؾ المعرفة بشكؿ موضوعي أصبحت قدرتنا عمى التنبؤ 

بالسموؾ أكبر، ولكف ىذا ال يعني أننا قادروف عمى التنبؤ بالسموؾ بشكؿ كامؿ، فنحف ال نستطيع 

 اء في الماضي أو الحاضر.معرفة كؿ ما يحيط بالشخص مف ظروؼ بيئية سو 
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 .القابمية لمضبط:2

إف الضبط في ميداف تعديؿ السموؾ عادة ما يشمؿ تنظيـ أو إعادة تنظيـ األحداث البيئية التي تسبؽ 

السموؾ أو تحدث بعده، كما أف الضبط الذاتي في مجاؿ تعديؿ السموؾ يعني ضبط الشخص لذاتو 

 ميا لضبط األشخاص اآلخريف.بإستخداـ المباديء والقوانيف التي يستخد

والضبط الذي نريده مف تعديؿ السموؾ ىو الضبط اإليجابي وليس الضبط السمبي، لذا أىـ أسموب 

 يمتـز بو العامموف في ميداف تعديؿ السموؾ ىو اإلكثار مف أسموب التعزيز واإلقالؿ مف أسموب العقاب.

 .القابمية لمقياس:3

جزء منو ظاىر وقابؿ لممالحظة والقياس والجزء األخر غير ظاىر بما أف السموؾ اإلنساني معقد ألف 

وال يمكف قياسو بشكؿ مباشر لذلؾ فإف العمماء لـ يتفقوا عمى نظرية واحدة لتفسير السموؾ اإلنساني، 

وعمى الرغـ مف ذلؾ فإف العمـ ال يكوف عمميًا دوف تحميؿ وقياس الظواىر المراد دراستيا، وعميو فقد 

نفس أساليب مباشرة لقياس السموؾ كالمالحظة وقوائـ التقدير والشطب وأساليب غير طور عمماء ال

ذا تعذر قياس السموؾ بشكؿ مباشر فمف الممكف  مباشرة كاختبارات الذكاء واإلختبارات الشخصية، وا 

 (.1997قياسو باإلستدالؿ عميو مف مظاىره المختمفة )جامعة القدس المفتوحة,

 ك:األبعاد الرئيسية لمسمو 

إف السموؾ اإلنساني سموؾ بشري صادر عف قوة عاقمة ناشطة وفاعمة في معظـ .البعد البشري: 1

 األحياف وىو صادر عف جياز عصبي.

 إف السموؾ البشري يحدث في مكاف معيف، فقد يحدث في غرفة الصؼ مثاًل..البعد المكاني: 2

وف صباحًا أو يستغرؽ وقتًا طوياًل أو إف السموؾ البشري يحدث في وقت معيف قد يك .البعد الزماني:3

 ثواني معدودة.

أف يعتمد المرشد/المعمـ القيـ األخالقية في تعديؿ السموؾ وال يمجأ إلى إستخداـ  .البعد األخالقي:4

 العقاب النفسي أو الجسدي أو الجرح أو اإليذاء لمطالب الذي يتعامؿ معو.
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جتماعية والعادات والتقاليد المعموؿ بيا في المجتمع إف السموؾ يتأثر بالقيـ اال .البعد االجتماعي:5

وىو الذي يحكـ عمى السموؾ عمى أنو مناسب أو غير مناسب، شاذ أو غير شاذ، فالسموكيات قد 

 (.1995تكوف مقبولة في مجتمع ومرفوضة في مجتمع أخر)الخطيب ,

 تعديل السموك:

لألساليب التي انبثقت عف القوانيف السموكية تعديؿ السموؾ ىو العمـ الذي يشمؿ عمى التطبيؽ المنظـ 

 (.2008وذلؾ بغية إحداث تغيير جوىري ومفيد في السموؾ األكاديمي واإلجتماعي)الخطيب والحديدي,

 

 األىداف العامة لتعديل السموك:

لكي ينجح المرشد التربوي في تغير سموؾ الطالب فال بد مف صياغة خطط إرشادية ترتكز في أساسيا 

 يؽ األىداؼ التالية:عمى تحق

 . مساعدة الطالب عمى تعمـ سموكيات جديدة غير موجودة لديو.1

 . مساعدة الطالب عمى زيادة السموكيات المقبولة إجتماعيًا والتي يسعى الطالب إلى تحقيقيا.2

 . مساعدة الطالب عمى التقميؿ مف السموكيات غير المقبولة إجتماعيًا مثؿ التدخيف، اإلدماف، تعاطي3

 الكحوؿ، ضعؼ التحصيؿ الدراسي... الخ.

 . تعميـ الطالب أسموب حؿ المشكالت.4

 . مساعدة الطالب عمى أف يتكيؼ مع محيطو المدرسي وبيئتو اإلجتماعية.5

 (2008. مساعدة الطالب عمى التخمص مف مشاعر القمؽ واإلحباط والخوؼ)الخطيب والحديدي,6

 

 خصائص تعديل السموك:

 وؾ الظاىر القابؿ لممالحظة والقياس:التركيز عمى السم .1

حتى يتمكف المرشد أو المعدؿ مف تتبع التغيرات التي تطرأ عمى السموؾ في مراحؿ العالج المختمفة ال 

بد مف تحديد معدؿ حدوث السموؾ المراد دراستو أو تعديمو، وىذا يتطمب إمكانية مالحظتو بشكؿ 

 ذلؾ.موضوعي ال شبية فيو وأف يتفؽ المالحظوف عمى 



 

4: 

 

 السموؾ مشكمة وليس عرضًا لمشكمة ما: .2

أي أف ىناؾ مشكمة تكمف وراء ذلؾ السموؾ وينبغي أف نتعامؿ مع ىذا السموؾ بعد أف نعرفو ونحدده 

 بشكؿ نستطيع معو قياسو ومالحظة التغيرات التي تطرأ عميو قبؿ وأثناء وبعد العالج.

عؿ الفرد مع البيئة التي يعيش فييا لذلؾ . السموؾ المشكؿ ىو سموؾ متعمـ ومكتسب مف خالؿ تفا3

 يتطمب األمر إعادة تعميـ المسترشد السموؾ السوي مف خالؿ أساليب تعديؿ السموؾ.

. انو ال يأتي مف فراغ: أي أف ىناؾ قوانيف تحكـ تكرار السموؾ أو عدمو بمعنى أف السموؾ يخضع 4

ة بيف المتغيرات ليذا كاف ال بد مف عممية لقوانيف معينة بشكؿ حتمي وىي التي تحدد العالقة الوظيفي

 التجريب العممي.

. يتطمب تعديؿ السموؾ تحديد اليدؼ وطريقة العالج لكؿ سموؾ، وىذا يتطمب تحديد السموؾ المراد 5

 تعديمو وتعاوف المسترشد أو ذويو في عممية تحديد اليدؼ أو ما ىو متوقع حدوثو مف عممية العالج.

 أصولو مف قوانيف التعمـ التي أسيـ سكنر وزمالئو في ترسيخ قواعده. . تعديؿ السموؾ إستمد6

 . يركز عمى دور العالج في تغيير سموؾ المسترشد.7

. التقييـ المستمر لفاعمية طرؽ العالج المستخدمة: وذلؾ مف خالؿ قياـ المرشد أو المعدؿ بعممية 8

ب األمر التوقؼ عف استخداـ أسموب معيف قياس متكرر منذ بداية المشكمة وأثنائيا وبعدىا، وقد يتطم

 والبحث عف أساليب جديدة لتغيير السموؾ.

 . التعامؿ مع السموؾ بوصفو محكومًا بنتائجو:9

أي أف السموؾ تكوف لو نتائج معينة، فإذا كانت النتائج إيجابية فإف اإلنساف يعمد إلى تكرارىا، أما إذا 

 ىا مستقباًل.كانت النتائج سمبية فانو يحاوؿ عدـ تكرار 

. أف تتـ عممية تعديؿ السموؾ في البيئة الطبيعية: أي أف يحدث تعديؿ السموؾ في المكاف الذي 10

يحدث فيو السموؾ، ألف المثيرات البيئية التي تييأ الفرصة لحدوث السموؾ موجودة في البيئة التي 

التعزيز أو العقاب وبالتالي ىـ يعيش فييا الفرد،فاألشخاص المحيطوف بالفرد ىـ الذيف يقوموف بعممية 

 طرؼ في عممية تعديؿ السموؾ.

 . إعداد خطة العالج الخاصة بالمسترشد.11
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. يقوـ العالج السموكي عمى مبدأ اآلف وبعد: يركز تعديؿ السموؾ عمى السموؾ اآلني والمثيرات 12

شد أف يسأؿ المرشد أو السابقة وتوابع السموؾ، فالتركيز ليس عمى خبرات الطفولة التي يتوقع المستر 

المعدؿ عنيا ، بؿ انو يركز عمى السموؾ الحالي ألف المعدؿ أو المرشد يقوـ بتغطية الماضي عندما 

 (.1995يتعرؼ عمى الظروؼ التي تسبؽ حدوث السموؾ)الخطيب ,

مؿ والسموؾ السمبي ليس وراثيًا. أي يأتي الطالب لمدنيا وىو مزود بخبراتو، وانما ىو مكتسب تسيـ عوا

مختمفة في دفع الطالب لممارستو، االمر الذي يتطمب اف تقوـ المدرسة في رصد ىذه العوامؿ؛ لدراسة 

تأثيراتيا عمى سموكو. أي التي ترتبط بمؤسسات التربية األخرى في المجتمع كاألسرة، ووسائؿ االعالـ، 

 (.Bukowski, 2003وجماعة الرفاؽ )

 

 مجاالت تعديل السموك:

 ماؿ تعديؿ السموؾ متعددة ومتنوعة منيا:أف مجاالت إستع

 أواًل :مجال األسرة:

فيناؾ الكثير مف السوكات المرغوبة التي تود األسرة أف يتعمميا أفرادىا ويتقنوىا ومف ثـ يعمموىا 

ومنيا: ميارات االعتناء الذاتي "مف لبس، ونظافة شخصية،وترتيب وتنظيؼ المكاف الذي يعيش فيو 

آداب المائدة وآداب الحديث وأيضا في مجاالت الميارات اإلجتماعية حيث  الطفؿ، وكذلؾ مراعاة

تسعى األسرة إلى تدريب أطفاليا عمى التعامؿ مع اآلخريف بإحتراـ والمساعدة والصدؽ واألمانة 

 والمحافظة عمى الواجبات وعمى الممتمكات الخاصة والعامة .

 ثانيًا: مجال المدرسة:

درسة، المشاركة الصفية، التعامؿ مع المدرسيف والطمبة باحتراـ، وكذلؾ عدـ التأخر والغياب عف الم

االلتزاـ بالتعميمات واألنظمة والمحافظة عمى ممتمكات المدرسة، أما إذا كاف سموؾ الطالب عكس ما 

 ذكرنا فإننا نكوف بصدد تعديؿ سموكو بالشكؿ الذي يحقؽ الوضع السوي.

 ثالثًا: مجال التربية الخاصة:
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اؿ خصب جدًا لبرامج تعديؿ السموؾ،ويعد تعديؿ السموؾ مف أىـ مرتكزات العمؿ في التربية وىو مج

الخاصة، وىنا يمجأ األخصائي إلى تدريب فئات التربية الخاصة عمى تعمـ أو تعديؿ أو المحافظة عمى 

يارات المينية العديد مف الميارات منيا: الميارات االجتماعية والنفسية، وميارات اإلعتناء الذاتي والم

 والميارات التأىيمية.

 رابعًا: مجاالت العمل:

السموؾ مف أجؿ زيادة ميارة   وىناؾ الكثير مف الدراسات التي قامت باستعماؿ إجراءات تعديؿ

لمطموب أو التقيد بمواعيد العامميف أو زيادة إنتاجيـ أو مساعدتيـ في انجاز أعماليـ في الوقت ا

 العمؿ.

  رشاد والعال  النفسي:خامسًا: مجاالت اإل 

وىنا يتـ تقديـ اإلرشاد وكذلؾ العالج النفسي لمختمؼ الفئات بحيث يقوـ األخصائي بمقابمة مف 

يحتاجوف لخدماتو ويقرر عندىا أسموب تعديؿ السموؾ المناسب ليـ, ففي مجاالت األسرة يتـ معالجة 

إلىماؿ الزائد، وفي المدرسة يتـ عالج كثير مف السموكات غير المقبولة كالسموؾ العدواني والغيرة وا

مشاكؿ عدـ التكيؼ واإلنسحاب وضعؼ التحصيؿ وصعوبات التعمـ، ويتـ أيضًا عالج كثير مف 

العادات السموكية مثؿ قضـ األظافر، مص األصابع أو اإلبياـ، التبوؿ الالإرادي، القمؽ، الخوؼ مف 

 اإلمتحانات.

اإلكتئاب واإلحباط والمخاوؼ المرضية بشكؿ عاـ، وعالج وكذلؾ عالج المشاكؿ النفسية مثؿ حاالت 

المشاكؿ الزوجية، ومشاكؿ الصحة كالسمنة أو النحافة، وتدريب األفراد عمى العادات الصحية 

 (.1997واإلجتماعية السميمة )جامعة القدس المفتوحة ,
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 اإلتجاىات الرئيسية في تعديل السموك:

 اإلتجاه السموكي: .1

نما ىو مشكمة بحد ذاتو وأنو يجب التعامؿ معو وفيمو يقوـ عمى فكر  ة أف سموؾ الفرد ليس عرضًا وا 

وتحميمو وقياسو ودراستو ووضع أفضؿ اإلجراءات لمتعامؿ معو حسب أوقات وأماكف حدوثو وأنو يمكف 

جاه التحكـ فيو عف طريؽ التحكـ في المثيرات التي تحدثو وفي النتائج المترتبة عميو، ويعتمد ىذا االت

 .مثؿ التعزيز والنمذجة وضبط الذاتعمى قوانيف تعديؿ السموؾ 

 االتجاه المعرفي: .2

يرى بأف سموؾ الفرد ليس ناتجًا عف تفاعؿ بيف المثيرات البيئية والفرد فقط، وأف إستجابات الفرد ليس 

نما ىناؾ عوامؿ معرفية لدى الفرد قد تكوف مسؤولة ع ف مجرد ردود أفعاؿ عمى مثيرات بيئية وا 

سموكياتو مثؿ ثقافتو ومفيومو عف ذاتو وخبراتو وطرؽ تربيتو وتنشئتو وطرؽ تفكيره عقالنية كانت أـ 

غير عقالنية وعمى مدى تفاعؿ حديثو الداخؿ مع بناءاتو المعرفية وطرؽ إكتسابو لتعمـ السموؾ 

 الخاطيء.

 إتجاه التعمم اإلجتماعي: .3

أو المحاكاة أو النمذجة، وأف معظـ السموكيات  يرى أف السموؾ البشري يتعممو الطالب بالتقميد

الصحيحة والخاطئة ىي سموكيات متعممو مف بيئة الفرد، وصاحب ىذا االتجاه ىو ألبرت بندورا 

 (.2008صاحب مدرسة التعمـ االجتماعي)الخطيب والحديدي,

 ع رئيسية ىي:ويرجع عمماء النفس التربوي السموؾ الذي نالحظو في حياتنا اليومية الى ثالثة أنوا

: وىو رد فعؿ الفرد لمنبو ذاتي Respondent Behaviorأواًل: السموؾ االستجابي او االنعكاسي 

بيولوجي او خارجي ويتميز المنبو الذي يثير ىذا النوع مف السموؾ بامالء، أي اف الفرد ال يممؾ غالبًا 

د بالحرارة او البرودة واتساع بؤبؤ إرادة او خيارًا في ابداء السموؾ المطموب او عدمو، اف شعور الفر 

العيف وضيقو والصراخ وااللـ، والتصرؼ حسبما تمميو قوانيف وتقاليد واعراؼ المجتمع وثقافتو المحمية 

ىي امثمة مختمفة لمسموؾ االستجابي التقميدي. وقد يكوف السموؾ االستجابي مرغوبًا فيو وذلؾ عند 
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كما ىي الحاؿ في االكؿ والشرب، او سمبيًا غير مرغوب فيو شعور الفرد بالراحة او الكفاية النفسية 

كما ىو االمر في الروتيف وااللـ الجسمي، او مضادًا عدائيًا في حاؿ العقاب الجسمي او النفسي 

(Zelizer, 2001; Waston, 2003.) 

لفرد نحو : بينما يمثؿ السموؾ االنعكاسي التقميدي شعور اOperant Behaviorثانيًا: السموؾ الفعاؿ 

األشياء والظروؼ البيئية ثـ رد فعمو القصري تجاىيا، فاف السموؾ الفعاؿ يجسد ما يبديو الفرد لمتفاعؿ 

مع البيئة وتسخيرىا لصالحو، وىو ايضًا طوعي ينتج في العادة عف إرادة الفرد الذاتية واختياره، المتيف 

اذا كانت ىذه إيجابية ومرضية، عندئذ يميؿ يحكميما بالطبع نوع النتائج المترتبة عمى السموؾ نفسو، ف

الفرد الى تكراره غالبًا في المستقبؿ، اما اذا كانت سمبية او غير سارة فاف السموؾ سينسى او ييمؿ وال 

 (.Brown, 2000يتكرر )

: يخالؼ عدد مف عمماء النفس المعروفيف زمالءىـ Rationalist Behaviorثالثًا: السموؾ العاقؿ 

ي نظرتيـ لمسموؾ اإلنساني حيث يرجعوف اصولو الى العقؿ والمنطؽ والقدرة عمى التحكـ، السموكييف ف

ويضيفوف باف الفرد يتصرؼ بالطريقة التي نالحظيا ليس ميكانيكيًا بالمنبو واالستجابة، وانما نتيجة 

. ومع عمميات فكرية ومنطقية وقدرة عالية عمى الحكـ والتنبؤ توصمو جميعًا لنوع السموؾ المطموب

أىمية الجانب العقالني والتفكير وتأثيره في السموؾ اإلنساني فانو ال يمكف اغفاؿ دور احساسات 

وميوؿ الفرد واتجاىاتو وبيئتو الخارجية، بما تحويو مف حوادث ومنبيات في بمورة السموؾ وتحديد 

لفكرية والعاطفية نوعيتو، ألف االنساف ال يتكوف فقط مف العقؿ بؿ مف خميط متنوع مف المقوالت ا

والبيولوجية التي تتفاعؿ كميا معًا ومع البيئة المحيطة لتنتج السموؾ الذي نالحظو في حياتنا الواقعية 

(Bukowski, 2003.) 

، واذا اخذنا بالتقسيـ أعاله في تصنيؼ السموؾ اإلنساني فاننا نجد في واقع االمر اف في  وعمى العمـو

ىـ: افراد يسمكوف غالبًا بوعي مف العقؿ والمنطؽ والتفكير العممي المسبؽ حياتنا ثالثة أنواع مف االفراد 

وافراد تقميديوف يتصرفوف في الغالب بالتغاضي عف نوع ونتائج سموكيـ نتيجة تسيير او تنبيو مصادر 

خارجية او ذاتية في طبيعتيا، وافراد سموكيًا فعالوف يتصرفوف مف خالؿ نتائج السموؾ عمييـ، فاذا 
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يجابية، فانيـ غالبًا يكرروف السموؾ، اما اذا كانت عكس ذلؾ فاف القياـ كانت  ىذه النتائج سارة وا 

 (.Crick, 1998بالسموؾ او تكراره يكوف محدودًا او معدومًا لدييـ )

وميما يكف التقسيـ الذي يعتمده المعمـ او المرشد الطالب في نظرتو او فيمو لمسموؾ اإلنساني فاف كؿ 

 التصنيفات ذات تضمينات محددة لممعمـ ولعممية تعديؿ السموؾ نمخصيا فيما يمي:واحد مف ىذه 

اذا كاف السموؾ اإلنساني عقالنيًا فاف عممية التعديؿ في ىذه الحالة ال تعتمد بدرجة كبيرة عمى  -1

 المنبيات التقميدية او الفعالية، بؿ اكثر عمى مدى اقتناع الفرد منطقيًا وادراكيًا بعممية التعديؿ

 وبالسموؾ الجديد الناتج عنيا.

اذا كاف السموؾ اإلنساني نتيجة تفكير منطقي ومنبيات تقميدية فعالة، أي نتيجة عوامؿ مركبة  -2

مختمطة، عندئذ تصبح ميمة المعمـ في تعديمو صعبة وشائكة تتطمب جيودًا عممية وعممية 

الحاؿ في االنساف نفسو(  جادة. اف السموؾ اإلنساني المالحظ في حياتنا اليومية ىو )كما في

مركب في اصولو واسبابو وطبيعتو، وال يمكف لممعمـ اذا أراد بالفعؿ تغيير سموؾ التالميذ 

كاالعتماد مثاًل  -بدرجة مؤثرة االعتماد عمى جانب واحد مف السموؾ لمعالجة الجوانب األخرى

بؿ يتوجب  -لمسموؾ نفسو عمى المنبيات التقميدية لمعالجة الجوانب العقالنية والفعالة األخرى

 ,Hawkinsمنو االستجابة لكافة أصوؿ السموؾ مف عقؿ ومنطؽ ومنبيات فعالة وتقميدية )

1999.) 

والسؤاؿ الذي قد يخطر بباؿ المعمـ ىو: ما داـ السموؾ اإلنساني بيذه الدرجة مف التعقيد  -3

ؤكد الباحثوف والغموض، فكيؼ يمكف اذا معالجتو او تعديمو؟ لإلجابة عف ىذا السؤاؿ ي

والتربويوف عمى اف كؿ عمؿ او شيء نقوـ بو ىو نسبي وتقريبي في صحتو وكينونتو وكيفية 

ادراكو، واف السموؾ الذي ندعي تغييره او تعديمو اآلف، قد يتـ ذلؾ كميًا او جزئيًا نتيجة تدخؿ 

المختصوف عوامؿ غير مرئية، وخارجة عف حياتنا او ادراكنا وأساليب ضبطنا، ومع ىذا يبقى 

في التربية وعمـ النفس معنييف بظواىر األشياء وسموكياتيا وحوادثيا المحسوسة، وال سبيؿ ليـ 

 (.Kupersmidt, 2003في الواقع غير ىذا )
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ومع غموض السموؾ اإلنساني وتعدد جوانبو فانو بإمكاف المعمـ او المرشد التربوي والنفسي تعديمو 

 باتباع االستراتيجيات اآلتية:

 عرؼ عمى ماىية واصوؿ السموؾ الحقيقية ومنبياتو االدراكية والذاتية والخارجية.الت -1

يجابية السموؾ الناتج عنو. -2  اقناع الفرد منطقيًا بفائدة التعديؿ وا 

استخداـ استراتيجية تعديؿ مناسبة منطقية او تقميدية او فعالة، او مزيج منيما معًا، وقد تكوف  -3

 عمى الفرد وسموكو اإلنساني.األخيرة األفضؿ واالبمغ اثرًا 

 المؤىموف لمقياـ بالتعدي السموكي:

عمى الرغـ مف اف كثيرًا مف االفراد في حياتنا االجتماعية يمكنيـ القياـ بدور فعاؿ في تغيير سموؾ 

األطفاؿ او تعديمو، كما ىي الحاؿ مع األب واألـ واالخوة والمعمـ واألقراف، اال اف اكثر ىؤالء مالءمة 

  الجراء تغييرات منظمة ومقننة في سموؾ التالميذ ىـ:وتأىيالً 

أواًل: المعمموف: يعتبر المعمموف موجييف لمسموؾ وىـ مف اىـ االفراد عمى االطالؽ المؤىميف لتغيير 

 سموؾ التالميذ او تعديمو وذلؾ لألسباب التالية:

يؿ السموكي نتيجة اف المعمميف مؤىموف عمميًا وتطبيقيًا في الغالب الجراء عمميات التعد -1

 اعدادىـ الميني في الكميات او المعاىد التربوية والمتخصصة.

اف المعمميف ال يممكوف في الغالب انطباعات شخصية غير موضوعية حوؿ تالميذىـ، بؿ  -2

 يتعامموف معيـ مف وحي احساسيـ بالمسئولية التربوية واإلنسانية والوطنية.

سموؾ التالميذ كما يبدو لحظة حدوثو، دوف االلتفات  اف المعمميف يقوموف في الغالب بمعالجة -3

الى سموؾ جانبي آخر ماض او متوقع في حياتيـ، اف التركيز عمى معالجة سموؾ واحد في 

 المرة الواحدة تشكؿ في الواقع مبدأ ىامًا في تعديؿ السموؾ الصفي لمتالميذ.

ميذىـ االجتماعي اف المعمميف بحكـ وظيفتيـ مسئولوف شرعيوف عف تغيير سموؾ تال -4

واالكاديمي فيـ وكالء المجتمع الرسميوف لتحقيؽ األىداؼ والخصائص التي ينشدىا االىؿ 

 لدى الناشئة.
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اف المعمميف بحكـ عالقاتيـ المباشرة والرسمية مع تالميذىـ والوقت المنظـ المتوفر ليـ خالؿ  -5

فية واحداث التغيير الجدوؿ الرسمي، قادروف بسرعة وبسيولة نسبية عمى ضبط البيئة الص

 المطموب في سموؾ التالميذ ثـ متابعة تركيزه واستقراره لدييـ.

ثانيًا: األقراف: كوسائؿ مساعدة لتعديؿ السموؾ الصفي قد ال يستطيع المعمموف في بعض األحياف 

تعديؿ سموؾ تالميذىـ االجتماعي او االكاديميالسباب تتعمؽ بشخصياتيـ، او لمجرد ردود فعؿ نفسية 

تجاىيـ. مف المفضؿ عندئذ اف يمجأ المعمـ المسئوؿ او المرشد الطالبي الى اقراف التمميذ لممساعدة في 

 (.Maccoby, 2002حؿ المشكمة السموكية واحداث التغيير المطموب )

وقد يستعيف المعمـ باالقراف بصيغة منظمة مقننة، بحيث يعرؼ التمميذ بالضبط طبيعة ػػ الذي سيقوـ  

رينو واإلجراءات التي سيستخدميا في كؿ مرحمة مف مراحؿ تعديؿ السموؾ. وقد تكوف بو تجاه ق

االستعانة ايضًا غير مقننة يوجو المعمـ خالليا عممية التعديؿ بشكؿ غير مباشر، دوف عمـ التمميذ او 

. اف قرينو بالدور الذي يقـو بو كؿ منيما، حيث تتـ عممية تعديؿ السموؾ في ىذه الحالة بشكؿ طبيعي

نقطة الضعؼ المتمثمة في ىذا االجراء ىو عدـ ضماف النتائج التي ينشدىا المعمـ ألف ذلؾ متوقؼ 

عمى كيفية ونوع تفاعؿ التمميذ مع قرينو وظروؼ البيئة المحيطة والعوامؿ الجانبية المتداخمة سمبًا 

 (.Olweus, 2001وايجابًا خالؿ ذلؾ )

لة قد يعمد المعمـ الى توفر الوقت الكافي لتطبيؽ أساليب التعميـ ثالثًا: التعمـ الجماعي: وفي ىذه الحا

التعاوني، بحيث يمجأ الى تعييف بعض التالميذ كمرشديف خصوصييف ألقراف ليـ في مجاالت اكاديمية 

تتعمؽ بدراستيـ ومعرفتيـ المنيجية، كما ىي الحاؿ في المغات والرياضيات والتجارب العممية واأللعاب 

اذا كثفنا خالؿ تربيتنا الجماعية االستفادة مف التالميذ في تعميـ بعضيـ بعضًا، فإننا في الرياضية، و 

األرجح سنتغمب بشكؿ فعاؿ عمى كثير مف مشاكؿ التالميذ التعميمية والنظامية الناتجة عادة عف 

 (.Newkumet&Casserly, 2001جماعية التربية وتقميدية اساليبيا )
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 ي لدى التالميذ في المدرسة:نماذج مف السموؾ السمب

 أواًل: التحدث الصفي غير المناسب:

قد يميؿ بعض التالميذ الى الحديث مع اقرانيـ في غرفة الصؼ اثناء شرح المعمـ او عرضو لوسيمة 

تعميمية، او عند القياـ بنشاط منيجي لممادة، معيقيف بذلؾ بعض الشيء استمرار التعمـ والتعميـ، 

المشاعر السمبية تجاىيـ مف معممييـ او اقرانيـ، فيؤثر سموكيـ ىذا في كمتا  ومثيريف أحيانا بعض

الحالتيف عمى النمو االدراكي الفراد الصؼ والعالقات االجتماعية الطيبة بينيـ، وعمى العموـ يشكؿ 

التحدث الصفي غير المناسب مشكمة عامة يمكف اف تحدث في أي مرحمة مف مراحؿ التعميـ، ويبدو 

 الصفي غير المناسب لدى التالميذ بواحدة او اكثر مف الصيغ اآلتية:التحدث 

 التحدث الجانبي مع احد االقراف اثناء الشرح. -1

التحدث بصوت عاٍؿ اثناء إجابة المعمـ او زميؿ عمى سؤاؿ كاف يرد عاليا )عمى سبيؿ المثاؿ  -2

 "انا يا أستاذ... انا يا أستاذ..."(.

عي ذلؾ، كاف يجيب اثناء إجابة الزميؿ او المعمـ عمى اإلجابة بدوف اذف عندما ال يستد -3

السؤاؿ او يجيب عميو عند توجيو المعمـ السؤاؿ لبعض افراد الصؼ قاصدًا اختبار معرفتيـ 

 بموضوع الدرس.

 دعوة االقراف بالقاب غير مستحبة او غير مقبولة اجتماعيًا او تربويًا. -4

 ظاىره المتنوعة أعاله فيما يمي:قد تتمثؿ منبيات التحدث الصفي غير المناسب بم

 عدـ معرفة التمميذ لنظاـ وآداب الصؼ. -1

توفر صداقة متينة بيف التمميذ وقرينو بحيث تشجع احدىما او كمييما دائمًا عمى التفاعؿ  -2

 والتحدث معًا.

حب الظيور او التظاىر بالمعرفة لغرض نفسي يتجسد غالبًا في جذب انتباه االقراف وكسب  -3

 .ودىـ وتقديرىـ

 االختالؼ مع القريف او تعارض رغباتيما او اىوائيما في مسالة معينة. -4

 عدـ ميؿ التمميذ لقرينو نتيجة صفة شخصية فيو. -5
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شعور التمميذ بالغيرة مف تفوؽ قرينو عميو اكاديميًا او اجتماعيًا او منافستو. تثير ىذه العوامؿ  -6

والشعور بالغيرة او االستيالء ودعوة  عادة الشعور بالعداء مع القريف وعدـ الميؿ اليو عمومًا،

 قرينو بالتالي بالقاب غير مستحبة او مقبولة.

نوع التربية االسرية لمتمميذ او وجود نزاعات بيف افرادىا مما يثير لديو نسخ عادات غير  -7

مستحبة في الحديث ومخاطبة اآلخريف، كما ىي الحاؿ في السباب او الشتـ او عدـ مخاطبة 

 بمركزىـ االجتماعي. الغير بما يميؽ

 ثانيًا: ضرب االقراف او وخزىـ واخذ ممتمكاتيـ عنوة:

يالحظ المعمـ بيف فترة واخرى اف بعض التالميذ يميموف الى االعتداء عمى اقرانيـ وايذائيـ او ازعاجيـ 

بالضرب غير المباشر او المباشر وجيًا لوجو، او وخز االقراف بدبوس او قمـ رصاص او رأس فرجار 

غيرىا، او اخذ ممتمكاتيـ بالقوة كما ىي الحاؿ باألقالـ والدفاتر والكتب والممتمكات الشخصية  او

األخرى. ينتج عف مثؿ ىذا السموؾ الصفي غالبًا تخمخؿ سير عممية التعميـ واعاقة تعمـ التالميذ فرادى 

الحالة كما ىو  او كمجموعات، وتنمية المشاعر السمبية والخالفات بينيـ. وتبدو مظاىر المشكمة

واضح مف اسميا والممحة التوضيحية بضرب االقراف مباشرة انتقامًا، او غير مباشرة لغرض االزعاج 

وذلؾ باليد غالبًا. وخطؼ ممتمكاتيـ واالحتفاظ بيا او اخفاؤىا لمدة مف الزمف لغرض االزعاج او إعاقة 

ضرب او الوخز او اخذ الممتمكات عمؿ يقوموف بو كحؿ الواجب او قراءة فردية وقد تكوف أسباب ال

 عنوة ناتجة عف:

 خالؼ شخصي لمتمميذ مع الزميؿ. -1

 ضعؼ الزميؿ جسميًا او شخصيًا. -2

 اكاديمية او اجتماعية.-شعور التمميذ بالغيرة تجاه قرينو لصفة متفوقة لديو -3

يا نوع التربية االسرية التي تقبؿ مثؿ ىذه العادات وتجيزىا ألفرادىا وتمارسيا في معامالت -4

 اليومية.

خبرة التمميذ لمشكمة اسرية او شخصية وتعبيره عنيا بأساليب سمبية كالضرب والوخز وخطؼ  -5

 ممتمكات اآلخريف.
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 ثالثًا: رفض تعميمات او أوامر المعمـ:

يميؿ عدد مف التالميذ في بضع المناسبات الصفية وبخاصة في المرحمتيف األساسية او الثانوية الى 

المعمـ او يطمبو منيـ فرديًا او جماعيًا، وذلؾ اما بتجاىؿ أوامره او بمعارضتيـ ليا عدـ تنفيذ ما يقولو 

لفظيًا بمواجيتو او مصادمتو. ولما كانت تعميمات المعمـ او أوامره تخص عادة ناحية دراسية او نظامًا 

تيا يؤدي في ىامًا لروتيف الصؼ بوجيو العاـ، فاف مخالفة افراد التالميذ ليا وعدـ تنفيذىـ لمتطمبا

اغمب األحواؿ الى نتائج سمبية دراسية تتعمؽ بالتعمـ والتعميـ، واجتماعية تتمثؿ في عالقات المعمـ مع 

 التالميذ بعضيـ مع بعض. ويبدو رفض تعميمات واوامر المعمـ في األساليب السموكية التالية:

 عدـ التنفيذ.تجاىؿ التمميذ لتعميمات او أوامر المعمـ بعدـ الرد او التعميؽ ثـ  -1

 رد التمميذ عمى المعمـ بألفاظ سمبية تعارض تعميماتو وتؤكد عدـ طاعة التمميذ لو. -2

 تنفيذ التمميذ )في الحالة المتطرفة( عكس ما يطمبو المعمـ في تعميماتو واوامره. -3

 وقد ترجع عوامؿ رفض التمميذ لتعميمات او أوامر المعمـ الى ما يمي:

 ة في الصؼ بسبب:كوف المعمـ غير مؤثر الشخصي -أ 

عدـ جده او اخالصو في التدريس حيث يفقده ىذا احتراـ وطاعة نفر ال باس بو مف  -1

 التالميذ اف لـ يكف معظميـ.

طبيعتو غير الجادة في التفاعؿ مع التالميذ ومعاممتيـ حيث تسودىا النكتة والتساىؿ  -2

 غير المناسبيف.

 ض اآلخر.محاباتو لبعض التالميذ ومعاممتو غير العادلة لمبع -3

 ضعفو العاـ في مادة تدريسية او شخصيتو او أسموبو التعميمي. -4

 كوف المعمـ غير محبوب مف قبؿ التمميذ لصفة في مظيره او شكمو او طريقة حديثو. -ب 

عدـ رغبة التمميذ في المادة الدراسية لصعوبتيا جزئيًا او كميًا لديو او عدـ أىميتيا في حياتو  -ج 

 اىتمامو بيا ويضعؼ لديو حوافز تعمميـ. حيث يفقدىا ذلؾ في الحالتيف

خبرة التمميذ لمشكمة اسرية او شخصية او عدـ استطاعتو التنفيس عنيا بسموؾ آخر وفي  -د 

 (.Rigby, 2000; Markus, 2003مناسبات أخرى غير غرؼ الصؼ )
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  أساليب زيادة السموك المرغوب فيو وتعديل السموك السمبي :

ب مواجية السموؾ السمبي اف يكوف عمى معرفة بمبادئ تعديمو؛ لتعينو ويحتاج المعمـ قبؿ تطبيؽ أسالي

(: مبدأ 1995في االختيار األمثؿ ألساليب المواجية وبالتالي تحقيؽ الفائدة المرجوة. ومنيا )الخطيب، 

التعزيز ويقصد بو التأكيد عمى السموؾ اإليجابي. وذلؾ بإضافة مثيرات تشجيع عمى االستمرار في 

اء المعمـ عمى الطالب الذي يجيب عف سؤاؿ ما بعد موافقتو. او الذي يعمؿ الواجبات السموؾ كثن

المنزلية. والى جانب ىذا النمط مف التعزيز. ىناؾ أنماط أخرى لمتعزيز، قد يتطمب الموقؼ اخذ المعمـ 

بيا؛ لتعديؿ السموؾ السمبي كالتعزيز السمبي، والشرطي، وغير الشرطي، والطبيعي، والصناعي، 

 (.Ling, 2001واالجتماعي، والرمزي، والنشاطي، والغذائي، والمادي )

ومبدأ العقاب ويعني اضعاؼ السموؾ مف خالؿ إضافة مثير منفر او إزالة مثير إيجابي كإيقاؼ 

 ,Good &Brophالطالب خالؿ الحصة في الفصؿ نتيجة عدـ حؿ الواجبات المطموبة منو )

1990.) 

سموؾ مف خالؿ الغاء المثيرات التي تجعؿ الطالب يكرره كتجاىؿ ومبدأ المحو ويعني اضعاؼ ال

 (.Brown, 2000الطالب الذي يتكمـ في غير وقتو وبدوف مبرر مقنع )

ومبدأ ضبط المثير ويشير الى تعزيز السموؾ مف خالؿ استخداـ مثير إيجابي، وعدـ استخدامو بوجود 

ئر، فانو يمجأ الى مكاف محدد لمتدخيف، مثير سمبي كالمدخف الذي يرغب في الحد مف عدد السجا

 ويمتنع عنو في مكاف آخر.

ومبدأ التمييز وىو قدرة الطالب عمى التفريؽ بيف المثيرات واالستجابة المالئمة كتعميـ الطالب اف الكالـ 

 يكوف مسموحًا بعد موافقة المعمـ، وال يكوف مسموحًا بو بدوف موافقتو.

ستجابة الشرطية التي يتـ تعمميا في موقؼ ما مع موافقة مشابية لو ومبدأ التعميـ ويعني استخداـ اال

 كالعالج الذي يستخدمو المعمـ مع طالب كثير الحركة في الفصؿ اذا ما تكرر منو او مف غيره.

كما يحتاج المعمـ قبؿ اختيار أساليب المواجية اف يكوف عمى معرفة بطرؽ قياس السموؾ السمبي 

مكانات، وىي )بركات، المجربة والتي اثبتت جد ( كطريقة 2008وىا في مواجيتو بأقؿ مجيود ووقت وا 

قياس تكرار السموؾ وتتـ بتدويف عدد مرات حصوؿ السموؾ المراد تعديمو في فترة محددة ثـ حساب 
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معدؿ السموؾ. وتعد ىذه الطريقة مف ابسط طرؽ قياس السموؾ السمبي، ومف ادواتيا بطاقة يصمميا 

مف السموؾ، والخرز، او كريات صغيرة، او اآللة الحاسبة، ومف نماذج السموؾ التي  المعمـ لنوع محدد

تتناسب معيا ىذه الطريقة عدد مرات خروج الطالب مف الفصؿ، او قيامو مف مقعده، او كالمو بدوف 

 (.Brown, 2000اذف )

ة السموؾ وطريقة قياس مدة حدوث السموؾ وتتـ بحساب الوقت الذي يستغرقو الطالب في ممارس

بوضع نقطة لمبداية وأخرى لمنياية. ومف ادواتيا ساعة التوقيت الرياضية، ومسجؿ، ومف نماذج السموؾ 

التي تتناسب مع ىذه الطريقة استجابة العنؼ والغضب، وطريقة تسجيؿ العينات الزمنية وتتـ بتسجيؿ 

المطموبة كاممة. ومف ادواتيا اآللة  مدة معينة كعينة لمفترات الزمنية؛ نظرًا لتعذر تسجيؿ الفترة الزمنية

 الحاسبة، والطابعة، واالشرطة التسجيمية.

وطريقة المالحظة المباشرة وتتـ مف خالؿ قياـ المعمـ بمالحظة السموؾ المباشر داخؿ الفصؿ مستعينًا 

ببعض األدوات كالصور، او مقاييس التقدير، او المذكرات التفصيمية، وتعيف معرفة المعمـ بمبادئ 

تعديؿ السموؾ وطرؽ قياس السموؾ السمبي عمى اف يفعؿ مجموعة مف أساليب مواجيتو، وقد صنفت 

(: النوع األوؿ األساليب التقميدية ويقصد بيا تمؾ 1994ىذه األساليب الى نوعيف، ىما )سيؿ، 

األساليب التي تنفر الطالب مف المدرسة او أي عنصر مف عناصر المحيط المدرسي، ويتفرع عنيا 

سموباف: أسموب عقاب بدني كالضرب، وأسموب عقاب نفسي كخصـ درجات او الحبس داخؿ ا

الفصؿ، او إعطاء واجبات إضافية، او التوبيخ، والتحذير. والنوع الثاني األساليب الحديثة وتعني تمؾ 

يعني األساليب النفسية المستخدمة في مواجية السموؾ السمبي، ويتفرع عنيا اسموباف: األوؿ التجاىؿ و 

غض البصر عف بعض السموكيات غير السوية التي تصدر مف الطالب بشرط اال يترتب عمييا ضرر 

بو او باآلخريف، والثاني الحرماف ويقصد بو حجب الطالب مف ممارسة األنشطة المفضمة لو عند قيامو 

 (.Zelizer, 2000بسموؾ سمبي )

لمسموؾ السمبي، وتمثمت في االخذ  وأضافت دراسة أخرى أساليب جديدة مع الطالب المتمرسيف

بأسموب الحوار والمناقشة المفتوحة مع الطالب المعروفيف بالمشكالت السموكية الصفية في المدرسة 

 ,Marilynاألساسية، وعمى ضرورة ادماجيـ في األنشطة التعميمية التي تركز عمى التعمـ الجمعي )
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ظروفيـ، واستخداـ طرؽ التعمـ الجمعي، (. كما اكدت دراسة أخرى عمى احتوائيـ وتفيـ 2000

 (Yowkon, 2005وتشجيعيـ عمى المشاركة في األنشطة الرياضية والفنية المتنوعة )

 الدراسات السابقة 2.2

سيتـ عرض مجموعة مف الدراسات السابقة التي تشمؿ وتدعـ الدراسة الحالية بشكؿ مصنؼ لكؿ 
تائج جديدة لجانب اخالقيات المينة محور عمى جانب منفصؿ وىذه الدراسات ستدعـ وتصنؼ ن

 ولجانب السموؾ السمبي عند الطالب 
 دراسات اىتمت بأخالقيات مينة التعميم  1.2.2

 أواًل: دراسات عربية 

 

( الى تقويـ فاعمية برنامج إعداد معممي التربية 2014نجادات )نوفؿ و  ىدفت دراسة

ة لتنمية المعمـ مينيُا مف وجية نظر الطمبة، االبتدائية في جامعة اليرموؾ في ضوء المعايير الوطني

والكشؼ عما إذا كانت ىناؾ فروؽ في تقديرات الطمبة لفاعمية البرنامج تعزى لتخصص الطالب )معمـ 

( فقرة موزعة عمى 56صؼ، وتربية طفؿ(. ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعدت استبانة تتكوف مف )

، 2006مـ مينيًا الصادرة عف وزارة التربية األردنية عاـ المجاالت السبع لممعايير الوطنية لتنمية المع

( 199( تربية طفؿ و)80( طالبًا وطالبة، منيـ )279ثـ طبقت عمى عينة الدراسة التي بمغ حجميا )

أظيرت النتائج أف فاعمية برنامج   .2011/2012معمـ صؼ في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي 

في جامعة اليرموؾ عمى المقياس الكمي جاءت بدرجة متوسطة، وجاء  إعداد معممي التربية االبتدائية

بالمرتبة األولى مجاؿ أخالقيات مينة التعميـ بدرجة عالية، ومجاؿ المعرفة األكاديمية والبيداغوجية 

بالمرتبة الثانية وبدرجة عالية، ومجاؿ تنفيذ التدريس بالمرتبة الثالثة وبدرجة عالية، ومجاؿ التخطيط 

س بالمرتبة الرابعة وبدرجة متوسطة، ومجاؿ التربية والتعميـ في األردف بالمرتبة الخامسة وبدرجة لمتدري

وبدرجة متوسطة، ومجاؿ التطوير الذاتي بالمرتبة   متوسطة، ومجاؿ تقييـ تعمـ الطمبة بالمرتبة السادسة

ًا عمى مستوى السابعة وبدرجة متوسطة. كما أشارت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائي

(α=0.05 ( بيف تقديرات الطمبة لفاعمية برنامج إعداد معممي التربية االبتدائية تعزى لتخصصيـ )معمـ

 صؼ ، وتربية طفؿ(.
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ت المتعاونات بأخالقيات ( إلى تعرؼ درجة التزاـ المعمما2013وىدفت دراسة الزغبي )

مينة التعميـ مف وجية نظر الطالبات المتدربات في جامعة آؿ البيت. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة بنيت 

طالبة متدربة, أشارت نتائج الدراسة إلى أف درجة  113)استبانة وزعت عمى عينة الدراسة المكونة مف )

مجاالت الدراسة الستة كانت عالية. وأشارت  التزاـ المعممات المتعاونات بأخالقيات مينة التعميـ في

النتائج أيضا إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة التزاـ المعممات المتعاونات بأخالقيات مينة 

التعميـ، تعزى لمتغير الخبرة العممية في مجاليف ىما: مجاؿ أخالقيات المعممة المتعاونة تجاه زميالتيا 

األمور والمجتمع المحمي، وكانت لصالح ذوات الخبرة العممية التي تزيد عف في العمؿ، وتجاه أولياء 

عشر سنوات. وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة التزاـ المعممة المتعاونة بأخالقيات مينة 

 التعميـ بحسب متغير المستوى األكاديمي.

 

الجتماعية ومعمماتيا في ( درجة التزاـ معممي الدراسات ا2012أبو سنينة ) وايضًا درس

المرحمة األساسية العميا بالمعايير الوطنية لتنمية المعمميف مينيُا مف وجية نظر مديرييـ في مدارس 

( 59( مديرًا و)52( مديرًا ومديرة منيـ )111وكالة الغوث الدولية في األردف. وبمغت عينة الدراسة )

( وبمغ 2006ر الوطنية لتنمية المعمميف مينيًا عاـ )مديرة. استخدـ في جمع المعمومات استبانة المعايي

( فقرة، موزعة عمى سبعة مجاالت، وجاءت المجاالت مرتبة تنازليًا كما يمي: أخالقيات 63عددىا )

مينة التعميـ، تنفيذ التدريس، معرفة األكاديمية البيداغوجية الخاصة، مجاؿ التخطيط لمتدريس، التربية 

يـ تعمـ الطمبة، التطوير الذاتي. كما جاءت درجة االلتزاـ الكمية عمى جميع والتعميـ في األردف، تقي

%( وحصمت 82.1( وبنسبة مئوية )258.65فقرات ومجاالت االستبانة الكمية بدرجة كبيرة بمغت )

( فقرة عمى درجة التزاـ متوسطة. وقد أظيرت النتائج وجود 18( فقرة عمى درجة التزاـ كبيرة و)45)

لة إحصائية تعزى لمجنس ولصالح اإلناث في مجاؿ المعرفة األكاديمية والبيداغوجية فروؽ ذات دال

الخاصة، ومجاؿ التخطيط لمتدريس، ومجاؿ تنفيذ التدريس، ومجاؿ أخالقيات مينة التعميـ ولـ توجد 

 فروؽ ذات داللة إحصائية لمتغير المؤىؿ العممي لممدير، وتخصص المدير وخبرة المدير.
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( دراسة ىدفت تعرؼ درجة التزاـ معممي التربية اإلسالمية في المرحمة 2011الحديد )وقد أجرت  

نت عينة الدِّراسة مف ) ( 148الثانوية بأخالقيات المينة مف وجية نظر مديري مدارسيـ في األردف. تكوَّ

نت مف ) أظيرت ( فقرة وزعت عمى أربعة مجاالت، و 57مديرًا ومديرة، وطوَّرت الباحثة استبانة تكوَّ

نتائج الدَّراسة أفَّ درجة التزاـ معممي التربية اإلسالمية لممرحمة الثانوية بأخالقيات المينة مف وجية 

نظر مديري مدارسيـ كانت بدرجة توسطة. وأظيرت أيضًا عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند 

الثانوية بأخالقيات المينة ( في درجة التزاـ معممي التربية اإلسالمية لممرحمة 0.05مستوى داللة )

تعزى إلى متغير الجنس، والمؤىؿ العممي، والخبرة في اإلدارة، وفي كؿ مجاؿ مف مجاالت األداة. 

 .سنوات فأقؿ 5ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير الخبرة، لصالح مف خبرتيـ 

لمغة العربية في ( دراسة ىدفت إلى تعرؼ مدى التزاـ مشرفي ا2011وأجرى الحمادنة )

مديريات تربية المفرؽ بأخالقيات مينة اإلشراؼ التربوي مف وجية نظر معممييـ، ومعرفة أثر كؿ مف 

متغيرات الجنس، والمؤىؿ العممي، والخبرة في التدريس، والتفاعالت الثنائية بيف تمؾ المتغيرات، 

نت مف ) ( معمما ومعممة، وطوَّر الباحث114وتكوَّنت عينة الدِّراسة مف ) ( فقرة وزعت 51استبانة تكوَّ

عمى ثالثة مجاالت، وتوصمت الدِّراسة إلى النتائج اآلتية: جاء مجاؿ عالقة مشرؼ المغة العربية 

بالمينة نفسيا في المرتبة األولى، كما جاء مجاؿ عالقة مشرؼ المغة العربية بمعممي المغة العربية في 

مشرؼ المغة العربية بالمجتمع المحمي وأولياء أمور الطمبة في  المرتبة الثانية، بينما جاء مجاؿ عالقة

المرتبة الثالثة، وكاف تقدير المعمميف لمدى التزاـ مشرفي المغة العربية بأخالقيات مينة التعميـ بدرجة 

متوسط عمى جميع المجاالت. كما أشارت النتائج أيضًا إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند 

( في تقديرات المعمميف لمدى التزاـ مشرفي المغة العربية بأخالقيات مينة اإلشراؼ 0.05مستوى )

التربوي تعزى إلى جنس المعمـ، أو مؤىمو العممي، أو سنوات خبرتو، أو التفاعالت الثنائية بيف تمؾ 

 .المتغيرات
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ية ( بدراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى تقديرات معممي المدارس الثانو 2010وقاـ عابديف )

لى االختالؼ فييا  الحكومية الفمسطينية ومديرييا لدرجة االلتزاـ الميني لمطرؼ اآلخر لكؿ منيـ، وا 

بحسب كؿ مف الجنس، وعدد سنوات الخبرة، مستوى المؤىؿ العممي. وطبقت الدراسة عمى عينة طبقية 

ة الغربية عشوائية مف المديريف والمعمميف في المدارس الثانوية الحكومية في محافظات الضف

( معممًا مف الجنسيف، واستخدمت فييا استبانة تـ اعدادىا ليذا 564( مديرًا و)270الفمسطينية بمغت )

الغرض. وأشارت النتائج أف درجة االلتزاـ الميني لدى المديريف كما يراىا المعمموف عالية، وأنيا لدى 

لة إحصائية بيف متوسطات استجابات المعمميف كما يراىا المديروف متوسطة، وأف ىناؾ فروقًا ذات دال

المديريف والمعمميف لتحديد درجة االلتزاـ الميني لدى بعضيـ بعضًا لصالح المعمميف، وأنو ال فروؽ 

ذات داللة إحصائية بيف تقديرات المعمميف لدرجة االلتزاـ الميني لدى المديريف تعزى لمتغيرات الجنس 

و ال فروؽ ذات داللة إحصائية أيضًا بيف تقديرات المديريف وعدد سنوات الخبرة والمؤىؿ العممي، وأن

لدرجة االلتزاـ الميني لدى المعمميف تعزى لمتغيري عدد سنوات الخبرة والمؤىؿ العممي، بينما وجدت 

 فروؽ ذات داللة إحصائية تبعًا لمجنس لصالح المعممات.

 

يف بالمقومات ( دراسة سعت إلى تعرؼ مدى التزاـ المعمم2007وأجرت الكحموت )

الشخصية والمينية المستمدة مف اراء بعض المربيف المسمميف ومدى تمثميا لدى معممي المرحمة 

الثانوية بمحافظة غزة مف وجية نظر طمبتيـ. حيث اعتمدت الباحثة المنيج االستنباطي والوصفي 

اليف ىما المجاؿ فقرة موزعة عمى مج (40)التحميمي معتمدة عمى استبانة الدراسة التي تكونت مف 

 545المرتبط بالمقومات الشخصية والمجاؿ المرتبط بالمقومات المينية, وقد تكونت عينة الدراسة مف 

طالبا وطالبة مف الصؼ الثاني عشر بفرعيو العممي واألدبي. وكانت نتائج الدراسة عمى النحو اآلتي: 

( فما فوؽ واحتؿ بذلؾ المرتبة %84)احتؿ اىتماـ المعمـ بمظيره والمحافظة عمى الصموات ما نسبتو 

االولى، اما المقومات المرتبطة بمخاطبة الطمبة بأحب األسماء إلييـ، والسؤاؿ عنيـ عند غيابيـ 

اما فيما يخص المقومات لمينية فقد احتؿ تزويد المعمـ طمبتو  %71المراتب الدنيا بنسبة اقؿ مف 
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( في حيف احتؿ إلماـ %81تب بنسبة زادت عف )بالمعمومات الجديدة والتدرج في عرضيا عمى المرا

 .(%70)المعمـ بما ىو حديث تكنولوجيًا ومشاركة الطمبة في انشطتيـ بنسبة أقؿ مف 

 

( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة المعمميف 2007أجرى طريؼ ) وقد

عينة عشوائية بمغ عدد  ألخالقيات مينة التعميـ في األردف مف وجية نظر مدراء المدارس، وقد اختيرت

%( مف مجتمع الدراسة، واستخدـ الباحث أداة االستبانة لتحقيؽ ىدفو. 10( بنسبة )540أفرادىا )

وتوصؿ الباحث إلى النتائج اآلتية: وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  تعزى لمجنس 

داللة تعزى لنوع المدرسة تعزى ولصالح اإلناث، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ال

 لممدارس الحكومية، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تعزى لمخبرة.

( دراسة ىدفت تعرؼ درجة التزاـ اإلدارييف التربوييف في 2007وأجرى بني خالد ) 

نظر مديري المدارس  مديريات التربية والتعميـ في محافظة المفرؽ أخالقيات مينة التعميـ مف وجية

نت عينة الدِّراسة مف  ( فقرة 60مديرًا ومديرة، وطوَّر الباحث استبانة تكوَّنت مف ) 161الثانوية وتكوَّ

وزعت عمى خمسة مجاالت، وأظيرت نتائج الدراسة أفَّ التزاـ المديريف ومساعدييـ بأخالقيات مينة 

وسطة، في مجاالت العالقة بالمعمميف، التعميـ مف وجية نظر مديري المدارس الثانوية كانت مت

والعالقة بالطمبة، والعالقة بالمجتمع المحمي، ومرتفعة في مجالي العالقة المينة، وااللتزاـ بالقوانيف 

واألنظمة والتعميمات، أما درجة التزاـ المشرفيف التربوييف فكانت مرتفعة لجميع مجاالت الدِّراسة، 

المحمي فكانت متوسطة، وأظيرت أيضًا عدـ وجود فروؽ ذات داللة باستثناء مجاؿ العالقة بالمجتمع 

إحصائية في درجة التزاـ المديريف ومساعدييـ بأخالقيات مينة التعميـ تعزى إلى الجنس، لجميع 

مجاالت الدِّراسة باستثناء مجالي العالقة بالمعمميف والعالقة بالمينة، وكانت النتيجة لصالح اإلناث، 

تعزى إلى المؤىؿ العممي لجميع مجاالت الدِّراسة، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة وعدـ وجود فروؽ 

إحصائية تعزى إلى سنوات الخبرة في جميع مجاالت الدراسة باستثناء مجاؿ العالقة بالطمبة، وكانت 

 سنوات . 5-10النتيجة لصالح مف خبرتيـ 
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التزاـ أعضاء ىيئة ( دراسة ىدفت الى تعرؼ درجة 2007) وأجرى الخرابشة والربايعة

التدريس في جامعة البمقاء التطبيقية بأخالقيات مينة التعميـ ومدى اختالؼ مستوى االخالقيات المينية 

بنيـ مف وجية نظر الطالبات، تبعًا لمتغيرات المستوى الدراسي والقسـ األكاديمي. تكوف مجتمع 

ة االميرة عالية الجامعية خالؿ الفصؿ الدراسة مف الطالبات الممتحقات ببرنامج البكالوريوس في كمي

( طالبة، وتكونت 2344ـ حيث بمغ مجتمع الدراسة )2006/2007الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي 

( طالبة مف طالبات الكمية، وتوصمت الدراسة الى اف طالبات الكمية وجدف 511عينة الدراسة مف )

( اخالقيات مينية بدرجة عالية 10ية ممتزميف بػ )أعضاء ىيئة التدريس في كمية االميرة عالية الجامع

( أخالقية بدرجة متوسطة واخالقيتيف بدرجة ضعيفة, كما توصمت الدراسة الى اف مدى التزاـ 16و )

أعضاء ىيئة التدريس في الكمية باألخالقيات المينية مف وجية نظر الطالبات كاف بدرجة متوسطة في 

بيا حسب قوتيا كاآلتي: المجاؿ الميني، ومجاؿ العوامؿ المتعمقة مجاالت الدراسة جميعيا، وكاف ترتي

بالمحاضرة، ومجاؿ العوامؿ اإلدارية، ومجاؿ العوامؿ المتعمقة بالطالبات عمى التوالي. مما يعني وجود 

فروؽ دالة احصائيًا في مدى التزاـ أعضاء ىيئة التدريس في الكمية باألخالقيات المينية، كما توصمت 

الى عدـ وجود فروؽ دالة احصائيًا في مدى التزاـ أعضاء ىيئة التدريس في الكمية الدراسة 

باألخالقيات المينية مف وجية نظر الطالبات تعزى لمتغيري: المستوى الدراسي لمطالبات، والقسـ 

 األكاديمي.

( دراسة سعت إلى تعرؼ أىـ األخالقيات التي يجب عمى 2006وقد أجرت حنوف )

زاـ بيا ودرجة التزاميـ بيا، مف وجية نظر المشرفيف والمدراء في المدارس الثانوية المعمميف االلت

الحكومية بغزة.  اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي التحميمي، حيث قاـ ببناء استبانة مكونة مف 

( مشرفا ومديرا ضمف محاور اربعة ىي: مدى التزاـ 210فقرة طبقت عمى عينة مكونة مف ) (59)

في عالقتو بالطمبة، ومع الزميالت، ومع اإلدارة المدرسية، والمجتمع. وقد كاف مف اىـ النتائج: المعمـ 

انو ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الخبرة ومكاف االقامة والجنس في متوسط درجات 

رس المرحمة مشرفي ومديري المدارس حوؿ تقييميـ لمدى التزاـ المعمميف بأخالقيات المينة في مدا

 الثانوية الحكومية بغزة.
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( وىدفت الى تحديد السموؾ األخالقي لألستاذ الجامعي في المجاؿ 2005)دراسة الحوراني 

( سموكًا كانت مف اكثر أنماط 14االكاديمي وتوصمت الى وجود اتفاؽ بيف المدرسيف والطمبة إزاء )

ة وتقدير آرائيـ ووجبات نظرىـ وخمفياتيـ، السموؾ ال خمقية، وتمحورت حوؿ قضايا عدـ احتراـ الطمب

وعدـ المياقة وسوء التصرؼ او عدـ مراعاة اآلداب العامة، واستغالؿ الجامعة والطمبة، والعالقات 

الغرامية مع الطمبة والتعامالت المالية مع الطمبة او ذوييـ، او قبوؿ اليدايا منيـ، وعدـ مراعاة 

ـ المحافظة عمى جو الزمالة او اإلساءة لمزمالء، وعدـ التقييـ خصوصية الطمبة والمحافظة عمييا، وعد

الصحيح المستند الى أداء الطالب وعدـ احتراـ تعميمات الجامعة او إيذاء الطمبة. ووجود فروؽ ذات 

داللة إحصائية في آراء الطمبة إزاء اخالقيات السموؾ األكاديمي تعزى لمتغيري الجنس والمستوى 

وصمت ايضًا الى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في آراء الطمبة إزاء الدراسي لمطالب. وت

 اخالقيات السموؾ األكاديمي تعزى لمتغير الكمية.

( عف صراع الدور وأخالقيات التدريس لدى عينة مف 2003وفى دراسة جاب اهلل ) 

حتاج  إلى إعادة بناء معممى المرحمة الثانوية كشفت النتائج عف واقع مناخنا التربوى الحالى الذى ي

مفاىيمو التربوية فى ضوء األزمات التى يعيشيا المعمموف بعد أف أصبحوا عمى غير ثقة مف أنيـ 

يمارسوف ذلؾ الدور األخالقى المنشود تجاه تالميذىـ رغـ ما يتقاسمونو مف  نصيب أخالقى قيمى 

تحمؿ  المسئولية واالحتراـ، كما كشفت عنو نتائج الدراسة، نصيب قوامو الثقة والعدالة واالىتماـ و 

كشفت نتائج الدراسة عف أف المواجية اليومية لصراعات األدوار تجبر المعمميف عمى االنفتاح عمى 

وجيات نظر مختمفة، وعمى أف يكونوا أكثر مرونة، وعمى أف  يوسعوا ويدعموا مصادرىـ الشخصية، 

يكوف مرنا فى استجاباتو لوجيات نظر اآلخريف فالقدرة عمى أف يتحرؾ الفرد إلى ما وراء حدوده وأف  

ىى أىـ النتائج االيجابية لصراع الدور، رغـ  ما يستغرقو ذلؾ مف وقت، فالنتائج تكوف لصالح العمؿ، 

ذلؾ أف صراع الدور مصدر   الستثارة الطاقة وحافز عمى بذؿ الجيد والتسامح مع وجيات النظر 

فة والمرونة فى التوافؽ مع متطمبات متناقضة ألدوار عديدة، المختمفة والبحث عف مصادر جديدة لممعر 

وتقميؿ الشعور بالممؿ والسأـ، فصراع الدور فى تفاعمو مع دستور أخالقى يتحمى بو المعمـ طاقة  
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خالقة أو ىو مصدر طاقة متجددة تدفع إلى مزيد مف الوعى واالدراؾ والتمسؾ بأخالقيات  مينة 

لة تتضمف تأثيرات إيجابية عمى شخصية المعمـ فى مجاىدتو  اليجاد التدريس واستيعابيا، وىى حا

استراتيجيات لمتعايش والتوافؽ وحؿ مشكالت العمؿ بصورة أو بأخرى، ومف ىنا جاء تميز نتائج 

 الدراسة التى كشفت عف أف صراع الدور يعد مصدرا لزيادة فاعمية المعمـ وتغيير البيئة مف حولو.

معرفة درجة تقدير معممي المرحمة األساسية الى راسة ىدفت ( د2002وأجرى الخميؿ )

( معمـ ومعممة في المدارس 200الدنيا التزاـ أخالقيات مينة التعميـ، وتكوَّنت عينة الدراسة مف )

( 80الحكومية التابعة لمديريات التربية والتعميـ في محافظة اربد، وطوَّر الباحث استبانة تكوَّنت مف )

ثالثة أبعاد ىي البعد المعرفي لمينة التعميـ، والبعد السموكي، والبعد األخالقي، فقرة وزعت عمى 

وأظيرت نتائج الدَّراسة أفَّ درجة تقدير معممي المرحمة األساسية الدنيا االلتزاـ بأخالقيات مينة التعميـ 

ت الخبرة، كانت بدرجة عالية. وأظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغيرات سنوا

والحالة االجتماعية وطبيعة المسكف، وعدد أفراد األسرة، والمؤىؿ العممي، والدخؿ السنوي. وأظيرت 

أيضًا وجود فروؽ دالة إحصائيًا عمى جميع أبعاد الدِّراسة، تعزى إلى متغير الجنس لصالح اإلناث، 

ذات داللة إحصائية عمى  ومتغير التنشئة االجتماعية لصالح بيئة القرية، في حيف لـ تظير فروؽ

 .البعد المعرفي، والبعدي األخالقي لمينة التعميـ تعزى إلى متغير بيئة التنشئة االجتماعية 

 

( بدراسة ىدفت إلى معرفة أخالقيات مينة التربية والتعميـ في ضوء 2001وقاـ نزاؿ )

يف في فمسطيف وأثر كؿ مف الفكر اإلسالمي ومدى التزاـ المعمميف بيا مف وجية نظر المديريف والمشرف

متغير الجنس، والمركز الوظيفي، والتأىيؿ التربوي، والمؤىؿ العممي، والتخصص األكاديمي، وسنوات 

نت عينة الدِّراسة مف مديرًا ومشرفًا تربويًا، وطوَّر الباحث استبانة تكوَّنت مف   (145)الخبرة، وتكوَّ

الدَّراسة أفَّ التزاـ المعمميف بأخالقيات مينة التربية ( فقرة وزعت عمى خمسة أبعاد، وأظيرت نتائج 90)

والتعميـ في ضوء الفكر اإلسالمي مف وجية نظر المديريف والمشرفيف كانت بدرجة كبيرة، ووجود فروؽ 

ذات داللة إحصائية في تقديرات المديريف والمشرفيف تعزى إلى متغير التأىيؿ التربوي عمى مجالي 

 لعالقة مع اإلدارة(، لصالح المؤىميف تربويا .)العالقة مع الطمبة، وا
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( دراسة ىدفت قياس مدى التزاـ معممي المرحمة األساسية العميا 2001وأجرى اليباىبة )  

نت عينة  في مديرية التربية والتعميـ بعماف األولى بالمبادئ الخمقية كما وردت في القرآف الكريـ، وتكوَّ

( فقرة وزعت عمى ىستة 74وطوَّر الباحث استبانة تكوَّنت مف ) ( معممًا ومعممة،185الدِّراسة مف )

مجاالت، وأظيرت نتائج الدِّراسة أفَّ درجة التزاـ معممي المرحمة األساسية العميا في مديرية التربية 

والتعميـ بعماف األولى بالمبادئ الخمقية كانت بدرجة كبيرة، وأظيرت وجود فروؽ دالة إحصائيًا تعزى 

الجنس لصالح اإلناث في مجاؿ األخالؽ الذاتية، وال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في درجة  إلى متغير

التزاـ معممي المرحمة األساسية العميا في مديرية التربية والتعميـ بعماف األولى بالمبادئ الخمقية، كما 

 .وردت في القرآف الكريـ تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي

 

(، وىدفت الى تحديد اخالقيات مينة التعميـ وفؽ التصور 2000) دراسة حيدروقد ىدفت 

اإلسالمي، ومدى التزاـ المعمميف بيذه االخالقيات مف وجية نظر المديريف، والمعمميف، والطمبة، 

ودراسة اثر متغيري الجنس والخبرة حوؿ مدى التزاـ المعمميف بأخالقيات مينة التعميـ، وتوصمت 

مينة مف وجية نظر عينة الدراسة متوافرة بدرجة متوسطة، والى وجود الباحثة الى اف اخالقيات ال

فروؽ دالة احصائيًا حوؿ مدى التزاـ المعمميف بأخالقيات المينة، ولصالح فئة المديريف، ووجود فروؽ 

 .دالة احصائيًا حوؿ مدى التزاميـ بأخالقيات المينة، تعزى لمتغيري: الجنس والخبرة

        

( إلى معرفة درجة تقدير المشرفيف والمديريف لمدى التزاـ 1999غباشنة )وىدفت دراسة ال 

معممي التربية الفنية بأخالقيات مينة التعميـ، ومعرفة أثر كؿ مف جنس المدير ومؤىمو العممي، 

وسنوات الخدمة وأثر التفاعالت الثنائية بيف تمؾ المتغيرات لمدى التزاـ معممي التربية الفنية بأخالقيات 

ة التعميـ، كما سعت إلى تعرؼ أثر المركز الوظيفي )مشرؼ، مدير( في درجة تقدير مدى التزاـ مين

نت عينة الدِّراسة مف ) ( مشرفًا ومشرفة لمتربية 29معممي التربية الفنية بأخالقيات مينة التعميـ. وتكوَّ

وزعت عمى خمسة  ( فقرة55( مديرًا ومديرة، وطوَّر الباحث استبانة تكونَّت مف )250الفنية، و)

مجاالت ىي: أخالقيات معمـ التربية الفنية بالنسبة لمادة التربية الفنية، وأخالقيات معمـ التربية الفنية 
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بالنسبة إلى الطمبة، وأخالقيات معمـ التربية الفنية بالنسبة إلى زمالئو المعمميف، وأخالقيات معمـ التربية 

القيات معمـ التربية الفنية بالنسبة إلى أفراد المجتمع المحمي الفنية بالنسبة إلى رؤسائو ومسؤوليو، وأخ

وتوصمت الدِّراسة إلى نتائج منيا: التزاـ معممي التربية الفنية بأخالقيات مينة التعميـ مف وجية نظر 

المشرفيف عمى األداة ككؿ بينما أظيرت ضعفًا في مجاؿ أخالقيات معمـ التربية الفنية بالنسبة إلى مادة 

بية الفنية. كما أظيرت التزاـ المعمميف بأخالقيات المينة مف وجية نظر المديريف عف األداة ككؿ التر 

وعمى المجاالت الفرعية، وأظيرت عدـ وجود أثر لمتغيرات الجنس، والمؤىؿ العممي، وسنوات الخدمة 

وعدـ وجود أثر  لدرجة تقدير المديريف لمدى التزاـ معممي التربية الفنية بأخالقيات مينة التعميـ،

لمتفاعالت الثنائية فييا. وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات المشرفيف والمديريف تعزى 

 .إلى المركز الوظيفي عمى المقياس ككؿ, ووجود فروؽ تعزى إلى المركز الوظيفي عمى المجاؿ األوؿ

  

معمميف والمعممات ( دراسة ىدفت الى تعرؼ درجة ممارسة ال1999بينما أجرى كشؾ )

في مديرية التربية والتعميـ لمنطقة عماف الثانية لمجموعة مف القيـ ىي: االلتزاـ بالدواـ، الصدؽ، 

( مديرا 150والمساعدة ، والنظاـ، والتعاوف ، والنظافة، والمنافسة واالبداع. بمغ حجـ مجتمع الدراسة )

اختيارىـ بطريقة عشوائية ممف يعمموف في ( مديرا ومديرة تـ 56ومديرة وبمغ حجـ عينة الدراسة )

مديرية التربية والتعميـ التابعة لمنطقة عماف الثانية. وقد أظيرت نتائج الدراسة اف درجة ممارسة 

المعمميف والمعممات لمقيـ التالية: الصدؽ، االلتزاـ بالدواـ، التعاوف والنظافة والمنافسة، كانت جيدة، اما 

داع فكانت متوسطة وذلؾ حسب معيار حدده الباحث مسبقا، وأظيرت نتائج درجة ممارستيـ لقيمة االب

 الدراسة ايضا اف درجة ممارسة القيـ جميعيا بحسب متغير الجنس كانت لصالح المعممات االناث.

(، اخالقيات التعميـ في ضوء التربية اإلسالمية المستندة الى القرآف 1996 )الجراح درسو 

( أخالقية متعمقة بالطمبة، وأعضاء ىيئة التدريس، 54وقد استخمص الباحث )الكريـ، والسنة النبوية، 

( عضو ىيئة تدريس في جامعتي: اليرموؾ، واالردنية 69والموظفيف. وتكوف مجتمع الدراسة مف )

( موظفًا وموظفة، ووزع الباحث أداة الدراسة عمى عينة 31( طالبًا وطالبة في الجامعتيف، و)2193و)

( فردًا، توصؿ الباحث الى اف أخالقية التحمي بالتواضع قد احتمت المرتبة األولى 518مكونة مف )
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بالنسبة لتعامؿ المدرسيف مع طمبتيـ، في حيف حمت بشاشة الوجو وطالقتو في المرتبة األخيرة، اما 

اخالقيات أعضاء ىيئة التدريس مع زمالئيـ، فكاف التواضع اعالىا، وتجنب البحث في اسرار الزمالء 

الخاصة، وتفاصيؿ حياتيـ الشخصية اقميا. اما اخالقيات الطمبة في تعامميـ مع مدرسييـ، فكانت 

أخالقية تحمؿ عناء التعمـ، وواجباتو بصدر رحب، قد احتمت اعمى نسبة بينما تجنب األحاديث 

 الجانبية غير المجدية اثناء التدريس اقؿ نسبة.

جاد قائمة بأخالقيات مينة التربية والتعميـ في ( وىدفت الدراسة الى إي1985)سميماف دراسة 

ضوء الفكر اإلسالمي، وتعرؼ مدى التزاـ المديريف والمعمميف بيا، ودراسة أثر متغيرات: المركز 

الوظيفيف، والمؤىؿ العممي، والجنس، والتخصص االكاديمي، عمى مدى التزاـ افراد عينة الدراسة 

يرت نتائج الدراسة التزاـ عينة البحث بأخالقيات مينة التربية بأخالقيات مينة التربية والتعميـ. واظ

والتعميـ في ضوء الفكر اإلسالمي، ووجود أثر لممركز الوظيفي لصالح المديريف في مدى االلتزاـ 

 بأخالقيات مينة التربية والتعميـ

 

 ثانيًا: دراسات أجنبية:

األخالقية اليامة التي دراسة ىدفت إلى تحديد المبادئ   (High, 2006)وأجرى ىاي 

يجب أف يمتمكيا القادة التربويوف وينصؼ بيا سموكيـ مف وجية نظر مف لدييـ رغبة في القيادة التربوية 

أو يعمموف بيا أو ليـ عالقة بيا، واستخدـ الباحث أسموب دلفي لتحديد المبادئ األخالقية اليامة لمقادة 

أبرز المبادئ األخالقية لمقادة التربوييف التفكير الناقد الذي التربوييف. وأظيرت نتائج الدِّراسة أفَّ مف 

يشمؿ عدة مبادئ منيا السمات الخمقية والسموؾ األخالقي كأىـ مبدأ أخالقي لمقادة التربوييف كما 

أظيرت أيضًا أَف ىناؾ قصورًا في التركيز عمى تعميـ األخالؽ في برامج التدريب والتعميـ وقصورًا في 

 قبؿ القادة التربوييف الذيف ىـ في الميداف.ممارستيا مف 

 

( دراسة سعت إلى تحديد مستوى التزاـ المعمميف (Cevat, 2002وأجرى سيفات 

( معمما (450بالمدرسة وبمينة التعميـ، وبالعمؿ الوظيفي، وبالعمؿ الجماعي. تكونت عينة الدراسة مف 
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بالعمؿ الوظيفي، وقد أشارت النتائج إلى أف واعتمد عمى مقياس ثالثة مقاييس مختمفة لقياس االلتزاـ 

التزاميـ بالمدرسة كاف متوسطا بينما كاف التزاميـ بالعمؿ التعميمي وبمينة التعميـ والعمؿ الجماعي 

 عاليا.

( بدراسة ىدفت إلى تعرؼ أىـ القيـ األخالقية التي Campbell, 2002وقاـ )      

طانيا، والتي يؤدي المدرس دورًا رئيسًا في تعميميا يعمميا المدرسوف لمطالب في المدارس في بري

( طالبًا مف 30وترسيخيا في نفوس الطالب. وقد استخدـ أسموب دراسة الحالة عمى عينة مكونة مف )

المرحمة الثانوية لقياس أثر األخالؽ التربوية التي اكتسبيا الطالب مف معممييـ. وقد أظيرت نتائج 

التعميـ مف أعضاء الييئة التدريسية المتمثمة بالمدير والمعمميف. كما  الدراسة تطبيؽ أخالقيات مينة

وأظيرت النتائج أف االلتزاـ بأخالقيات المينة ضرورية إلنجاح العممية التربوية وسيرىا بشكؿ فاعؿ، وأف 

 المعمـ الناجح قادر عمى تفعيؿ دور الطالب في الغرفة الصفية مف خالؿ غرس القيـ اإليجابية فيو مثؿ

 الحوار والمناقشة اإليجابية وتعزيز روح التعاوف.

 

( ىدفت دراستيا الى معرفة االخالقيات التي Hardy, 2002وفي دراسة ؿ ىاردي )

يجب اف يمتـز بيا المعمـ إزاء ادواره المتعددة ويشير الى ما ىو محدد بالفعؿ مف منطمقات القيـ 

وتساءلت الدراسة عما يقدمو التراث األدبي مف دليؿ  ومصادرىا وما ىو قائـ مف فجوة بينيا وبيف الواقع

مرشد بخصوص ما ينبغي االلتزاـ بو مف اخالقيات والتخمي عنو مف ممارسات والمتشابيات 

والمختمفات والمتناقضات بيف ما ىو قائـ وبيف ما نبغي اف يكوف واستخدـ الباحث المنيجي الوصفي 

 وبيف ما ينبغي اف يكوف.وبينت الدراسة انو يوجد فجوة بيف الواقع 

( دراسة ىدفت إلى معرفة ادراكات المعمميف والمديريف Awender, 2001وأجرى )             

( مدارس أساسية في مدينة اونتاريو في كندا، 105ألخالقيات اإلدارة المدرسية. وأجريت الدراسة عمى )

والمشرفيف العامميف في ىذه الدراسة.  إذ تـ توزيع استبيانات الدراسة عمى المعمميف ومديري المدارس

وقد استخرجت النسب ومعامالت االرتباط لتحديد درجة االرتباط بيف إجابات المديريف والمعمميف 

والمشرفيف. وأظيرت نتائج الدراسة أف ادراكات المعمميف والمشرفيف مختمفة نحو التزاـ مديري المدارس 
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مية التدريس بشكؿ خاص. وكاف ىناؾ اختالفات ما بيف بأخالقيات عمميـ بشكؿ عاـ، وما يتعمؽ بعم

المعمميف والمشرفيف والمديريف في تحديد نوعية ىذه األخالقيات. وكانت ادراكات المعمميف والمشرفيف 

تتركز عمى األخالقيات المتعمقة بالعممية التدريسية، وبخاصة الجانب الفني منيا. في حيف ادراكات 

ات تتعمؽ بالجوانب اإلدارية سواء أكانت المرتبطة منيا بالعممية التدريسية المديريف ركزت عمى أخالقي

 أـ المرتبطة بالمجاالت األخرى التي تتعمؽ بالمدرسة.

( بدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف أثر األخالقيات التربوية Mortland, 2000قامت )  

يرت نتائج الدراسة أف المعمميف ( معممًا. وأظ3901في المجتمع األمريكي، وتكونت عينة الدراسة مف )

في المدارس األمريكية عمى درجة عالية مف االلتزاـ بالمتطمبات الوظيفية وبأخالقيات المينة، وأسفرت 

النتائج أف ىنالؾ أثر لمتغير الجنس في درجة التزاـ مدير المدرسة والمعمميف في أخالقيات المينة، إذ 

 امًا بأخالقيات التعميـ مف الذكور.أشارت النتائج إلى أف اإلناث أكثر التز 

( دراسة بعنواف "مقارنة بيف معممي Rood and Clyde, 1990واجرى روود وكاليد ) 

المرحمة االبتدائية في كؿ مف أمريكا وأستراليا لمعرفة مدى فيـ وادراؾ اخالقيات مينة التعميـ ومدى 

يف العامميف في المرحمة االبتدائية في أىميتيا في ىذه المرحمة" ىدفت الدراسة الى اجراء موازنة ب

الواليات المتحدة األمريكية وأستراليا لمعرفة مدى فيـ اخالقيات مينة التعميـ وادراكو ومدى أىميتو في 

مدرسة مف كال البمديف وأثبتت الدراسة تطابقًا في  119ىذه المرحمة وتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مف 

 ة العامميف بالمؤسسات التعميمية مع أولياء األمور والطالب.الجانب األخالقي وخاصة في عالق

( دراسة ىدفت إلى إيجاد درجة فيـ المديريف والمعمميف Mohr, 1989واجرى موىار ) 

والمشرفيف لمسموؾ األخالقي في إدارات المدارس االبتدائية، ودرجة االختالؼ في توقعات السموؾ 

لمشرفيف والمعمميف الذيف يعمموف تحت إمرتو في مواقؼ أخالقية األخالقي والفيـ بالنسبة لمدير ما، وا

معينة. وأظيرت نتائج الدِّراسة أنَّو ال يوجد اختالؼ جوىري في توقعات وفيـ السموؾ األخالقي بالنسبة 

إلى كؿ مف المديريف والمشرفيف في المدارس االبتدائية، كما أظيرت وجود أثر لألنظمة االجتماعية عمى 

الجتماعي، وأفَّ عممية التآلؼ والمؤانسة تستجمب توافؽ األخالؽ لممديريف واألفراد الذيف يعمموف السموؾ ا

 تحت إمرتيـ.
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 دراسات اىتمت باسموب مواجية المعمميف لمسموؾ السمبي 2.2.2

 

 أواًل: دراسات عربية 

( ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العوامؿ التي تحد مف 2014العيباف ) ةدراس 

مارسة معممي التربية اإلسالمية لألدوار المتوقعة منيـ في ضبط سموؾ الطالب في الميداف التربوي، م

باإلضافة إلى التعرؼ عمى أثر متغيرات المؤىؿ، وسنوات الخبرة. ولتحقيؽ ذلؾ أجرى الباحث الدراسة 

ة بالمدارس الثانوية %( مف مجتمع الدراسة، وىـ معممو التربية اإلسالمي92عمى عينة عشوائية قواميا )

بمحافظة القويعية بالمممكة العربية السعودية. واستخدـ الباحث في دراستو المنيج الوصفي المسحي. 

( فقرة تغطي ثالثة أبعاد: عوامؿ يمكف 34وقد قاـ الباحث ببناء أداة لمدراسة )االستبانة( تكونت مف )

التعميمية والمدرسية، وعوامؿ أخرى )غير  إرجاعيا إلى المعمـ، وعوامؿ يمكف إرجاعيا إلى اإلدارة

المعمـ واإلدارة التعميمية والمدرسية(. وتـ التأكد مف صدؽ أداة الدراسة بطريقة صدؽ المحتوى مف 

خالؿ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف المختصيف في العموـ التربوية إضافة إلى مجموعة مف 

الدراسة عف طريؽ إعادة االختبار. وقد أظيرت نتائج الميتميف بالضبط، كما تـ التأكد مف ثبات أداة 

الدراسة أف مف العوامؿ التي تحد مف قياـ معممي التربية اإلسالمية باألدوار المتوقعة منيـ في ضبط 

سموؾ الطالب في الميداف التربوي بدرجة عالية ىي: )عدـ التحاؽ المعمـ بدورات متخصصة في 

شرح الدرس لضغط المنيج، األنظمة والتعميمات التي تمنع  معالجة السموؾ ، انيماؾ المعمـ في

، كثرة االنفالت السموكي بيف  استخداـ ألواف معينة مف العقاب ، كثرة الحصص الدراسية في اليـو

طالب المدرسة(. كما أظيرت نتائج الدراسة أنو ال توجد ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف معممي 

مؿ التي تحد مف ممارستيـ لألدوار المتوقعة منيـ في ضبط سموؾ الطالب التربية اإلسالمية في العوا

 في الميداف التربوي تعزى لمتغير المؤىؿ وسنوات الخبرة في التعميـ.

 

تعرؼ اشكاؿ السموؾ السمبي لطالب المدرسة االبتدائية في  (2013النوح) ىدفت الدارسة

ظور المعمميف. واستخدمت االستبانة. وطبقت مدينة الرياض. وأساليب المواجية التي تتبعيا مف من



 

77 

 

( معممًا. وتوصمت الى: اف السموؾ المفظي يتصدر 386عمى عينة عشوائية بسيطة تكونت مف )

اشكاؿ السموؾ السمبي، ويميو السموؾ العدواني. ثـ السموؾ الحركي. واف األساليب االجتماعية تتصدر 

ـ األساليب التعميمية. واخيرًا األساليب البدنية. واف أساليب المواجية. ويمييا األساليب النفسية. ث

متغيرات الدراسة متفاوتة في تأثيرىا عمى استجابات العينة نحو عبارات األداة ككؿ. اذ تؤثر الخبرة 

عمى اختيار أساليب المواجية. ويؤثر موقع مكتب التربية والتعميـ عمى تحديد اشكاؿ السموؾ السمبي 

جية. ويؤثر التخصص عمى تحديد السموؾ المفظي والحركي، ويؤثر نوع المدرسة واختيار أساليب الموا

 عمى تحديد اشكاؿ السموؾ السمبي واختيار األساليب البدنية والنفسية والتعميمية.

 

( وىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى وجية نظر معممي 2012وأجرى الصالح )      

اب السموؾ العدواني لدى طمبة المرحمة األساسية في المرحمة األساسية حوؿ درجة مظاىر وأسب

-210المدارس الحكومية في محافظة شماؿ الضفة الغربية وطرؽ عالجيا مف العاـ الدراسي )

( 550( وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي وعينة طبقية عشوائية وأجريت الدراسة عمى )2011

ي شماؿ الضفة الغربية وكاف مف أىـ النتائج اف درجة معممًا ومعممة في مديريات التربية والتعميـ ف

مظاىر السموؾ العدواني لدى طمبة المرحمة األساسية في المدارس الحكومية في محافظة الشماؿ 

(، ودرجة أسباب السموؾ العدواني لدى طمبة المرحمة األساسية في 2.88القدس قد أتت بمتوسط )

( بالنسبة 0.67( وانحراؼ )3.23الغربية أتت بمتوسط ) المدارس الحكومية في محافظة شماؿ الضفة

لمدرجة الكمية لممجاالت، و أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ بيف متوسطات وجيات نظر المعمميف في 

مجاالت مظاىر السموؾ العدواني واسبابو لدى طمبة المرحمة األساسية في المدارس الحكومية تعزى 

ة والمؤىؿ العممي ومكاف المدرسة والتخصص ومكاف السكف وعدد لمتغيرات الجنس، والخبرة العممي

طالب الشعبة في مجاالت السموؾ العدواني المفظي والجسدي نحو الذات والسموؾ العدواني نحو 

 اآلخريف وخصائص األسرة والبيئة المحيطة والمجاؿ الكمي.
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سموؾ مظاىر الالتي ىدفت الى التعرؼ عمى ( 2009دراسة أبو مصطفى )وفي  

العدواني الشائعة لدى األطفاؿ الفمسطينييف )دراسة ميدانية عمى عينة مف األطفاؿ المشكميف 

سموكيًا(:ىدفت الدراسة إلى التعرؼ مظاىر السموؾ العدواني الشائعة لدى األطفاؿ الفمسطينييف 

 12-6عمر )المشكميف سموكيًا، كما يراىا المعمموف والمعممات، حسب متغيرات الدراسة )الجنس، وال

( طفاًل وطفمة، واستخدـ الباحث مقياس مظاىر السموؾ 250سنة(( وتكونت عينة الدراسة مف )

العدواني الشائعة، واستبانة المشكالت السموكية، واستمارة تقدير المستوى االجتماعي واالقتصادي لدى 

زكي صالح، وقد  األسرة الفمسطينية مف اعداد الباحث، واختبار الذكاء المصور مف اعداد احمد

أظيرت الدراسة النتائج التالية: اف أكثر مظاىر السموؾ العدواني شيوعًا ىو القياـ بالكتابة عمى جدراف 

الفصؿ والمدرسة، والقياـ بضرب الزمالء أثناء الحصة، والصراخ في وجو الزمالء. كما أظيرت 

اف الموجو نحو الممتمكات ثـ العدواف الدراسة أف أكثر مجاالت السموؾ العدواني ظيورًا ىو: مجاؿ العدو 

الموجو نحو الذات، وأشارت النتائج الى وجود فروؽ معنوية بيف الجنسيف في مجالي: العدواف الموجو 

نحو اآلخريف، ونحو الممتمكات والدرجة الكمية لممقياس، لصالح الذكور. في حيف ال توجد فروؽ 

موجو نحو اآلخريف تبعًا لمتغير العمر. في حيف انو معنوية في مجالي العدواف الموجو نحو الذات وال

توجد فروؽ معنوية في مجاؿ العدواف الموجو نحو الممتمكات، والدرجة الكمية لممقياس، تبعًا لمتغير 

 سنة(. 12-9العمر ولصالح العمر )

 

ستخدـ ( ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقؽ مف فاعمية برامج تجريبي ي2008ودراسة بركات )            

أسموب "لعبة السموؾ الجيد" في خفض السموؾ الصفي السمبي لدى تالميذ الصؼ الثالث األساسي، 

( تمميذًا وتمميذة مف تالميذ الصؼ الثالث 113ليذا الغرض تـ تحديد عينة عشوائية مكونة مف )

طة وأخرى ضاب 27األساسي موزعيف إلى أربع شعب: شعبتيف مف الذكور )شعبة تجريبية وعددىا 

(. أظيرت 28وأخرى ضابطة وعددىا  33(، وشعبتيف مف االناث )شعبة تجريبية وعددىا 25وعددىا 

النتائج الراىنة وجود فروؽ دالة احصائيًا في انخفاض تكرارات السموؾ الصفي السمبي لدى التالميذ 

ظيرت وجود فروؽ بيف المجموعة التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية ذكورًا واناثًا، كما أ
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دالة احصائيًا في تكرار السموؾ السمبي بيف المجموعة التجريبية والضابطة في القياسات: أثناء التنفيذ، 

والبعدي والتتبعي وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية، وىذا مؤشر واضح عمى فعالية استخداـ أسموب 

 لعبة السموؾ الجيد في خفض السموؾ الصفي السمبي.

 

( ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى مظاىر السموؾ الصفي 2008ودراست بركات )               

مف وجية نظر المعمميف، وتحديد األساليب التي يستخدميا ىؤالء  السمبي لدى طمبة المرحمة األساسية 

المظاىر السموكية. ليذا الغرض طبقت أدوات الدراسة عمى عينة مكونة مف  المعمموف لمواجية ىذه 

 :( معممة، وقد أظيرت الدراسة النتائج اآلتية419( معممًا و)413ومعممة، منيـ ) ( معممًا 832)

تقييـ المعمميف لمظاىر السموؾ الصفي السمبي لدى طمبة المرحمة األساسية كاف متوسطًا،  إف مستوى 

 .مستوى مواجيتيـ ليا كاف مرتفعًا بشكؿ عاـ وأف 

لدى طمبة وفقًا لتقييـ المعمميف كانت عمى الترتيب  موؾ السمبي والمظاىر الخمسة األكثر تكرارًا لمس

استئذاف، والشتـ والسب، وركؿ اآلخريف، والفوضى.  التالي: الخربشة عمى الجدراف، و الحديث دوف 

 :لمسموؾ السمبي فكانت عمى الترتيب التالي بينما المظاىر الخمسة األقؿ تكرارًا 

حداث التجوؿ في الصؼ، والتصفيؽ، والمن أصوات مزعجة، واأللفاظ البذيئة. أما ترتيب  اداة، وا 

التالميذ فكاف عمى الترتيب التالي: مجاؿ السموؾ  مجاالت مظاىر السموؾ تبعًا لمستوى ظيورىا لدى 

 .السموؾ الحركي العدواني، ومجاؿ السموؾ المفظي، ومجاؿ 

ف األساليب الخمسة األكثر استخدامًا لدى المعمميف لمتعامؿ كانت عمى الترتيب  السموؾ السمبي  وا 

عالقات إنسانية مع الطالب.  التالي: التجاىؿ، والعزؿ، واالنشغاؿ، واستخداـ األساليب الجذابة، وبناء 

الكوميديا واليزؿ، ومعرفة أسباب  بينما األساليب الخمسة األقؿ استخدامًا فكانت عمى الترتيب التالي: 

التعاوني. أما ترتيب مجاالت األساليب فكاف  شاد، والتعمـ الجماعي السموؾ، والعقاب، والتوجيو واإلر 

 النفسية، األساليب التربوية. عمى الترتيب التالي: األساليب االجتماعية، األساليب 
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( التي ىدفت لمعرفة وجية نظر المعمميف نحو أساليب تأديب وتوجيو 2003دراسة السعادات ) 

ة. وقد تكونت عينة الدراسة مف اثنيف وتسعيف معممًا مف معممي الطالب في مراحؿ التعميـ المختمف

مراحؿ التعميـ المختمفة بمدينة الدماـ بالمنطقة الشرقية بالمممكة العربية السعودية. وأوضحت نتائج 

الدراسة أف األساليب التي يفضؿ المعمموف استخداميا لتأديب الطالب ىي إتباع أسموب الحـز مع 

موكياتيـ الخاطئة، ودراسة مشاكؿ الطالب السموكية قبؿ تأديبيـ، والمراوحة بيف الطالب فيما يخص س

العقاب البدني واألساليب األخرى. كما أوضحت نتائج الدراسة أف األساليب التي يفضؿ المعمموف 

استخداميا لتوجيو الطالب ىي التركيز عمى األخالؽ اإلسالمية عند توجيو الطالب، واستخداـ أسموب 

يز والتشجيع لتوجيو الطالب، والتسامح مع الطالب عندما يعتذر عف سموؾ خاطئ صدر منو. التحف

وتبيف مف نتائج الدراسة أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ أساليب التأديب بيف 

ية(. المعمميف تعود لمتغيرات العمؿ والمستوى التعميمي والمدرسة التي يعمموف بيا )المرحمة التعميم

ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المعمميف تعود لمتغير سنوات التدريس لصالح المعمميف الذيف 

بمغت سنوات تدريسيـ احدى عشرة سنة فأكثر. وبينت الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في 

روؽ ذات داللة استخداـ أساليب التوجيو بيف المعمميف تعود لمتغير العمر وسنوات التدريس. ووجود ف

إحصائية بيف المعمميف تعود لمتغير المستوى التعميمي لممعمميف لصالح المعمميف الذيف ليست لدييـ 

مؤىالت جامعية، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعود لمتغير المدرسة التي يعمؿ بيا المعمموف 

 لصالح معممي المرحمة المتوسطة والثانوية.

  

( بياف دور األنشطة التربوية الحرة في مواجية المشكالت 2002دراسة قمر )واستيدفت              

السموكية الطالبية ، وقد استخدـ الباحث ألغراض الدراسة استبانة قاـ بتوزيعيا عمى عينة مف العامميف 

اعيًا، بمدارس المرحمة الثانوية الرسمية شممت: )مديرًا، ناظرًا، وكياًل، أخصائيًا نفسيًا، أخصائيًا اجتم

مشرفي األنشطة: االجتماعية والرياضية والكشفية والثقافية( بثالث محافظات: القاىرة، اإلسكندرية ، 

والمنيا ، وقد أوضحت الدراسة الدور الفاعؿ لألنشطة االجتماعية في مواجية المشكالت السموكية 

شراؾ  لطالب المرحمة الثانوية ، وكاف مف أبرزىا تنمية الميارات االجتماعية في التعامؿ مع اآلخريف وا 
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الطالب في تقديـ خدمات عامة تنمي روح التعاوف بيف الطالب وتوثيؽ العالقات بيف الطالب 

والمعمميف ، وأوصت الباحث بضرورة التوسع في ممارسة األنشطة التربوية الحرة بوجو عاـ ، بحيث 

 ليـ وتشبع حاجاتيـ .يمارس طالب المدرسة الثانوية األنشطة المتنوعة التي توافؽ ميو 

( لمتعرؼ عمى فاعمية لعبة السموؾ الجيد في خفض 1997و دراسة الخطيب و حمدي )

السموؾ الصفي غير المناسب لمطالب ولمطالبات في صفوؼ دراسية مختمفة في المدارس األردنية، تـ 

شعبتيف مف اجراء الدراسة في مدارس أساسية لمبنات تالفت عينة الدراسة مف طالبات اربع شعب. 

طالبة في المجموعة التجريبية والثانية وعدد  25الصؼ الرابع، اعتبرت احداىما وعدد طالباتيا 

طالبة في المجموعة الضابطة، وشعبتيف مف الصؼ السادس اعتبرت احداىما وعدد  25طالباتيا 

مجموعة الضابطة طالبة في ال 22طالبة في المجموعة التجريبية، الثانية وعدد طالباتيا  33طالباتيا 

وقد تـ اختيار الشعب وتصنيفيا في المجموعة التجريبية او الضابطة باستخداـ األرقاـ العشوائية، تـ 

استخداـ نموذج خاص لمالحظة السموؾ الصفي غير المناسب، حيث يقوـ المالحظ بتسجيؿ تكرار 

ي، وقد تـ تحديد المجاالت السموؾ الحركي غير المناسب واالزعاج المفظي والعدواف المفظي او الجسد

معممة مف المعممات المواتي  17لمسموؾ الصفي غير المناسب مف خالؿ عرض أداة المالحظة عمى 

يدرسف الصفيف الرابع والسادس مف بينيف معممات المدرسة التي أجريت فييا الدراسة. ومف ىنا تأكدا 

بمالحظة السموؾ الصفي غير  مف ثبات األداة. حيث قامت طابتاف مف طمبة التدريب الميداني

دقيقة( بحيث تولت احدى الطالبتيف مالحظة شعبة المجموعة  40المناسب خالؿ حصة دراسية )

التجريبية مف الصؼ السادس والضابطة المقابمة ليا، وتـ تسجيؿ المالحظة في ثالثة قياسات، وذلؾ 

جمس في آخر غرفة في حصص معممة واحدة بالنسبة لكؿ صؼ دراسي، حيث كانت المالحظة ت

الفصؿ وتقوـ بتسجيؿ المالحظة اثناء قياـ المعممة باعطاء الحصة، وطوؿ فترة المالحظة في كؿ مرة 

دقيقة أي حصة دراسية كاممة. ثـ طبؽ البرنامج في خمس حصص خالؿ أسبوع مف السبت الى  40

ف كؿ فصؿ دراسي بحسب األربعاء بمعدؿ حصة يوميًا، وفي نياية البرنامج تـ اعالف فوز الفريقيف م

قواعد البرنامج وأعمنت انتياء المعبة. وفي الحصة األخير تـ اخذ القياس الثاني وبعد أسبوع مف انتياء 

المعبة اجري القياس الثالث. واظيرت النتائج انو حدث انخفاض ممحوظ في تكرار السموؾ الصفي غير 
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اـ لدى افراد المجموعة التجريبية. وقد المناسب في جانبي السموؾ الحركي والمفظي والمجموع الع

ظيرت ىذه الفروؽ في الصفيف الرابع والسادس، وايضًا تبيف وجود فروؽ بيف المجموعة التجريبية 

   والضابطة في جانب السموؾ المفظي والمجموع العاـ لمسموؾ الصفي غير المناسب.

             

ساليب التي يستخدميا المعمموف في ( إلى معرفة األ1994وأيضًا ىدفت دراسة السيؿ ) 

الحد مف السموؾ غير المرغوب فيو لتالميذ المرحمة االبتدائية في الكويت، طبؽ استبانة عمى عينة 

( معممًا ومعممة، ىدؼ األوؿ التعرؼ عمى مدى انتشار السموؾ غير 296الدراسة المكونة مف )

لتي يستخدميا المعمموف في الحد مف ىذا المرغوب فيو، بينما ىدؼ الثاني التعرؼ عمى األساليب ا

السموؾ، قد أظيرت الدراسة أف أكثر مشكالت السموؾ انتشارًا ىي عدـ النظافة والكذب والعدواف وعدـ 

احضار األدوات المدرسية عمى التوالي كما بينت النتائج أف المعمميف يفضموف استخداـ األساليب 

         ب الحديثة في تعديؿ السموؾ غير المرغوب فيو.التقميدية العقاب ابدني بداًل مف األسالي

 

 ثانيًا: دراسات أجنبية

 

( التي ىدفت ىذه  Troop& gerardy,2012) وجريدي أظيرت دراسة تروب          

الدراسة الى بعض أنواع العالقة بيف المعمـ والطالب وأثرىا في تغيير السموؾ العدواني في فترة فصؿ 

دراسة مجمؿ مف بعض العالقات منيا )القرب واالستقاللية والصراع( وتـ أيضًا  دراسي واحد حيث تـ

دراسة أشكاؿ معينة مف السموكيات العدوانية الجسدية والمفظية التي يمارسيا ىؤالء الطمبة، تكونت عينة 

( مف معممييـ. 25( مف االناث و)217( مف الذكور و)193( مف األطفاؿ منيا )410الدراسة مف )

ت نتائج الدراسة إلى اف االستقاللية التي يبدييا المعمـ ترفع مف درجة السموؾ العدواني الجسدي اشار 

الموجو نحو األقراف وأكثر مف ذلؾ فإف عالقات الصداقة قد توسطت العالقة بيف االستقاللية التي 

ت تتعمؽ بفيـ تأثير يبدييا المعمـ وزادت مف درجة العالقة بيف األوالد وبينت ىذه النتائج وجود تطبيقا

 استمرارية العالقة بيف المعمـ والطالب عمى وجود مخاطر الزدياد أو تقميؿ السموؾ العدواني.
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( بيدؼ التعرؼ إلى األساليب التي يتبعيا Yowkon, 2005كما قامت دراسة يوكوف )        

( معممًا ومعممة، 144مف )المعمموف لمتعامؿ مع التالميذ المشاكسيف في الصؼ، تكونت عينة الدراسة 

وأظيرت أف أىـ األساليب لمتعامؿ مع التالميذ المشاكسيف ىي: النبذ والتجاىؿ ثـ بناء عالقات إنسانية 

شراؾ  بالتعرؼ عمى مشكالت ىؤالء التالميذ وتفيميا، يمي ذلؾ االعتماد عمى طرؽ التعمـ الجمعي وا 

 التالميذ في األنشطة المختمفة الرياضية والفنية.

( الى التعرؼ عمى المصادر النفسية والعاطفية لمسموؾ Brak, 2005دفت دراسة براؾ )ى

( تمميذًا وتمميذة، وكشفت النتائج عف وجود ارتباط موجب بيف 166السمبي، وتكونت عينة الدراسة مف )

ث في العوامؿ النفسية والعاطفية والسموؾ السمبي، وانو توجد فروؽ دالة احصائيًا بيف الذكور واالنا

اظيار السموؾ السمبي لصالح الذكور، كما بينت النتائج اف اىـ مظاىر السموؾ السمبي عند الذكور ىو 

العدوانية الجسدية واخذ ممتمكات الغير، اما االناث فكاف اىـ مظاىر السموؾ السمبي ىو الصراخ في 

 الصؼ والتعبير المفظي غير المناسب.

دفت الى الكشؼ عف الخصائص الحميمة ( فيWindle, 2005اما دراسة ويندلي )

( طالبًا 84وبعض أنماط السموؾ السمبي لدى تالميذ المرحمة األساسية، تكونت عينة الدراسة مف )

وطالبة، وقد أظيرت النتائج وجود فروؽ جوىرية بيف الذكور واالناث في خصائص السموؾ السمبي 

 ناث بخصوص السموؾ الحميمي اإليجابي.وذلؾ لصالح الذكور، بينما كانت ىذه الفروؽ لصالح اال

( دراسة كاف مف بيف أىدافيا التعرؼ عمى اىـ مظاىر Cooper, 2004واجرى كوبر )

( تمميذًا وتمميذة. وقد كشفت النتائج عف 754المشكالت السموكية السمبية لدى عينة مف التالميذ بمغت )

بيف الذكور واالناث، كما بينت النتائج اف  عدـ وجود فروؽ دالة احصائيًا في توافر المشكالت السموكية

اىـ مظاىر السموؾ السمبي يظيره التالميذ في الصؼ ىو التكمـ بصوت مرتفع والتشويش اثناء كالـ 

المدرس، واف اىـ العوامؿ المؤثرة في المشكالت السموكية ىي العوامؿ االسرية، والنفسية، والمادية عمى 

 الترتيب.
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( دراسة بيدؼ التعرؼ الى أنماط السموؾ السمبي لدى Leckie, 2004وأجرت ليكي )

طالبات المرحمة االبتدائية، واظيرت النتائج اف نمط السموؾ العدواني والتسمط، والتحرش باآلخريف، 

واخذ ممتمكات الغير، والسباب والتمفظ بشكؿ غير مناسب ىي أبرز أنماط السموؾ السمبي لدى 

المتعمقة بظروؼ المدرسة وعممية التعميـ ىي المؤثرة في ىذه األنماط الطالبات، واف المصادر التربوية 

 السموكية، يمي ذلؾ العوامؿ االجتماعية المتعمقة بظروؼ االسرة االجتماعية واالقتصادية والثقافية.

( إلى تقصي األساليب الفعالة لمتعامؿ مع Sujin, 2004وكما ىدفت دراسة سوكيف )      

درسة كالغش واالعتداء عمى الغير وعدـ االىتماـ الصحي واالستيتار مف وجية السموؾ السمبي في الم

( معممًا ومعممة يدرسوف في المرحمة األساسية وقد 338نظر المعمميف، تكونت عينة الدراسة مف )

أظيرت النتائج أف المعمميف يفضموف استخداـ األساليب التربوية كاستخداـ التعزيز والعقاب والتعميـ 

ي ثـ استخداـ األساليب النفسية وآليات تعديؿ السموؾ كاإلقصاء والمحو والتجاىؿ ثـ أخيرًا الجماع

 استخداـ العالقات االجتماعية واف استخداـ المعمميف ليذه األساليب بمستوى مرتفع.

( الى الكشؼ عف أنماط السموؾ Hoffmann,2004وىدفت دراسة ىوفماف )           

( معممًا ومعممة , وبينت 280حمة االساسية مف وجية نظر عينة مكونة مف )السمبي لدى تالميذ المر 

النتائج أف نمط السموؾ المفظي ىو االكثر شيوعًا لدى التالميذ , ثـ نمط السموؾ الحركي , ثـ السموؾ 

 العدواني التخريبي وأظيرت  الدراسة اف مستوى السموؾ السمبي عمومًا كاف متوسطًا.

( التي ىدفت الى معرفة اتجاىات المعمميف نحو  marie-2004اري )ودراسة م          

السموؾ السمبي والعدواني في غرفة الصؼ ومعرفة اشكاؿ السموؾ السمبي السائد لدى التالميذ وتكونت 

معممًا ومعممة , وأظيرات اتجاىات المعمميف السمبية نحو التالميذ المذيف  150عينة الدراسة مف 

سمبي وأف أكثر مظاىر السموؾ السمبي ظيورًا لدى تالميذ ىو السموؾ المفظي , ثـ يمارسوف السموؾ ال

 الحركي , واخيرًا العدواني الفوضوي .

 

       



 

85 

 

( بيدؼ تحديد أسباب المشاكؿ المدرسية مف وجية Medway, 2003ودراسة ميداوي )    

ذه المشاكؿ وكشفت الدراسة نظر معممي الصفوؼ األساسية، ومعرفة األساليب الفعالة لمتعامؿ مع ى

عف أف المعمميف يروف أف العوامؿ المتعمقة بالتالميذ مسؤولة أكثر عف العوامؿ المتعمقة بالمعمـ عف 

مشكالت الصؼ الدراس وبينت النتائج أف المديح الذي يبديو المعمـ لمتالميذ أصحاب المشاكؿ في 

 الصؼ ال يعطي نتيجة مثؿ إستخداـ النقد والعقاب.

      

( معممًا في سبع 45( التي ىدفت الستطالع رأي )Monty, 2003ودراسة مونتي )           

مدارس مختمفة في احدى الواليات االمريكية حوؿ األساليب المتبعة في عالج بعض أنماط المشكالت 

السموكية واألكاديمية مثؿ مشكمة التفاعؿ مع الزمالء ومشكالت التصرؼ السيء وتدني مستوى 

عطاء المعززات التح صيؿ، وتوصمت الباحثة إلى اف األسموب العالجي عف طريؽ االرشاد والتوجيو وا 

والتعميـ مف خالؿ التفاعؿ الصفي الجماعي، ىي أفضؿ األساليب في معالجة المشاكؿ السموكية 

 واألكاديمية عمى حد سواء.

ثيرىا عمى ( لمعرفة الفروؽ الجنسية وتأJohnson, 2000كما ىدفت دراسة جونسوف )

السموؾ السمبي لدى التالميذ األمريكييف واالفريقييف، وتكونت عينة الدراسة مف مجموعتيف: األولى 

( طالبًا وطالبة مف أصؿ افريقي. 211( طالبًا وطالبة أمريكية، والثانية مكونة مف )194مكونة مف )

 مبي لدى التالميذ.وقد خمصت الدراسة الى وجود فروؽ جنسية وثقافية في أنماط السموؾ الس

 

( الى معرفة تأثير دخؿ االسرة في Silbereisen,2000وىدفت دراسة سيمبيريسف )

( طالبًا وطالبة، وقد أظيرت النتائج اف 211سموؾ األطفاؿ الصفي السمبي، تكونت عينة الدراسة مف )

الصؼ وذلؾ  ىناؾ عالقة ارتباطية موجبة بيف دخؿ االسرة وظيور السموؾ السمبي لدى األطفاؿ في

لصالح الطالب مف ذوي االسر الفقيرة. كما بينت النتائج عدـ وجود فروؽ في استجابات السموؾ 

 السمبي في غرفة الصؼ تبعًا لمتغير الجنس.
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( إلى الكشؼ عف أىـ األساليب التي يتبعيا المعمميف Marilyn, 2000أما دراسة )      

( معممًا 122ؿ األساسية وقد تكونت عينة الدراسة مف )لمتعامؿ مع السموؾ السمبي لدى طالب المراح

ومعممة حيث خمصت نتائجيا إلى اف المعمميف يفضموف أسموب الحوار والمناقشة المفتوحة مع التالميذ 

ذوي السموؾ السمبي كما أظير المعمموف أف األنشطة التعميمية التي تركز عمى التعمـ الجماعي أفضؿ 

السمبي وبينت النتائج أيضًا أف المعمميف يستخدموف ىذه األساليب بدرجة مف أجؿ التخمص مف السموؾ 

 مرتفعة.

 

( أف أفضؿ األساليب التي يمكف اتباعيا لتعديؿ  Liddeil, 1999وأظيرت دراسة ليديؿ )    

سموؾ الطالب السيئ ، تتمخص في دمج الذيف يقوموف بذلؾ السموؾ غير المرغوب فيو لمعمؿ ضمف 

ي وضمف الفريؽ وتعميميـ الميارات االجتماعية وتوعيتيـ باستراتيجيات حفظ النظاـ ، التعمـ التعاون

وخمص الباحث إلى أف التعمـ التعاوني كاف أكثر فعالية في تعديؿ سموؾ الطمبة مف أسموب حفظ 

 النظاـ .

 

( لمكشؼ عف مظاىر السموؾ الصفي السمبي Baragar, 1999وىدفت دراسة باركار )

( تمميذًا وتمميذة مف المرحمة األساسية، وقد خمصت النتائج الى 146عينة مكونة مف )واسبابو، لدى 

اف اىـ مظاىر السموؾ السمبي السائدة لدى التالميذ ىي: التشويش اثناء الدرس، والتحرش بالزمالء 

وضربيـ، االلفاظ غير المناسبة. اما بخصوص أسباب السموؾ السمبي فقد بينت النتائج اف ىذه 

باب ىي عمى الترتيب اآلتي: العوامؿ التربوية، العوامؿ اإلدارية، العوامؿ النفسية، العوامؿ المادية، األس

 العوامؿ االجتماعية االسرية.

( بمالحظة سمسمة مف التفاعالت المتبادلة بيف Nelson, 1998في حيف قاـ نيمسوف )               

بية لمدة ثالث سنوات في التعميـ العاـ ، وقد أجريت المتعمميف والمعمميف في جميع التصرفات التخري

تمؾ الدراسة في ستة فصوؿ دراسية مف المرحمة االبتدائية واثنيف في المرحمة المتوسطة ، حيث شممت 

( سموكًا 278( حيث تـ إعداد قائمة تتضمف )8-1الدراسة مجموعتيف مف الطالب مف الصفوؼ )
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وقد أظيرت الدراسة: أنو مف الممكف تعديؿ السموؾ التخريبي لدى بمثابة قائمة معايير لمسموؾ السوي ، 

الطالب عف طريؽ الموـ لمطالب بقدر سموكو التخريبي أو الفوضوي بشكؿ متزامف مع السموؾ ، كما 

ساعدت التعميمات المباشرة والواضحة مف المعمميف عمى نشر االلتزاـ بالسموؾ السميـ وتعديؿ 

 وـ بيا بعض المتعمميف .السموكات الفوضوية التي يق

باختبار برنامج؛ لتحسيف سموؾ  Denise & Gary), 1993قاـ دينيس وجيري )

( مدارس إعدادية ، وقد ارتكز ذلؾ البرنامج عمى: وضوح قوانيف المدرسة وتعزيز 8المراىقيف في )

يت وتعزيز السموؾ المرغوب ، وقد بينت تطبيقيا وتحسيف إدارة وتنظيـ الصؼ وزيادة التواصؿ مع الب

 النتائج: أف المدارس التي تـ فييا تنفيذ البرنامج بصورة جيدة تحقؽ فييا سموؾ الطمبة داخؿ المدرسة .

 تمخيص لمدراسات :

تـ احتواء عدد مف الدراسات العربية واالجنبية بيذا القسـ لكؿ جانب مف جوانب الدراسة حيث شممت 

اخالقيات المينة عدد مف الوسائؿ المتبعة لتدريب المعمـ وتذكيره باالخالقيات مثؿ الدراسات الخاصة ب

 باقي الدراسات بينماcampbell(2002 )( و1985ودراسة سميماف )( 2014دراسة نوفؿ ونجادات )

و  (2010ممارسة وتطبيؽ المعمميف لتمؾ االخالقيات ومدى االلتزاـ بيا منيا دراسة عابديف )و  بقياس

( وكثير مف الدراسات قامت 2007( وطريؼ )2011( والحديد )2011( والحمادنة )2007وت )الكحم

بعرض مجموعة مف المعاير واالخالقيات التي يجب االلتزاـ بيا واالساليب المتبعة لتمقينيا لممتدربيف 

 مف المعمميف .

سالمي ودوره في بينما كانت الدراسات الخاصة بالسموؾ السمبي فكانت االغمب تعكس المنظور اال

( وعرضت بعض الدراسات 2014مثؿ دراسة العيباف )تيذيب الخمؽ والسموؾ الشخصي بكؿ انواعو 

( والصالح 2013اساليب لخفض ومعالجة السموؾ السمبي وغير السوي عند الطمبة مثؿ النوح )

وبرنامج  ( وغيرىـ كثير وتعتبر ىذه الدراسات المرجع الرئيسي لكؿ نموذج2008( وبركات )2012)

 تجريبي .
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الفصل الثالث 

الطريقة واإلجراءات

ض مجتمع الدراسة وعينتيا, ووصف خطوات بناء أداتي قامت الباحثة في ىذا الفصل من الدراسة بعر 
جراءات التحقق من صدق األداتان والتحميالت االحصائية التى استخدمتيا الباحثة لمكشف  الدراسة وا 

 عن نتائج الدراسة.

منهج الدراسة: 1.3 

اسنبتو لمثنل لمن. )االرتبناطي منن أجنل تحقينق أىنداف الدراسنة قامنت الباحثنة باسنتخدام المننيج الوصنفي 

 ىذا النوع من الدراسات .
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 مجتمع الدراسة وعينتها:2.3 
تكّون مجتمع الدراسة من جميع معممي المرحمة االساسية الدنيا في محافظة "رام اهلل والبيرة"، والذي  يبمغ  

معممة، وذلك حسب إحصائيات مديرية   571  معممًا، و)078  معمما ومعممة، منيم )1861وعددىم )
تبعا لمتغير   دراسة بالطريقة الطبقيةالتربية والتعميم في محافظة "رام اهلل والبيرة"، ويتم اختيار أفراد عينة ال

 معممًا ومعممة  014وبذلك يكون عدد افراد العينة المختارة ) ،%  من مجتمع الدراسة 08الجنس بنسبة )
 8 خصائص العينة 1.3الجدول )ويوضح  موزعة عمى المدارس الحكومية االساسية . ،تقريبًا 

 الديموغرافية

 .الدراسة 8 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 1.1جدول )ال

النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
26.9 58 ذكر الجنس

15873.1أنثى
19.0 41 دبموم المؤهل العلمي

16275.0بكالوريوس
 6.0 13 أعمى من بكالوريوس

34.7 75 عموم طبيعية صالتخص
65.3 141 عموم انسانية

24.5 53 سنوات 3أقل من  الخبرة في التدريس
15169.9سنوات 18-3من 

125.6سنوات 18أكثر من 

% لمذكور، 04.7  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس، ويظير ان نسبة 1.1يبين الجدول )
% لمبكالوريوس، 53% لمدبموم، ونسبة 17تغير المؤىل العممي أن نسبة % لإلناث. ويبين م51.1ونسبة 
% لمعموم الطبيعية، ونسبة 12.5% ألعمى من بكالوريوس. ويبين متغير التخصص أن نسبة 4ونسبة 
سنوات،  3% ألقل من 02.3% لمعموم االنسانية. ويبين متغير الخبرة في التدريس ان نسبة 43.1
 سنوات. 18% ألكثر من 3.4، ونسبة اتسنو  18-3% من 47.7ونسبة 
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 أدوات الدراسة:3.3 
القيات مينة استخدمت الباحثة أداتين لجمع البيانات الخاصة بالدراسة وىي استبانة الدراك اخ

 واستبانة السموب مواجية لمسموك السمبي من قبل المعممين. ، التدريس

 نظر المعلمين:استبانة أخالقيات مهنة التدريس من وجهة أواًل:  1.3.3
قامت الباحثة بتطوير االستبانة بعد اطالعيا عمى دراسات سابقة تشابيت مع دراستيا مثل دراسة 

واالطالع عمى  ، 0885) ومضوى ، 0884) دراسة سكر، ونشوانو  ، 0885الخرابشة والربايعة )
 ميثاق اخالقيات المينة الصادر من وزارة التربية والتعميم الفمسطينية.

جابة وتمت اال  1  فقرة بصورة نيائية موضحة في الممحق رقم )10فقرات االستبانة من ) بمغوقد 
 ،0ومعارض= ،1محايد= ،2وموافق = ، 3عمييا بمقياس ليكرت الخماسي وىو )موافق بشدة =)

  .1ومعارض بشدة=

 أساليب المعلم في مواجهة السلوك السلبي: استبانةثانيًا:  1.3.3
 دراسة دراستيا مثل االستبانة بعد اطالعيا عمى دراسات سابقة تشابيت مع قامت الباحثة بتطوير

  .0810والنوح) ، 0886بركات)
الجابة وتمت ا  1نيائية موضحة في الممحق رقم )  فقرة بصورة 06فقرات االستبانة من ) بمغوقد 

وقميمة  ،0مة =وقمي ،1متوسطة= ،2وكبيرة = ، 3عمييا بمقياس ليكرت الخماسي وىو )كبيرة جدًا =)
  .1جدًا=
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 صدق أدوات الدراسة وثباتها:  1.1.3.3
 أوال : صدق استبانة أخالقيات مهنة التدريس من وجهنة نظر المعلمين وثباتها:
أداة الدراسة بعرضيا قامت الباحثة بتصميم االستبانة بصورتيا األولية، ومن ثم تم التحقق من صدق 

مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة، حيث وزعت الباحثة االستبان عمى عدد عمى 

من المحكمين. حيث طمب منيم إبداء الرأي في فقرات االستبانة من حيث8 مدى وضوح لغة الفقرات 

ضافة أي معمومات أو تعديالت أو فقرات  وسالمتيا لغويًا، ومدى شمول الفقرات لمجانب المدروس، وا 

نيا مناسبة، ووفق ىذه المالحظات تم إخراج االستبانة بصورتيا النيائية.يرو 

لفقنرات االسننتبانة منن ناحينة أخنرى تنم التحقنق منن صندق األداة أيضنًا بحسناب معامنل االرتبناط بيرسنون 

واتضح وجود داللة إحصائية فني جمينع فقنرات االسنتبانة ويندل عمنى أن ىنناك مع الدرجة الكمية لألداة، 

قامت الباحثة من التحقق من ثبات األداة، من خالل حساب ثبات الدرجنة و اخمي بين الفقرات. التساق د

لمجنناالت الدراسننة حسننب معادلننة الثبننات كرونبنناخ الفننا، وكانننت الدرجننة الكميننة  الكميننة لمعامننل الثبننات،

 ، 0.808) الخالقيات المينة” رام اهلل والبيرة“دراك معممي المرحمة االساسية الدنيا في محافظة ال

 صدق أدوات الدراسة وثباتها:  1.2.3.3
 أوال : صدق استبانة أساليب المعلم في مواجهة السلوك السلبي وثباتها:

بعد إعداد االستبانة تم عرضيا بصورتيا األولية عمى لجنة من ذوي الخبرة والكفاية، ومتخصصين في 
  يبين اسماء المحكمين 3لممحق رقم )وأبدو مالحظاتيم عمييا وا ،مجال التربية، لمتأكد من صدقيا

  .ومجال تخصصيم
حسب  بات الدرجة الكمية لمعامل الثباتقامت الباحثة من التحقق من ثبات األداة، من خالل حساب ثو 

رام اهلل “معممي المرحمة االساسية الدنيا في محافظة  ب مواجيةيلامعادلة الثبات كرونباخ الفا، ألس

وىذه النتيجة تشير الى تمتع ىذه االداة بثبات يفي  ، 0.945) يث بمغتح لمسموك السمبي” والبيرة

 بأغراض الدراسة. 
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إجراءات الدراسة: 4.3

، وتحديد مجتمع وعرضيا عمى المحكمين ومراجعتيا بعد التأكد من صدق ادوات الدراسة وثباتيما
، مات في منطقة رام اهلل والبيرة من وزارة التربية والتعميم برصد عدد المعممين والمعم وعينتيا الدراسة

بعد الحصول عمى موافقة مديرية التربية والتعميم، تم عمى تمك العينة  قامت الباحثة بتطبيق االدوات
التطبيق بالتعاون مع مديري المدارس ومديراتيا، وبعد االنتياء من إجابات العينة المرادة قامت الباحثة 

والعمل عمى البرنامج االحصائي وحزم البينات تم الحصول  ابجمع األوراق وتصحيحيا، ورصد درجاتي
 . عمى النتائج ورصد الجداول و التعقيب عمى كل الجدول ومناقشة النتائج لتوصل الى التوصيات 

متغيرات الدراسة5.3 

المتغيرات المستقلة:  -
 وىو مستويان )ذكر، وأنثى   الجنس:

 من بكالوريوس  أعمى ،بكموريوس ،) دبموم:المؤهل العلمي
 ) عموم طبيعية، عموم انسانية  التخصص:

سنوات  18سنوات، اكثر من  18_  3سنوات ، من  3) اقل من  سنوات الخبرة:

 المتغيرات التابعة:-
إدراك اخالقيات مينة التدريس. 

ب مواجية السموك السمبي.يلاأس
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 المعالجة اإلحصائية: 6.3
كد من صالحيتيا لمتحمينل تنم ترميزىنا )إعطائينا أرقامنا معيننة ، وذلنك تمييندا بعد جمع االستبيانات والتأ

إلدخننال بياناتيننا إلننى جينناز الحاسننوب االنني إلجننراء المعالجننات اإلحصننائية المناسننبة، وتحميننل البيانننات 

وفقننا ألسنننئمة الدراسننة بياننننات الدراسننة، وقننند تمننت المعالجنننة اإلحصننائية لمبياننننات باسننتخراج المتوسنننطات 

 ، ومعامل ارتباط t- testسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة، واختبار )ت  )الح

 ، وذلنننك باسنننتخدام النننرزم اإلحصنننائية Cronbach Alphaبيرسنننون، ومعادلنننة الثبنننات كرونبننناخ ألفنننا )

(SPSS(  Statistical Package For Social Sciences.  
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 الفصل الرابع: نتائج الدراسة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تمهيد  1.  4

ادراك  موضوع الدراسة وىو "تضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة، التي توصمت إلييا الباحثة عف 

 أساليبوعالقته ب الخالقيات المهنة” رام اهلل والبيرة“معلمي المرحلة االساسية الدنيا في محافظة 

" وبياف أثر كؿ مف المتغيرات مف خالؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة  مواجهتهم للسلوك السلبي

عمييا. وحتى يتـ تحديد درجة متوسطات  الدراسة، وتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ الحصوؿ

 استجابة أفراد عينة الدراسة تـ اعتماد الدرجات التالية=

مدى متوسطها الحسابي الدرجة

 فأقؿ 5.66 منخفضة

:6.9-5.67 متوسطة

فأعمى ;6.9عالية
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 نتائج أسئلة الدراسة:  2.  4

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول:   1.2.4

 ؟ الخالقيات المهنة ” رام اهلل والبيرة“راك معلمي المرحلة االساسية الدنيا في محافظة ادما مستوى 

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتوسػطات الحسػابية واحنحرافػات المعياريػة حسػتجابات 

الػػػدنيا فػػػي ادراؾ معممػػػي المرحمػػػة احساسػػػية  أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى فةػػػرات احسػػػتبانة التػػػي تعبػػػر عػػػف

 يوضح ذلؾ= (4.7)والجدوؿ حخالقيات المينة. ” راـ اهلل والبيرة“محافظة 

(= المتوسطات الحسابية واحنحرافات المعيارية حستجابات أفراد عينة الدراسػة لفةػرات ادراؾ 4.7جدوؿ )

 حخالقيات المينة” راـ اهلل والبيرة“معممي المرحمة احساسية الدنيا في محافظة 

 الرقم
المتوسط  لفقراتا

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.46 4.81 المحافظة عمى سرية المعمومات التي تخص الطمبة  65

 عالية 0.44 4.73 مراعاة الفروؽ الفردية في قدرات الطمبة  63

 عالية 0.45 4.71 احتراـ الكبير والعطؼ عمى الصغير. 57

 عالية 0.47 4.65 وحمايتيا مف التخريب.المحافظة عمى مكونات البيئة  :5

 عالية 0.48 4.61 احلتزاـ بأدب الحديث والحوار. :4

 عالية 0.62 4.61 .تةبؿ أراء الطمبة >5

 عالية 0.63 4.59 ترسيخ مبدأ التعاوف والمشاركة في إدارة األعماؿ والميمات. 56

 ليةعا 0.74 4.58 المحافظة عمى مرافؽ المدرسة وممتمكاتيا. 64

 عالية 0.49 4.57 الحرص عمى كسب ثةة واحتراـ أفراد المجتمع. ;4

 عالية 0.49 4.57 الحرص عمى تعديؿ وتةويـ السموؾ باستمرار. 53

 عالية 0.53 4.56 كشؼ مخاطر النفاؽ والخداع والكذب. 54
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 عالية 0.57 4.56 التمسؾ بثةافة المجتمع في المعاممة 58

 عالية 0.62 4.53 ة والزمالء.احستماع الجيد لمطمب 55

 عالية 0.63 4.53 التواضع في التعامؿ مع اآلخريف. ;5

 عالية 0.62 4.52 الةدوة الحسنة في كافة السموؾ والتصرفات. 8

 عالية 0.50 4.50 احلتزاـ بمواعيد الدخوؿ والخروج مف المدرسة  4

 عالية 0.64 4.48 .احتراـ وتةدير العمؿ الجماعي التعاوني في أداء األعماؿ :

 عالية 0.56 4.47 بذؿ الجيد مف أجؿ عمؿ الخير والمنفعة لمطمبة. ;

 عالية 0.50 4.46 الموضوعية في التعامؿ مع الطمبة. 9

 عالية 0.65 4.46 العدالة في المعاممة بيف الطمبة. 49

 عالية 0.49 4.44 تعزيز دور الطمبة احيجابي في المدرسة والمجتمع. >4

 عالية 0.49 4.43 وؿ الحؽ حتى عمى نفسو.ق 45

 عالية 0.69 4.42 التسامح مع اآلخريف. 59

 عالية 0.62 4.39 احعتزاز بمينتو التدريس. 6

 عالية 0.47 4.35 تحري الصدؽ في الةوؿ والعمؿ. 5

 عالية 0.48 4.34 األمانة العممية في عممية التدريس. 44

 عالية 0.53 4.34 المية.احعتزاز بالديف والعةيدة اإلس 47

 عالية 0.56 4.31 عدـ إىدار الوقت أثناء الحصة. >

 عالية 0.61 4.31 العمؿ عمى تنمية شخصية اإلنساف بشكؿ متكامؿ. 46

 عالية 0.73 4.29 الحرص عمى إقامة عالقات ابوية واخوية. 7

 عالية 0.54 4.27 تةوية أواصر المودة والمحبة مع الطمبة. 48

 عالية 0.50 4.25 ابة الذاتية في السموؾ.الرق 43

 عالية 0.27 4.48 الدرجة الكمية
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يالحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واحنحرافات المعيارية حستجابات أفراد 

المينة حخالقيات ” راـ اهلل والبيرة“عينة الدراسة عمى ادراؾ معممي المرحمة احساسية الدنيا في محافظة 

( وىذا يدؿ عمى أف مستوى ادراؾ :3.5( وانحراؼ معياري );7.7أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)

 حخالقيات المينة جاء بدرجة عالية.” راـ اهلل والبيرة“معممي المرحمة احساسية الدنيا في محافظة 

ليػػة. وحصػػمت الفةػػرة " ( أف جميػػع الفةػػرات جػػاءت بدرجػػة عا4.7كمػػا وتشػػير النتػػائج فػػي الجػػدوؿ رقػػـ )

(، ويمييػا فةػرة 4;.7" عمى أعمى متوسػط حسػابي )المحافظة عمى سرية المعمومات التي تخص الطمبة 

الرقابػة الذاتيػة (. وحصػمت الفةػرة " 6:.7" بمتوسػط حسػابي )مراعاة الفروؽ الفردية في قدرات الطمبػة " 

 تةوية أواصػر المػودة والمحبػة مػع الطمبػة(، يمييا الفةرة " 7.58" عمى أقؿ متوسط حسابي ) في السموؾ

 (.:7.5" بمتوسط حسابي )

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:   2.2.4

مواجهتهم  ساليبما درجة تقدير معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة "رام اهلل والبيرة" أل

 للسلوك السلبي ؟ 

ات الحسابية واحنحرافات المعيارية حستجابات لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتوسط

مواجية معممي المرحمة احساسية الدنيا  أساليب أفراد عينة الدراسة عمى فةرات احستبانة التي تعبر عف

 يوضح ذلؾ= (5.7)والجدوؿ لمسموؾ السمبي. ” راـ اهلل والبيرة“في محافظة 

اريػػػة حسػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة لفةػػػرات (= المتوسػػػطات الحسػػػابية واحنحرافػػػات المعي5.7جػػػدوؿ )

 لمسموؾ السمبي” راـ اهلل والبيرة“مواجية معممي المرحمة احساسية الدنيا في محافظة  أساليب

 الرقم

المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحرا

ف 

المعيار 

 ي

 الدرجة

 عالية 0.72 4.47 احرص باستمرار عمى توفير الظروؼ المناسبة إلثارة احنتباه لمدرس. 59

 عالية 0.63 4.37 أقابؿ الطالب صاحب السموؾ المشكؿ وأتحدث معو بأسموب إنساني. 45
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 عالية 1.04 4.35 أناقش مع طمبتي عندما يكوف ذلؾ مناسبًا مضار السموؾ السمبي. ;4

 عالية 0.58 4.34 أحث الطالب المشكؿ لالنخراط ببعض األنشطة الجماعية كالرياضة. 48

 عالية 0.74 4.34 بمرونة في التعامؿ مع المشكالت الصفية.أتعامؿ  :4

 عالية 0.73 4.33 استخدـ إجراءات تعزيزية عندما يتوقؼ الطالب عف سموكو السمبي. 58

 عالية 0.81 4.32 استخدـ أسموب المناقشة واطمب مف الطمبة المشاركة في الحوار. :5

رياضة او نشاط ما احـر الطالب صاحب السموؾ السمبي مف ممارسة  43

 يحبو.

 عالية 0.73 4.31

أزود طمبتي بإطار اجتماعي وقيمي يتعمموف مف خاللو كيفية التعامؿ  :

 في غرفة الصؼ.

 عالية 0.64 4.28

شخصية كانت اـ أسرية وأساعده عمى  طالبأتعرؼ عمى مشكمة ال 49

 حميا.

4.28 0.71 

 

 عالية

 عالية 0.79 4.28 الطمبة طواؿ الحصة. استغؿ وقت الدرس بالكامؿ وأحاوؿ إشغاؿ ;5

 عالية 0.58 4.24 أتعامؿ مع طمبتي في غرفة الصؼ بشكؿ رسمي وبجدية. 5

 عالية 0.57 4.22 أتعامؿ بموضوعية مع واجبات وحةوؽ طمبتي بالعدؿ والمساواة. ;

 عالية 0.62 4.21 اكشؼ عف ميوؿ الطمبة وجوانب اىتماماتيـ وأنمييا. 8

لب وقرينو عف بعضيما لمتخمص مف السموؾ السمبي المشترؾ ابعد الطا 44

 بينيما.

 عالية 0.73 4.20

 عالية 1.01 4.20 استخدـ أساليب التعميـ الجمعي والتعاوني. 56

 عالية 0.98 4.20 احـر الطالب صاحب السموؾ السمبي المؤقت مف بعض المعززات. 57

 عالية 0.79 4.15 ير مرغوب.أتصرؼ باتزاف ودوف انفعاؿ عند مواجية سموؾ غ >

 عالية 0.64 4.09 اطمب مساعدة المرشد النفسي والتربوي. 7

 عالية 0.87 4.03 اتعرؼ عمى األسباب الحةيةية لمظاىر السموؾ السمبي لدى طمبتي. 54
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 عالية 0.98 4.00 استدعي ولي أمر الطالب المشكؿ وأناقش معو مشكمة ابنو. >4

 عالية 0.95 3.99 وب قائـ عمى الصراحة والمكاشفة.أتعامؿ مع طمبتي بأسم 46

 عالية 0.94 3.97 استخدـ أسموب المرح والكوميديا في التدريس. 6

 عالية 0.94 3.97 استخدـ أساليب عةابية مناسبة لمسموؾ غير السوي. 55

 عالية 0.73 3.95 استخدـ طرؽ وأساليب وأنشطة جذابة ومشوقة في التدريس. 53

 عالية 0.87 3.90 صرفات الطمبة السمبية.أتجاىؿ ت 4

 عالية 0.99 3.79 أتعامؿ مع طمبتي بأنيـ كبار. 47

 عالية 1.29 3.75 احـر الطالب صاحب السموؾ السمبي مف الخروج لمفرصة بيف الدروس. 9

 عالية 0.52 4.16 الدرجة الكمية

نحرافات المعيارية حستجابات أفراد يالحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واح

لمسػموؾ ” راـ اهلل والبيػرة“مواجية معممي المرحمة احساسية الدنيا في محافظة  أساليبعينة الدراسة عمى 

( وىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف 3.85( وانحػػػراؼ معيػػػاري )7.49السػػػمبي أف المتوسػػػط الحسػػػابي لمدرجػػػة الكميػػػة)

لمسػػموؾ السػػمبي ” راـ اهلل والبيػػرة“ة الػػدنيا فػػي محافظػػة مواجيػػة معممػػي المرحمػػة احساسػػي أسػػاليبمسػػتوى 

 جاء بدرجة عالية.

( أف جميػػع الفةػػرات جػػاءت بدرجػػة عاليػػة. وحصػػمت الفةػػرة " 5.7كمػػا وتشػػير النتػػائج فػػي الجػػدوؿ رقػػـ )

" عمػػى أعمػػى متوسػػط حسػػػابي  احػػرص باسػػتمرار عمػػى تػػوفير الظػػروؼ المناسػػبة إلثػػارة احنتبػػاه لمػػدرس

" بمتوسػط  أقابؿ الطالب صاحب السموؾ المشكؿ وأتحػدث معػو بأسػموب إنسػانيفةرة " (، ويمييا :7.7)

احػػػـر الطالػػب صػػػاحب السػػموؾ السػػػمبي مػػف الخػػػروج لمفرصػػة بػػػيف (. وحصػػػمت الفةػػرة " :7.6حسػػابي )

" بمتوسػػط  أتعامػػؿ مػػع طمبتػػي بػػأنيـ كبػػار(، يمييػػا الفةػػرة " 8:.6عمػػى أقػػؿ متوسػػط حسػػابي ) الػػدروس"

 (.>:.6حسابي )
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 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:   3.2.4

هللل يختلللف مسللتوى إدراك معلمللي المرحلللة األساسللية الللدنيا فللي محافظللة "رام اهلل والبيللرة" ألخالقيللات 

 المهنة بإختالف )الجنس، المؤهل العلمي، التخصص، سنوات الخبرة(؟    

  ياتي= تـ تحويؿ السؤاؿ الثالث الى فرضيات صفرية ، وقد تـ فحصيا كما

فػػي  ≥ α) (0.05ح توجػػد فػػروؽ ذات دحلػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الدحلػػة نتللائج الفرةللية األوللل : 

متوسطات إدراؾ معممػي المرحمػة األساسػية الػدنيا فػي محافظػة "راـ اهلل والبيػرة" ألخالقيػات المينػة تعػزى 

 لمتغير الجنس. 

ات الحسػػػابية حسػػػتجابة أفػػػراد عينػػػة تػػػـ فحػػػص الفرضػػػية األولػػػى بحسػػػاب نتػػػائج اختبػػػار "ت" والمتوسػػػط

حخالقيات المينػة حسػب ” راـ اهلل والبيرة“الدراسة في ادراؾ معممي المرحمة احساسية الدنيا في محافظة 

 .يوضح ذلؾ (7.7لمتغير الجنس. الجدوؿ رقـ )

رحمػػػة (= نتػػػائج اختبػػػار "ت" لمعينػػػات المسػػػتةمة حسػػػتجابة أفػػػراد العينػػػة فػػػي ادراؾ معممػػػي الم4.7جػػػدوؿ )

 حخالقيات المينة حسب متغير الجنس” راـ اهلل والبيرة“احساسية الدنيا في محافظة 

االنحراف  المتوسط الحسابي العدد الجنس

 المعياري

درجة  "tقيمة"

 الحرية

 مستوى الداللة

 3.66 1 :>.3 3.28 4.45 58 ذكر

 3.27 4.50 158 انثى

(، أي 3.66(، ومستوى الدحلة ):>.3لمدرجة الكمية ) يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت"

حخالقيات ” راـ اهلل والبيرة“أنو ح توجد فروؽ في ادراؾ معممي المرحمة احساسية الدنيا في محافظة 

 وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضية األولى.  المينة تعزى لمتغير الجنس،
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 نتائج الفرةية الثانية: 

فلي متوسلطات إدراك معلملي  ≥ α) (0.05ائية عنلد مسلتوى الدالللة ال توجد فروق ذات داللة إحص

 المرحلة األساسية الدنيا في محافظة "رام اهلل والبيرة" ألخالقيات المهنة تعزى لمتغير المؤهل العلمي. 

ولفحػػػص الفرضػػػية الثانيػػػة تػػػـ حسػػػاب المتوسػػػطات الحسػػػابية حسػػػتجابة أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى ادراؾ 

حخالقيػػات المينػػة يعػػزى لمتغيػػر المؤىػػؿ ” راـ اهلل والبيػػرة“احساسػػية الػػدنيا فػػي محافظػػة معممػػي المرحمػػة 

 يوضح ذلؾ= (8.7)والجدوؿ العممي. 

حدراؾ معممػي  المتوسطات الحسابية واحنحرافات المعيارية حستجابة أفػراد عينػة الدراسػة (=8.7)جدوؿ 

 حخالقيات المينة يعزى لمتغير المؤىؿ العممي” رةراـ اهلل والبي“المرحمة احساسية الدنيا في محافظة 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي

 3.29 4.61 41 دبمـو

 3.27 4.45 162 بكالوريوس

 >3.0 4.47 13 أعمى مف بكالوريوس

 

لػػػدنيا فػػػي ( وجػػػود فػػػروؽ ظاىريػػػة فػػػي ادراؾ معممػػػي المرحمػػػة احساسػػػية ا8.7يالحػػػظ مػػػف الجػػػدوؿ رقػػػـ )

حخالقيػػػات المينػػة يعػػزى لمتغيػػػر المؤىػػؿ العممػػي، ولمعرفػػػة دحلػػة الفػػروؽ تػػػـ ” راـ اهلل والبيػػرة“محافظػػة 

 (=9.7( كما يظير في الجدوؿ رقـ )one way ANOVAاستخداـ تحميؿ التبايف األحادي )
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دراؾ معممػػي المرحمػػة = نتػػائج اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي حسػػتجابة أفػػراد العينػػة فػػي ا(9.7)جػػدوؿ

 حخالقيات المينة يعزى لمتغير المؤىؿ العممي” راـ اهلل والبيرة“احساسية الدنيا في محافظة 

 

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

 قيمة "ف" متوسط المربعات

 المحسوبة

 مستوى الداللة

 5.256 3.389 2 3.778 بيف المجموعات

 

 *3.006 

 3.074 213 15.677 داخؿ المجموعات 

 215 16.455 المجموع 

( وىي أقؿ مف مستوى الدحلة 3.339( ومستوى الدحلة )8.589يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 

(α ≥ 0.05 أي أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا في ادراؾ معممي المرحمة احساسية الدنيا في محافظة )

ة يعزى لمتغير المؤىؿ العممي، وبذلؾ تـ رفض الفرضية الثانية. حخالقيات المين” راـ اهلل والبيرة“

 ،  .يوضح ذلؾ= (7.:)والجدوؿ وكانت الفروؽ بيف الدبموـ والبكالوريوس لصالح الدبمـو

( لممةارنػػات البعديػػة بػػيف المتوسػػطات الحسػػابية حسػػتجابات أفػػراد LSD(= نتػػائج اختبػػار )7.:الجػػدوؿ )

 يعينة الدراسة حسب المؤىؿ العمم

 مستوى الداللة الفروق في المتوسطات المتغيرات

 3.01 *3.15 بكالوريوس دبمـو

 3.10 3.14 أعمى مف بكالوريوس

 3.01 *-3.15- دبمـو بكالوريوس

 3.88 -3.01- أعمى مف بكالوريوس

 3.10 -3.14- دبمـو أعمى مف بكالوريوس

 3.88 3.01 بكالوريوس
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 نتائج الفرةية الثالثة: 

فلي متوسلطات إدراك معلملي  ≥ α) (0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عنلد مسلتوى الدالللة ال ت

 المرحلة األساسية الدنيا في محافظة "رام اهلل والبيرة" ألخالقيات المهنة تعزى لمتغير التخصص.

تػػػـ فحػػػص الفرضػػػية الثالثػػػة بحسػػػاب نتػػػائج اختبػػػار "ت" والمتوسػػػطات الحسػػػابية حسػػػتجابة أفػػػراد عينػػػة 

حخالقيات المينػة حسػب ” راـ اهلل والبيرة“لدراسة في ادراؾ معممي المرحمة احساسية الدنيا في محافظة ا

 .يوضح ذلؾ (7.;لمتغير التخصص. الجدوؿ رقـ )

(= نتػػػائج اختبػػػار "ت" لمعينػػػات المسػػػتةمة حسػػػتجابة أفػػػراد العينػػػة فػػػي ادراؾ معممػػػي المرحمػػػة ;.4جػػػدوؿ )

 حخالقيات المينة حسب متغير التخصص” راـ اهلل والبيرة“احساسية الدنيا في محافظة 

درجة  "tقيمة" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخصص

 الحرية 

 مستوى الداللة

 3.45 2 4.87 3.30554 4.4500 75 عمـو طبيعية

 3.25864 4.5109 141 عمـو انسانية

(، أي 3.45(، ومستوى الدحلة )4.87درجة الكمية )أف قيمة "ت" لم يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابؽ

حخالقيات ” راـ اهلل والبيرة“أنو ح توجد فروؽ في ادراؾ معممي المرحمة احساسية الدنيا في محافظة 

 المينة تعزى لمتغير التخصص، وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضية الثالثة. 

 

 نتائج الفرةية الرابعة: 

فػػي متوسػػطات إدراؾ معممػػي  ≥ α) (0.05عنػػد مسػػتوى الدحلػػة ح توجػػد فػػروؽ ذات دحلػػة إحصػػائية 

المرحمػػػػػة األساسػػػػػية الػػػػػدنيا فػػػػػي محافظػػػػػة "راـ اهلل والبيػػػػػرة" ألخالقيػػػػػات المينػػػػػة تعػػػػػزى لمتغيػػػػػر سػػػػػنوات 

ولفحص الفرضػػية الرابعػػة تػػـ حسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية حسػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى الخبػػرة.

حخالقيػػػات المينػػػة يعػػػزى لمتغيػػػر ” راـ اهلل والبيػػػرة“الػػػدنيا فػػػي محافظػػػة  ادراؾ معممػػػي المرحمػػػة احساسػػػية

 يوضح ذلؾ= (7.>)والجدوؿ الخبرة في التدريس. 
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حدراؾ معممػي  المتوسطات الحسابية واحنحرافات المعيارية حستجابة أفػراد عينػة الدراسػة (=7.>)جدوؿ 

 حخالقيات المينة يعزى لمتغير الخبرة في التدريس” راـ اهلل والبيرة“المرحمة احساسية الدنيا في محافظة 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة في التدريس

 3.27 4.46 53 سنوات 8أقؿ مف 

 3.26 4.51 151 سنوات 43 – 8مف 

 3.31 4.28 12 سنوات 43أكثر مف 

لمرحمػػػة احساسػػػية الػػػدنيا فػػػي ( وجػػػود فػػػروؽ ظاىريػػػة فػػػي ادراؾ معممػػػي ا7.>يالحػػػظ مػػػف الجػػػدوؿ رقػػػـ )

حخالقيات المينة يعزى لمتغير الخبرة فػي التػدريس، ولمعرفػة دحلػة الفػروؽ تػـ ” راـ اهلل والبيرة“محافظة 

 (=43.7( كما يظير في الجدوؿ رقـ )one way ANOVAاستخداـ تحميؿ التبايف األحادي )

أفػػراد العينػػة فػػي ادراؾ معممػػي المرحمػػة  = نتػػائج اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي حسػػتجابة(43.7)جػػدوؿ

 حخالقيات المينة يعزى لمتغير الخبرة في التدريس” راـ اهلل والبيرة“احساسية الدنيا في محافظة 

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

 مستوى الداللة

 4.189 3.310 2 3.620 بيف المجموعات

 

 * 3.02 

 3.074 213 15.835 داخؿ المجموعات 

 215 16.455 المجموع 

 α( وىي أقؿ مف مستوى الدحلة )3.35( ومستوى الدحلة )>;7.4حظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)يال 

راـ “( أي أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا في ادراؾ معممي المرحمة احساسية الدنيا في محافظة 0.05 ≤

 حخالقيات المينة يعزى لمتغير الخبرة في التدريس، وبذلؾ تـ رفض الفرضية الرابعة. ” يرةاهلل والب

 

 

 



 

77 

 

( لممةارنػات البعديػة بػيف المتوسػطات الحسػابية حسػتجابات أفػراد LSD(= نتائج اختبػار )44.7الجدوؿ )

 عينة الدراسة حسب الخبرة في التدريس
الفروق في  المتغيرات

 المتوسطات

 مستوى الداللة

 8أقؿ مف 

 سنوات

 3.29 -3.049- سنوات 43 – 8مف 

 3.04 *>3.1 سنوات 43أكثر مف 

 43 – 8مف 

 سنوات

 3.29 3.049 سنوات 8أقؿ مف 

 3.04 *3.26 سنوات 43أكثر مف 

 43أكثر مف 

 سنوات

 3.04 *->3.1- سنوات 8أقؿ مف 

 3.04 *-3.26- سنوات 43 – 8مف 

 8سنوات، وبيف  مف  8سنوات لصالح أقؿ مف  43ات و أكثر مف سنو  8أقؿ مف وكانت الفروؽ بيف 

 . والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ.سنوات 43 – 8سنوات لصالح مف  43سنوات و أكثر مف  43 –

 

هل يختلف تقدير معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة "رام اهلل  السؤال الرابع:  5.2.4

سلبي بإختالف )الجنس، المؤهل العلمي، للسلوك ال مواجهتهم ساليبألوالبيرة" 

 التخصص، سنوات الخبرة(؟   

 : خامسةنتائج الفرةية ال

فلي متوسلطات تقلدير معلملي  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالللة 

ى للسلللوك السلللبي تعللز  مللواجهتهم سللاليبوالبيللرة" ألالمرحلللة األساسللية الللدنيا فللي محافظللة "رام اهلل 

 لمتغير الجنس.

تػػػـ فحػػػص الفرضػػػية األولػػػى بحسػػػاب نتػػػائج اختبػػػار "ت" والمتوسػػػطات الحسػػػابية حسػػػتجابة أفػػػراد عينػػػة 

لمسموؾ السمبي ” راـ اهلل والبيرة“مواجية معممي المرحمة احساسية الدنيا في محافظة  أساليبالدراسة في 

 .يوضح ذلؾ (45.7حسب لمتغير الجنس. الجدوؿ رقـ )
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مواجيػة معممػي  أسػاليب= نتائج اختبار "ت" لمعينات المستةمة حسػتجابة أفػراد العينػة فػي (4.45جدوؿ )

 لمسموؾ السمبي حسب متغير الجنس” راـ اهلل والبيرة“المرحمة احساسية الدنيا في محافظة 

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

درجة  "tقيمة" االنحراف المعياري

 الحرية 

 مستوى الداللة

 >3.8 1 3.86 3.75 4.13 58 ذكر

 3.41 4.17 158 انثى

(، أي >3.8(، ومستوى الدحلة )3.86يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

” راـ اهلل والبيرة“مواجية معممي المرحمة احساسية الدنيا في محافظة  أساليبأنو ح توجد فروؽ في 

 وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضية األولى.  لمسموؾ السمبي تعزى لمتغير الجنس،

 

في  ≥ α) (0.05ح توجد فروؽ ذات دحلة إحصائية عند مستوى الدحلة : دسةالفرةية السانتائج 

متوسطات تةدير معممي المرحمة األساسية الدنيا في محافظة "راـ اهلل والبيرة" 

 مواجيتيـ لمسموؾ السمبي تعزى لمتغير المؤىؿ العممي. ساليبأل

 أسػػاليب الفرضػػية الثانيػػة تػػـ حسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية حسػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػىولفحػػص 

لمسػػػموؾ السػػػمبي يعػػػزى لمتغيػػػر ” راـ اهلل والبيػػػرة“مواجيػػػة معممػػػي المرحمػػػة احساسػػػية الػػػدنيا فػػػي محافظػػػة 

 يوضح ذلؾ= (46.7)والجدوؿ المؤىؿ العممي. 

 سػػػاليبأل ت المعياريػػػة حسػػػتجابة أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػةالمتوسػػػطات الحسػػػابية واحنحرافػػػا (=46.7)جػػػدوؿ 

لمسػػػموؾ السػػػمبي يعػػػزى لمتغيػػػر ” راـ اهلل والبيػػػرة“مواجيػػػة معممػػػي المرحمػػػة احساسػػػية الػػػدنيا فػػػي محافظػػػة 

 المؤىؿ العممي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي

 3.18 4.14 41 دبمـو

 3.59 4.16 162 بكالوريوس

 3.19 4.14 13 مى مف بكالوريوسأع



 

73 

 

مواجيػػة معممػػي المرحمػػة احساسػػية  أسػػاليب( وجػػود فػػروؽ ظاىريػػة فػػي 46.7يالحػػظ مػػف الجػػدوؿ رقػػـ )

لمسموؾ السمبي يعزى لمتغيػر المؤىػؿ العممػي، ولمعرفػة دحلػة الفػروؽ ” راـ اهلل والبيرة“الدنيا في محافظة 

 (=47.7( كما يظير في الجدوؿ رقـ )one way ANOVAتـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي )

مواجيػة معممػي  أسػاليب= نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي حسػتجابة أفػراد العينػة فػي (47.7)جدوؿ

 لمسموؾ السمبي يعزى لمتغير المؤىؿ العممي” راـ اهلل والبيرة“المرحمة احساسية الدنيا في محافظة 

 

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

 مستوى الداللة

 3.05 3.014 2 3.028 بيف المجموعات

 

3.95 

داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  

 المجموعات

59.543 213 3.280 

 

 215 59.571 المجموع

 α( وىي أكبر مف مستوى الدحلة )8>.3( ومستوى الدحلة )3.38يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 

مواجية معممي المرحمة احساسية الدنيا في  أساليبو ح توجد فروؽ دالة إحصائيًا في ( أي أن0.05 ≤

 لمسموؾ السمبي يعزى لمتغير المؤىؿ العممي، وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضية الثانية. ” راـ اهلل والبيرة“محافظة 

 

في  ≥ α) (0.05ح توجد فروؽ ذات دحلة إحصائية عند مستوى الدحلة  :ةسابعالفرةية النتائج 

مواجيتيـ  ساليبمتوسطات تةدير معممي المرحمة األساسية الدنيا في محافظة "راـ اهلل والبيرة" أل

تـ فحص الفرضية الثالثة بحساب نتائج اختبار "ت" لمسموؾ السمبي تعزى لمتغير التخصص

احساسية الدنيا مواجية معممي المرحمة  أساليبوالمتوسطات الحسابية حستجابة أفراد عينة الدراسة في 

يوضح  (48.7الجدوؿ رقـ )و لمسموؾ السمبي حسب لمتغير التخصص. ” راـ اهلل والبيرة“في محافظة 

 .ذلؾ
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مواجيػة معممػي  أسػاليب(= نتائج اختبار "ت" لمعينات المستةمة حسػتجابة أفػراد العينػة فػي 4.48جدوؿ )

 سموؾ السمبي حسب متغير التخصصلم” راـ اهلل والبيرة“المرحمة احساسية الدنيا في محافظة 

المتوسط  العدد التخصص

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة  "tقيمة"

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 3.33 1 ;8.8 3.61 4.41 75 عمـو طبيعية

 3.41 4.02 141 عمـو انسانية

(، أي 3.333ة )(، ومستوى الدحل>;8.8يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

لمسموؾ ” راـ اهلل والبيرة“مواجية معممي المرحمة احساسية الدنيا في محافظة  أساليبأنو توجد فروؽ في 

السمبي تعزى لمتغير التخصص، وكانت الفروؽ لصالح تخصص العمـو الطبيعية، وبذلؾ تـ رفض 

 الفرضية الثالثة. 

 

 

 

في  ≥ α) (0.05لة إحصائية عند مستوى الدحلة ح توجد فروؽ ذات دح: ثامنةالفرةية النتائج 

متوسطات تةدير معممي المرحمة األساسية الدنيا في محافظة "راـ اهلل والبيرة" 

 مواجيتيـ لمسموؾ السمبي تعزى لمتغير سنوات الخبرة. ساليبأل

 

 سػػاليبأولفحػػص الفرضػػية الرابعػػة تػػـ حسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية حسػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى 

لمسػػػموؾ السػػػمبي يعػػػزى لمتغيػػػر ” راـ اهلل والبيػػػرة“مواجيػػػة معممػػػي المرحمػػػة احساسػػػية الػػػدنيا فػػػي محافظػػػة 

  يوضح ذلؾ= (49.7)والجدوؿ  الخبرة في التدريس.
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 سػػػاليبأل المتوسػػػطات الحسػػػابية واحنحرافػػػات المعياريػػػة حسػػػتجابة أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة (=49.7)جػػػدوؿ 

لمسػػػموؾ السػػػمبي يعػػػزى لمتغيػػػر ” راـ اهلل والبيػػػرة“احساسػػػية الػػػدنيا فػػػي محافظػػػة مواجيػػػة معممػػػي المرحمػػػة 

 الخبرة في التدريس

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة في التدريس

 3.49 3.94 53 سنوات 8أقؿ مف 

 3.49 4.24 151 سنوات 43 – 8مف 

 3.70 4.07 12 سنوات 43أكثر مف 

مواجيػػة معممػػي المرحمػػة احساسػػية  أسػػاليب( وجػػود فػػروؽ ظاىريػػة فػػي 49.7قػػـ )يالحػػظ مػػف الجػػدوؿ ر 

لمسػػموؾ السػػمبي يعػػزى لمتغيػػر الخبػػرة فػػي التػػدريس، ولمعرفػػة دحلػػة ” راـ اهلل والبيػػرة“الػػدنيا فػػي محافظػػة 

( كمػػا يظيػػر فػػي الجػػدوؿ رقػػـ one way ANOVAالفػػروؽ تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي )

(4:.7 =)  

مواجيػة معممػي  أسػاليب= نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي حسػتجابة أفػراد العينػة فػي (7.:4)جدوؿ

 لمسموؾ السمبي يعزى لمتغير الخبرة في التدريس” راـ اهلل والبيرة“المرحمة احساسية الدنيا في محافظة 

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

 قيمة "ف" متوسط المربعات

 ةالمحسوب

 مستوى الداللة

 7.08 1.857 2 3.714 بيف المجموعات

 

3.04 

 3.262 213 55.857 داخؿ المجموعات 

 215 59.571 المجموع 

 ≤ α( وىي أقؿ مف مستوى الدحلة )3.34( ومستوى الدحلة );3.:يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 

جية معممي المرحمة احساسية الدنيا في موا أساليب( أي أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا في 0.05

لمسموؾ السمبي يعزى لمتغير الخبرة في التدريس، وبذلؾ تـ رفض الفرضية ” راـ اهلل والبيرة“محافظة 

. سنوات 43 – 8مف  لصالح سنوات 43 – 8مف  و سنوات 8أقؿ مف  الرابعة. وكانت الفروؽ بيف

 يبيف ذلؾ. يوضح ذلؾ= (7.;4)والجدوؿ 
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( لممةارنػات البعديػة بػيف المتوسػطات الحسػابية حسػتجابات أفػراد LSD(= نتائج اختبػار )7.;4الجدوؿ )

 عينة الدراسة حسب الخبرة في التدريس

الفروق في  المتغيرات

 المتوسطات

 مستوى الداللة

 3.00 *-3.30- سنوات 43 – 8مف  سنوات 8أقؿ مف 

 3.43 -3.12- سنوات 43أكثر مف 

 3.00 *3.30 سنوات 8أقؿ مف  سنوات 43 – 8مف 

 3.25 3.17 سنوات 43أكثر مف 

 3.43 3.12 سنوات 8أقؿ مف  سنوات 43أكثر مف 

 3.25 -3.17- سنوات 43 – 8مف 

 

 

ما العالقة بيف مستوى إدراؾ معممي المرحمة األساسية الدنيا في محافظة "راـ اهلل  السؤال الخامس:

 مواجيتيـ لمسموؾ السمبي؟   بأسالي والبيرة" ألخالقيات المينة و

 

 لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتحويله للفرةية التالية:

بيف ادراؾ معممي  ≥ α) (0.05ح توجد عالقة دالة إحصائيًا عند مستوى الدحلة : تاسعةالفرةية ال

 أساليبالمرحمة األساسية الدنيا في محافظة "راـ اهلل والبيرة" حخالقيات المينة و 

 مواجيتيـ لمسموؾ السمبي.

تـ حساب قيمة معامؿ احرتباط بيرسوف)ر( والدحلة اإلحصائية حستجابات أفراد عينػة الدراسػة بػيف  قدو 

 أسػػػػاليب و حخالقيػػػػات المينػػػػة” راـ اهلل والبيػػػػرة“ادراؾ معممػػػػي المرحمػػػػة احساسػػػػية الػػػػدنيا فػػػػي محافظػػػػة 

 يبيف ذلؾ= يوضح ذلؾ= (7.>4)والجدوؿ  مواجيتيـ لمسموؾ السمبي، والجدوؿ
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بػػيف ادراؾ معممػػي المرحمػػة احساسػػية  معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف والدحلػػة اإلحصػػائية(= 7.>4جػػدوؿ رقػػـ ) 

 مواجيتيـ لمسموؾ السمبي أساليب و حخالقيات المينة” راـ اهلل والبيرة“الدنيا في محافظة 

قيملللللللللة معاملللللللللل  المتغيرات

 االرتباط )ر(

الداللللللللللللللللللللللللللللللة 

 اإلحصائية

عممي المرحمة احساسية ادراؾ م

” راـ اهلل والبيرة“الدنيا في محافظة 

 حخالقيات المينة

مواجيتيـ  أساليب

 لمسموؾ السمبي

0.20 0.004* 

مستوى الدحلة ، وبمغ (3.53)معامؿ ارتباط بيرسوف لمدرجة الكمية ( أف 7.>4يالحظ مف الجدوؿ )

فض الفرضية الةائمة بعدـ ووجود عالقة ( وىي قيمة دالة إحصائيًا، لذا يتـ ر 3.337اإلحصائية )

( بيف ادراؾ معممي المرحمة احساسية الدنيا في a≤0.05معنوية عند مستوى الدحلة اإلحصائية )

مواجيتيـ لمسموؾ السمبي، حيث تبيف وجود  أساليب و حخالقيات المينة” راـ اهلل والبيرة“محافظة 

راـ اهلل “عممي المرحمة احساسية الدنيا في محافظة عالقة طردية بينيما، أي أنو كمما زاد ادراؾ م

 مواجيتيـ لمسموؾ السمبي، والعكس صحيح. أساليبزاد ذلؾ مف  حخالقيات المينة” والبيرة
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الفصل الخامس

 ________________________________________________

 مناقشة النتائج  1.5

ييا الباحثة عف موضوع الدراسة وىو تضمف ىذا الفصؿ عرضا لمناقشة نتائج الدراسة، التي توصمت إل

وعالقته  الخالقيات المهنة” رام اهلل والبيرة“ادراك معلمي المرحلة االساسية الدنيا في محافظة  "

" ولتحةيؽ اىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة أداتيف لجمع  مواجهتهم للسلوك السلبي أساليبب

 ،مواجية السموؾ السمبي أساليبالمينة والثانية  المعمومات وىما= استبانة حدراؾ المعممي حخالقيات

وكانت مناقشة النتائج كما يمي= 

 مناقشة نتائج السؤال االول 1.1.5 

؟ الخالقيات المهنة ” رام اهلل والبيرة“ادراك معلمي المرحلة االساسية الدنيا في محافظة ما مستوى 

أف  ،ياريػػػة حسػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػةالمتوسػػػطات الحسػػػابية واحنحرافػػػات المع اسػػػتخرجت الباحثػػػة

( وىػذا يػدؿ عمػى أف مسػتوى ادراؾ 3.5:9( وانحػراؼ معيػاري );7.7المتوسط الحسابي لمدرجة الكميػة)

كمػا  ،حخالقيػات المينػة جػاء بدرجػة عاليػة” راـ اهلل والبيػرة“معممي المرحمة احساسية الدنيا في محافظػة 

أف جميػػػػع الفةػػػػرات جػػػػاءت بدرجػػػػة عاليػػػػة. وحصػػػػمت الفةػػػػرة "  (4.7وتشػػػػير النتػػػػائج فػػػػي الجػػػػدوؿ رقػػػػـ )

(، ويمييػا فةػرة 4;.7" عمى أعمى متوسػط حسػابي )المحافظة عمى سرية المعمومات التي تخص الطمبة 

الرقابػة الذاتيػة (. وحصػمت الفةػرة " 6:.7" بمتوسػط حسػابي )مراعاة الفروؽ الفردية في قدرات الطمبػة " 
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 تةوية أواصػر المػودة والمحبػة مػع الطمبػة(، يمييا الفةرة " 7.58حسابي ) " عمى أقؿ متوسط في السموؾ

ىميػػة احخالقيػػات أالػػى  دراؾ المعمػػـإوتػػرى الباحثػػة اف السػػبب يعػػود الػػى (. :7.5" بمتوسػػط حسػػابي )

حنػو الةػدوة والمثػؿ احوؿ أمػاـ الطمبػة بعػد اوليػاء احمػور المذكورة ودورىا عمى شخصػية المعمػـ والمػتعمـ 

بحيػػث  حتفػػاظ المعمػػـ بمكانتػػو وعالقتػػو مػػع الطمبػػة ورفضػػو حسػػتباحة تمػػؾ المكانػػة مػػف قبػػؿ المػػتعمـمػػع ا

 .يوازف بيف دوره ومكانتو

 

( 5347وتفةػػت نتػػائج ىػػذه الدراسػػة مػػع اغمػػب الدراسػػات السػػابةة الموجػػودة ومنيػػا دراسػػة نوفػػؿ ونجػػادات)

دائية في جامعة اليرموؾ في ضوء المعػايير التى ىدفت لمعرفة فاعمية برنامج إعداد معممي التربية احبت

الوطنيػػة لتنميػػة المعمػػـ مينيػػاة مػػف وجيػػة نظػػر الطمبػػة حيػػث أشػػارة نتػػائج الدراسػػة عمػػى مجػػاؿ أخالقيػػات 

( لدرجة التزاـ المعممات المتعاونات بأخالقيات مينة التعميـ 5346ودراسة الزغبي) ،المينة بدرجة عالية

فػػػي جامعػػػة يؿ البيػػػت حيػػػث أشػػػارة نتػػػائج الدراسػػػة عمػػػى مجػػػاؿ مػػػف وجيػػػة نظػػػر الطالبػػػات المتػػػدربات 

( لدرجػػة التػػزاـ معممػػي الدرسػػات احجتماعيػػة 5345ودراسػػة أبػػو سػػنينة) ،أخالقيػػات المينػػة بدرجػػة عاليػػة

لممدارس احساسية لتنمية المعمميف مينيػًافي مػدارس وكالػة الغػوث الدوليػة فػي احردف حيػث أشػارة نتػائج 

( التػػي ىػدفت لمعرفػػة درجػػة 5335ودراسػػة الخميػؿ) ،قيػػات المينػة بدرجػػة عاليػةالدراسػة عمػػى مجػاؿ أخال

 تةدير معممي المرحة احساسية الدنيا التزاـ اخالقيات مينة التعميـ كانت بدرجة عالية.

 

 مناقشة نتائج السؤال الثاني  2.1.5

 مللواجهتهم سللاليبأل "مللا درجللة تقللدير معلمللي المرحلللة األساسللية الللدنيا فللي محافظللة "رام اهلل والبيللرة

 للسلوك السلبي ؟ 

( وىػذا يػػدؿ 3.859( وانحػػراؼ معيػاري )7.49أف المتوسػط الحسػػابي لمدرجػة الكميػة) اسػتخرجت الباحثػة

لمسػػموؾ ” راـ اهلل والبيػرة“مواجيػػة معممػي المرحمػة احساسػية الػػدنيا فػي محافظػة  أسػاليبعمػى أف مسػتوى 

( أف جميػع الفةػرات جػاءت بدرجػة 5.7فػي الجػدوؿ رقػـ ) كمػا وتشػير النتػائج ،السمبي جاء بدرجػة عاليػة

" عمػػى  احػػرص باسػػتمرار عمػػى تػػوفير الظػػروؼ المناسػػبة إلثػػارة احنتبػػاه لمػػدرسعاليػػة. وحصػػمت الفةػػرة " 
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أقابػػػؿ الطالػػػب صػػػاحب السػػػموؾ المشػػػكؿ وأتحػػػدث معػػػو (، ويمييػػػا فةػػػرة " :7.7أعمػػػى متوسػػػط حسػػػابي )

احػػـر الطالػػب صػػاحب السػػموؾ السػػمبي وحصػػمت الفةػػرة "  (.:7.6" بمتوسػػط حسػػابي ) بأسػػموب إنسػػاني

أتعامػؿ مػع طمبتػي (، يمييػا الفةػرة " 8:.6عمػى أقػؿ متوسػط حسػابي ) مف الخروج لمفرصة بيف الدروس"

وتػػرى الباحثػػة أف السػػبب يعػػود الػػى ادراؾ المعمػػـ لفعاليػػة تمػػؾ  ،(>:.6" بمتوسػػط حسػػابي ) بػػأنيـ كبػػار

، ورفضػػػػيـ بيمفػػػػي مواجيػػػػة السػػػػموؾ السػػػػلحػػػػوار واحسػػػػاليب التيذيبيػػػػة التعزيزيػػػػة والمناقشػػػػة وااحسػػػػاليب 

وذلػػؾ دليػػؿ عمػػى التجربػػة والخبػػرة  عمػػى الطالػػب النػػاتج سػػمبًا وايجابػػاً واثرىػػا  حسػػاليب العنػػؼ والةصػػاص 

 الصادرة عف المعمـ بحيث تـ تجربة تمؾ احساليب بشكؿ او باخر.

التي  (5346النوح)دراسة  السابةة منياوقد اتفةت ىذه الدراسة مع عدد كبير مف الدراسات 

ثـ األساليب  ،ويمييا األساليب النفسية ،اشارت اف األساليب احجتماعية تتصدر أساليب المواجية

وأشارت أف األساليب الخمسة األكثر  (2008ودراسة بركات ) ،واخيرًا األساليب البدنية ،التعميمية

كانت عمى الترتيب التالي= التجاىؿ، والعزؿ،  مبي استخدامًا لدى المعمميف لمتعامؿ السموؾ الس

( 2003دراسة السعادات ) ،عالقات إنسانية مع الطالب واحنشغاؿ، واستخداـ األساليب الجذابة، وبناء 

كما أوضحت نتائج الدراسة أف األساليب التي يفضؿ المعمموف استخداميا لتوجيو الطالب ىي التركيز 

التحفيز والتشجيع لتوجيو الطالب،  أساليبتوجيو الطالب، واستخداـ عمى األخالؽ اإلسالمية عند 

( التى Marilyn، 2000و دراسة ) ،والتسامح مع الطالب عندما يعتذر عف سموؾ خاطئ صدر منو

أشارت نتائجيا إلى اف المعمميف يفضموف أسموب الحوار والمناقشة المفتوحة مع التالميذ ذوي السموؾ 

مموف أف األنشطة التعميمية التي تركز عمى التعمـ الجماعي أفضؿ مف أجؿ السمبي كما أظير المع

 التخمص مف السموؾ السمبي وبينت النتائج أيضًا أف المعمميف يستخدموف ىذه األساليب بدرجة مرتفعة.

( كما بينت النتائج أف المعمميف يفضموف استخداـ 1994وتعارضت مع نتائج دراسة السيؿ )

 ،ة العةاب البدني بدًح مف األساليب الحديثة في تعديؿ السموؾ غير المرغوب فيواألساليب التةميدي

( وبينت النتائج أف المديح الذي يبديو المعمـ Medway، 2003ودراسة          ودراسة ميداوي )

 لمتالميذ أصحاب المشاكؿ في الصؼ ح يعطي نتيجة مثؿ إستخداـ النةد والعةاب.
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 الثالثسؤال مناقشة نتائج ال 3.1.5

ىؿ يختمؼ مستوى إدراؾ معممي المرحمة األساسية الدنيا في محافظة "راـ اهلل والبيرة"  السؤال الثالث:

 التخصص، سنوات الخبرة(؟      ،ألخالقيات المينة بإختالؼ )الجنس، المؤىؿ العممي

 نتائج الفرةية األول : 

( فلي ادراك معلملي المرحللة α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللله إحصلائية عنلد مسلتوى الدالللةال  "

 الخالقيات المهنة يعزى لمتغير الجنس"” رام اهلل والبيرة“االساسية الدنيا في محافظة 

تػػػـ فحػػػص الفرضػػػية األولػػػى بحسػػػاب نتػػػائج اختبػػػار "ت" والمتوسػػػطات الحسػػػابية حسػػػتجابة أفػػػراد عينػػػة 

حخالقيات المينػة حسػب ” راـ اهلل والبيرة“ة الدراسة في ادراؾ معممي المرحمة احساسية الدنيا في محافظ

(، ومسػػتوى 3:>.3( أف قيمػػة "ت" لمدرجػػة الكميػػة )7.7يتبػػيف مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ رقػػـ) ،لمتغيػػر الجػػنس

راـ “(، أي أنػػو ح توجػػد فػػروؽ فػػي ادراؾ معممػػي المرحمػػة احساسػػية الػػدنيا فػػي محافظػػة 3.666الدحلػػة )

وتػػرى الباحثػػة  ،متغيػػر الجػػنس، وبػػذلؾ تػػـ قبػػوؿ الفرضػػية األولػػىحخالقيػػات المينػػة تعػػزى ل” اهلل والبيػػرة

وىػذا مػا  السبب في ذلػؾ يعػود الػى اىميػة المينػة دوف النظػر الػى مػف يػؤدي تمػؾ المينػة ذكػور أو انػاث

يدركو المعمميف مف الجنسيف حيث يدرؾ المعمميف اىمية ودور احخالقيػات المينيػة فػي عمميػة التػدريس 

 .ربية قبؿ اف تكوف وظيفة تعميمية  حنيا وظيفة تأسيس وت

( التػي سػػعت إلػى تعػرؼ أىػػـ األخالقيػات التػػي 2006نتػائج دراسػة حنػػوف )وقػد اتفةػت ىػػذه الدراسػة مػػع 

يجب عمى المعمميف احلتزاـ بيا ودرجة التػزاميـ بيػا، وقػد كػاف مػف اىػـ النتػائج انػو ح توجػد فػروؽ ذات 

 دحلة احصائية تعزى لمتغير الجنس .

 

( التػػػي ىػػػدفت إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى درجػػػة ممارسػػػة 2007طريػػػؼ ) ت الدراسػػػة مػػػع نتػػػائج دراسػػػةوتعارضػػػ

المعمميف ألخالقيات مينة التعميـ في األردف مف وجية نظر مدراء المدارس، وأشارت النتائج الػى وجػود 

 فروؽ ذات دحلة إحصائية عند مستوى الدحلة  تعزى لمجنس ولصالح اإلناث.
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 ية: نتائج الفرةية الثان

( فلي ادراك معلملي المرحللة α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللله إحصلائية عنلد مسلتوى الدالللةال  "

 الخالقيات المهنة يعزى لمتغير المؤهل العلمي "” رام اهلل والبيرة“االساسية الدنيا في محافظة 

عمػػػى ادراؾ  ولفحػػػص الفرضػػػية الثانيػػػة تػػػـ حسػػػاب المتوسػػػطات الحسػػػابية حسػػػتجابة أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة

حخالقيػػات المينػػة يعػػزى لمتغيػػر المؤىػػؿ ” راـ اهلل والبيػػرة“معممػػي المرحمػػة احساسػػية الػػدنيا فػػي محافظػػة 

( وجود فػروؽ ظاىريػة فػي ادراؾ معممػي المرحمػة احساسػية الػدنيا 8.7يالحظ مف الجدوؿ رقـ ) ،العممي

يالحػػػظ أف قيمػػػة ؼ  ،مؤىػػػؿ العممػػػيحخالقيػػػات المينػػػة يعػػػزى لمتغيػػػر ال” راـ اهلل والبيػػػرة“فػػػي محافظػػػة 

( أي أنػو α ≥ 0.05( وىي أقػؿ مػف مسػتوى الدحلػة )3.339( ومستوى الدحلة )6;8.5لمدرجة الكمية)

” راـ اهلل والبيػػػرة“توجػػػد فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا فػػػي ادراؾ معممػػػي المرحمػػػة احساسػػػية الػػػدنيا فػػػي محافظػػػة 

ؾ تػـ رفػض الفرضػية الثانيػة. وكانػت الفػروؽ بػيف حخالقيات المينة يعزى لمتغيػر المؤىػؿ العممػي، وبػذل

، وتعزي الباحثة السبب اف المعمميف الدبمـو يحاول  ـإثبات جدارتي وفالدبموـ والبكالوريوس لصالح الدبمـو

ومتجػػػدد لموصػػػوؿ الػػػى المكانػػػة  بشػػػكؿ ثابػػػت ـس عمميػػػأعمميػػػًا وعمميػػػًا لموقػػػوؼ عمػػػى ر  ـنفسػػػياوتجديػػػد 

ثبات الكفاءة العمم ية بعيدًا عف الشيادات العميا مثؿ البكػالوريوس وايضػًا اىتمػاـ وزارة التربيػة المرغوبة وا 

 .والتعميـ باعطاء دورات تدريبية لمعممي الدبمـو بيف الحيف واحخر

( حيػػػث اشػػػارة النتػػػائج فػػػي تةػػػديرات 2011الحمادنػػػة )وتعارضػػػت نتػػػائج ىػػػذه الدراسػػػة مػػػع نتػػػائج دراسػػػة 

 .لعربية بأخالقيات مينة اإلشراؼ التربوي تعزى إلى مؤىمو العمميالمعمميف لمدى التزاـ مشرفي المغة ا

 

 نتائج الفرةية الثالثة: 

( فلي ادراك معلملي المرحللة α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللله إحصلائية عنلد مسلتوى الدالللةال  "

 الخالقيات المهنة يعزى لمتغير التخصص"” رام اهلل والبيرة“االساسية الدنيا في محافظة 

فحػػػص الفرضػػػية الثالثػػػة بحسػػػاب نتػػػائج اختبػػػار "ت" والمتوسػػػطات الحسػػػابية حسػػػتجابة أفػػػراد عينػػػة تػػػـ 

حخالقيات المينػة حسػب ” راـ اهلل والبيرة“الدراسة في ادراؾ معممي المرحمة احساسية الدنيا في محافظة 

(، 4.877( أف قيمػػػػة "ت" لمدرجػػػػة الكميػػػػة )7.;لمتغيػػػػر التخصػػػػص. يتبػػػػيف مػػػػف خػػػػالؿ الجػػػػدوؿ رقػػػػـ )
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(، أي أنػػػو ح توجػػػػد فػػػػروؽ فػػػي ادراؾ معممػػػػي المرحمػػػػة احساسػػػية الػػػػدنيا فػػػػي 3.457ومسػػػتوى الدحلػػػػة )

حخالقيػات المينػة تعػزى لمتغيػر التخصػص، وبػذلؾ تػـ قبػوؿ الفرضػية الثالثػة. ” راـ اهلل والبيرة“محافظة 

التخصصػػات حنػػو  السػػبب فػػي ذلػػؾ يعػػود الػػى اىميػػة المينػػة دوف النظػػر الػػى الفػػرؽ بػػيفوتػػرى الباحثػػة 

و وظيفػػة واحػػدة اي يةػػدـ رسػػالة واحػػدة بعيػػد عػػف نػػوع المػػادة التػػي يدرسػػيا، فأخالقيػػات عمػػؿ واحػػد ييػػؤد

 .المينة ىي جانب شخصي طباعي مكتسب ح تعميمي يدرس ويحفظ مع التخصص الدراسي 

( حيث أشارة النتائج في مجاؿ 2012وقد اتفةت ىذه الدراسة مع دراسة أبو سنينة )

يات مينة التعميـ ولـ توجد فروؽ ذات دحلة إحصائية لمتغير التخصص .أخالق  

 

 نتائج الفرةية الرابعة: 

( فلي ادراك معلملي المرحللة α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللله إحصلائية عنلد مسلتوى الدالللةال  "

 في التدريس "الخالقيات المهنة يعزى لمتغير الخبرة ” رام اهلل والبيرة“االساسية الدنيا في محافظة 

ولفحػػص الفرضػػػية الرابعػػػة تػػػـ حسػػاب المتوسػػػطات الحسػػػابية حسػػػتجابة أفػػراد عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى ادراؾ 

حخالقيات المينػة يعػزى لمتغيػر الخبػرة فػي ” راـ اهلل والبيرة“معممي المرحمة احساسية الدنيا في محافظة 

 التدريس. 

راؾ معممػػػي المرحمػػػة احساسػػػية الػػػدنيا فػػػي ( وجػػػود فػػػروؽ ظاىريػػػة فػػػي اد7.>يالحػػػظ مػػػف الجػػػدوؿ رقػػػـ )

حخالقيات المينة يعزى لمتغير الخبرة فػي التػدريس، ولمعرفػة دحلػة الفػروؽ تػـ ” راـ اهلل والبيرة“محافظة 

( ;7.49يالحػظ أف قيمػة ؼ لمدرجػة الكميػة) ،(one way ANOVAاستخداـ تحميؿ التبايف األحػادي )

( أي أنػػػػو توجػػػػد فػػػػروؽ دالػػػػة α ≥ 0.05وى الدحلػػػػة )( وىػػػػي أقػػػػؿ مػػػػف مسػػػػت:3.34ومسػػػػتوى الدحلػػػػة )

حخالقيػػػات المينػػػة ” راـ اهلل والبيػػػرة“إحصػػػائيًا فػػػي ادراؾ معممػػػي المرحمػػػة احساسػػػية الػػػدنيا فػػػي محافظػػػة 

 8يعػػزى لمتغيػػر الخبػػرة فػػي التػػدريس، وبػػذلؾ تػػـ رفػػض الفرضػػية الرابعػػة. وكانػػت الفػػروؽ بػػيف أقػػؿ مػػف 

 43سنوات و أكثر مف  43 – 8سنوات، وبيف  مف  8أقؿ مف سنوات لصالح  43سنوات و أكثر مف 

، وتػػرى الباحثػػة السػػبب ىػػو زيػػادة الخبػػرة مػػع التجربػػة العمميػػة عنػػد سػػنوات 43 – 8مػػف سػػنوات لصػػالح 
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المعمـ، فيتـ اكتساب الخبػرة مػع زيػادة سػنوات العمػؿ وانخػراط المعمػـ فػي العمميػة التعميميػة والحياتيػة مػع 

 اليومية . الطالب وزيادة التجارب

( والتي ىدفت الى تحديد اخالقيات مينة التعميـ وفؽ 5333دراسة )حيدر، واتفةت نتائج الدراسة مع 

التصور اإلسالمي، ومدى التزاـ المعمميف بيذه احخالقيات مف وجية نظر المديريف، والمعمميف، 

القيات مينة التعميـ، والطمبة، ودراسة اثر متغيري الجنس والخبرة حوؿ مدى التزاـ المعمميف بأخ

 واشارت ووجود فروؽ دالة احصائيًا حوؿ مدى التزاميـ بأخالقيات المينة تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

( التي ىدفت معرفة درجة تةدير معممي المرحمة 2002وتعارضت نتائج الدراسة مع دراسة الخميؿ )

ائج لعدـ وجود فروؽ ذات دحلة إحصائية األساسية الدنيا التزاـ أخالقيات مينة التعميـ، واشارت النت

 تعزى إلى متغيرات سنوات الخبرة. 

 

 رابعمناقشة نتائج السؤال ال 4.1.5

مواجهتهم  ساليبهل يختلف تقدير معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة "رام اهلل والبيرة" أل

 برة(؟   للسلوك السلبي بإختالف )الجنس، المؤهل العلمي، التخصص، سنوات الخ

 : خامسةنتائج الفرةية ال

( في أسللوب مواجهلة معلملي α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةال  "

 للسلوك السلبي يعزى لمتغير الجنس"” رام اهلل والبيرة“المرحلة االساسية الدنيا في محافظة 

ات الحسػػػابية حسػػػتجابة أفػػػراد عينػػػة تػػػـ فحػػػص الفرضػػػية األولػػػى بحسػػػاب نتػػػائج اختبػػػار "ت" والمتوسػػػط

لمسموؾ السمبي ” راـ اهلل والبيرة“مواجية معممي المرحمة احساسية الدنيا في محافظة  أساليبالدراسة في 

(، 3.863( أف قيمػػة "ت" لمدرجػػة الكميػػة )45.7حسػػب لمتغيػػر الجػػنس. يتبػػيف مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ رقػػـ )

مواجيػة معممػي المرحمػة احساسػية الػدنيا  أسػاليبوؽ في (، أي أنو ح توجد فر :>3.8ومستوى الدحلة )

 لمسػػموؾ السػػمبي تعػػزى لمتغيػػر الجػػنس، وبػػذلؾ تػػـ قبػػوؿ الفرضػػية األولػػى.” راـ اهلل والبيػػرة“فػػي محافظػػة 

احساليب المستخدمة في مواجية السموؾ السمبي مف قبػؿ السبب في ذلؾ يعود الى اىمية وترى الباحثة 
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يب التي يستخدميا الجنسيف فال يوجد اخػتالؼ فػي اليػدؼ الػذي يرتكػز عميػو المعمميف وىي نفس احسال

 الصادرة عف المتعمـ ح المعمـ. ةفي مواجية تمؾ السموكيات السمبي

( حيث أشارت النتائج لعدـ وجود فروؽ بيف 2012واتفةت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة الصالح )

 رات الجنس. متوسطات وجيات نظر المعمميف تعزى لمتغي

( وقد وأشارت النتائج الى وجود 2009دراسة أبو مصطفى ) وتعارضت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج

 فروؽ معنوية بيف الجنسيف لصالح الذكور.

 

 ة: سادسنتائج الفرةية ال

مواجهلة معلملي  أساليب( في α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةال  "

 للسلوك السلبي يعزى لمتغير المؤهل العلمي "” رام اهلل والبيرة“ساسية الدنيا في محافظة المرحلة اال

 أسػػاليبولفحػػص الفرضػػية الثانيػػة تػػـ حسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية حسػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى 

ى لمتغيػػػر لمسػػػموؾ السػػػمبي يعػػػز ” راـ اهلل والبيػػػرة“مواجيػػػة معممػػػي المرحمػػػة احساسػػػية الػػػدنيا فػػػي محافظػػػة 

مواجيػػػة معممػػػي  أسػػاليب( وجػػود فػػػروؽ ظاىريػػة فػػػي 46.7يالحػػظ مػػػف الجػػدوؿ رقػػػـ ) ،المؤىػػؿ العممػػػي

لمسػػػموؾ السػػػمبي يعػػزى لمتغيػػػر المؤىػػػؿ العممػػػي، ” راـ اهلل والبيػػػرة“المرحمػػة احساسػػػية الػػػدنيا فػػػي محافظػػة 

مػػا يالحػػظ فػػي ( كone way ANOVAولمعرفػة دحلػػة الفػػروؽ تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي )

( وىػػي أكبػػر مػػف 84>.3( ومسػػتوى الدحلػػة )3.383(=أف قيمػػة ؼ لمدرجػػة الكميػػة)47.7الجػػدوؿ رقػػـ )

مواجيػة معممػي المرحمػة  أسػاليب( أي أنو ح توجد فروؽ دالة إحصػائيًا فػي α ≥ 0.05مستوى الدحلة )

وبػػذلؾ تػػـ  المؤىػػؿ العممػػي، لمسػػموؾ السػػمبي يعػػزى لمتغيػػر” راـ اهلل والبيػػرة“احساسػػية الػػدنيا فػػي محافظػػة 

وتػػػرى الباحثػػػة اف السػػػبب فػػػي ذلػػػؾ يعػػػود الػػػى ادراؾ المعممػػػيف بكػػػؿ المػػػؤىالت  قبػػػوؿ الفرضػػػية الثانيػػػة.

العمميػػة حسػػاليب مواجيػػة السػػموؾ السػػمبي فػػال يوجػػد فػػرؽ بػػيف وظيفػػة كػػؿ مػػف المعمػػـ ودوره مػػع درجػػة 

الػػى ىػػدؼ واحػػد ىػػو تعػػديؿ السػػموؾ تحصػػيمو العممػػي حنػػو يػػؤدي نفػػس احخالقيػػات واحسػػاليب لموصػػوؿ 

 السمبي لممتعمـ.
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( ح توجد ىناؾ فروؽ ذات دحلة إحصائية بيف 2014العيباف ) واتفةت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة

معممي التربية اإلسالمية في العوامؿ التي تحد مف ممارستيـ لألدوار المتوقعة منيـ في ضبط سموؾ 

 لمتغير المؤىؿ. الطالب في الميداف التربوي تعزى

( التي ىدفت لمعرفة وجية نظر المعمميف 2003وتعارضت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة السعادات )

ووجود فروؽ ذات دحلة إحصائية بيف  ،نحو أساليب تأديب وتوجيو الطالب في مراحؿ التعميـ المختمفة

الذيف ليست لدييـ مؤىالت  المعمميف تعود لمتغير المستوى التعميمي لممعمميف لصالح المعمميف

 جامعية.

 

 ة: سابعنتائج الفرةية ال

مواجهلة معلملي  أساليب( في α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةال  "

 للسلوك السلبي يعزى لمتغير التخصص"” رام اهلل والبيرة“المرحلة االساسية الدنيا في محافظة 

اب نتػػػائج اختبػػػار "ت" والمتوسػػػطات الحسػػػابية حسػػػتجابة أفػػػراد عينػػػة تػػػـ فحػػػص الفرضػػػية الثالثػػػة بحسػػػ

لمسموؾ السمبي ” راـ اهلل والبيرة“مواجية معممي المرحمة احساسية الدنيا في محافظة  أساليبالدراسة في 

(. يتبيف مػف خػالؿ الجػدوؿ السػابؽ أف قيمػة "ت" لمدرجػة 48.7حسب لمتغير التخصص. الجدوؿ رقـ )

مواجيػة معممػي المرحمػة  أسػاليب(، أي أنو توجد فػروؽ فػي 3.333(، ومستوى الدحلة )>;8.8الكمية )

لمسػػموؾ السػمبي تعػػزى لمتغيػر التخصػػص، وكانػت الفػػروؽ ” راـ اهلل والبيػرة“احساسػية الػػدنيا فػي محافظػػة 

السػبب فػي ذلػؾ يعػود وترى الباحثة  لصالح تخصص العمـو الطبيعية، وبذلؾ تـ رفض الفرضية الثالثة.

لطبيعة المادة التي يدرسػيا المعمػـ ممػا تػوفر لػو الوقػت والجيػد ليتفػرغ حسػتخداـ اسػاليب متنوعػة لتعػديؿ 

ومواجية السموؾ السمبي عكس المواد احنسانية بكثافتيا والجيد الذي يبذلػو المعمػـ حنيػاء المػادة وتفريػغ 

 اىدافيا بدًح مف النظر الى الجوانب السموكية عند الطالب.

( حيث أشارت النتائج لعدـ وجود فروؽ 2012نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة الصالح ) وتعارضت

 بيف متوسطات وجيات نظر المعمميف تعزى لمتغيرات التخصص. 
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 ة: ثامننتائج الفرةية ال

مواجهلة معلملي  أساليب( في α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةال  "

للسلللوك السلللبي يعللزى لمتغيللر الخبللرة فللي ” رام اهلل والبيللرة“ساسللية الللدنيا فللي محافظللة المرحلللة اال

 التدريس "

 أساليبولفحص الفرضية الرابعة تـ حساب المتوسطات الحسابية حستجابة أفراد عينة الدراسة عمى 

يعزى لمتغير لمسموؾ السمبي ” راـ اهلل والبيرة“مواجية معممي المرحمة احساسية الدنيا في محافظة 

 الخبرة في التدريس. 

مواجيػػة معممػػي المرحمػػة احساسػػية  أسػػاليب( وجػػود فػػروؽ ظاىريػػة فػػي 49.7يالحػػظ مػػف الجػػدوؿ رقػػـ )

لمسػػموؾ السػػمبي يعػػزى لمتغيػػر الخبػػرة فػػي التػػدريس، ولمعرفػػة دحلػػة ” راـ اهلل والبيػػرة“الػػدنيا فػػي محافظػػة 

كمػػا يظيػػر فػػي الجػػدوؿ رقػػـ ( one way ANOVAالفػػروؽ تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي )

( وىي أقؿ مف مستوى الدحلة 3.334( ومستوى الدحلة )5;3.:أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) (= 7.:4)

(α ≥ 0.05 أي أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا في )مواجية معممي المرحمة احساسية الدنيا في  أساليب

زى لمتغيػػر الخبػػرة فػػي التػػدريس، وبػػذلؾ تػػـ رفػػض الفرضػػية لمسػػموؾ السػػمبي يعػػ” راـ اهلل والبيػػرة“محافظػػة 

سػػنوات.  43 – 8سػػنوات لصػػالح مػػف  43 – 8سػػنوات و مػػف  8الرابعػػة. وكانػػت الفػػروؽ بػػيف أقػػؿ مػػف 

وتػػرى الباحثػػة السػػبب ىػػو زيػػادة الخبػػرة مػػع التجربػػة العمميػػة عنػػد المعمػػـ، فيػػتـ اكتسػػاب الخبػػرة مػػع زيػػادة 

العمميػػة التعميميػػة والحياتيػػة مػػع الطالػػب وزيػػادة التجػػارب اليوميػػة ممػػا سػػنوات العمػػؿ وانخػػراط المعمػػـ فػػي 

تكسػػبو اسػػاليب جديػػدة ومتنوعػػة ونمػػاذج مختمفػػة مػػف اسػػاليب مواجيػػة السػػموؾ التػػى يتعامػػؿ معيػػا بشػػكؿ 

 مستمر عمى مدار اطوؿ مف سنوات العمؿ.

ؽ ذات دحلة إحصائية ( ح توجد ىناؾ فرو 2014العيباف ) وتعارضت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة

بيف معممي التربية اإلسالمية في العوامؿ التي تحد مف ممارستيـ لألدوار المتوقعة منيـ في ضبط 

 سموؾ الطالب في الميداف التربوي تعزى سنوات الخبرة.
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( التي ىدفت لمعرفة وجية نظر المعمميف نحو 2003واتفةت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة السعادات )

ووجػػود فػػروؽ ذات دحلػػة إحصػػائية بػػيف  ،تأديػػب وتوجيػػو الطػػالب فػػي مراحػػؿ التعمػػيـ المختمفػػة أسػػاليب

 المعمميف تعود لمتغير المستوى التعميمي لممعمميف لصالح المعمميف الذيف ليست لدييـ سنوات الخبرة.

 الخامسمناقشة نتائج السؤال  5.1.5

بيف ادراؾ معممي  ≥ α) (0.05مستوى الدحلة ح توجد عالقة دالة إحصائيًا عند : تاسعةالفرةية ال

مواجيتيـ لمسموؾ  أساليبالمرحمة األساسية الدنيا في محافظة "راـ اهلل والبيرة" حخالقيات المينة و 

مستوى ، وبمغ (:>3.4)معامؿ ارتباط بيرسوف لمدرجة الكمية ( أف 6.7يالحظ مف الجدوؿ )السمبي.

دالة إحصائيًا، لذا يتـ رفض الفرضية الةائمة بعدـ ووجود ( وىي قيمة 3.337الدحلة اإلحصائية )

( بيف ادراؾ معممي المرحمة احساسية الدنيا a≤0.05عالقة معنوية عند مستوى الدحلة اإلحصائية )

مواجيتيـ لمسموؾ السمبي، حيث تبيف وجود  أساليبو  حخالقيات المينة” راـ اهلل والبيرة“في محافظة 

راـ اهلل “أي أنو كمما زاد ادراؾ معممي المرحمة احساسية الدنيا في محافظة عالقة طردية بينيما، 

رى ي، والعكس صحيح. وتمواجيتيـ لمسموؾ السمب أساليبزاد ذلؾ مف  حخالقيات المينة” والبيرة

السموؾ  المعمميف في مواجية أساليبمف الطبيعي وجود عالقة بيف اخالقيات المينة و  الباحثة انو

وذلؾ مما يعتمد عمى تةنية المعمـ المدرؾ والواعي حخالقيات المينة ودورىا  ادر مف الطمبةالسمبي الص

ودوره في بناء الطالب وتعديؿ وتوجيو سموكو بكؿ الطرؽ واحساليب النابعة مف تمؾ احخالقيات حنو 

ؾ الطمبة ، وشخصية المعمـ وطباعو تنعكس عمى تصرفاتو واستجابتو لسمو الةدوة والمثؿ اماـ طمبتو

حيث تكوف التصرفات احخالقية ىي ردود الفعؿ الصادرة عف المعمـ وىي المحرؾ احساسي لتوجيو 

 المعمـ في فرض احساليب السميمة لتعديؿ السموؾ باحتجاه السميـ.
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 التوصيات 2.5

في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة توصي الباحثة بما يمي =

.التدريس مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ مينة أخالقياتاحىتماـ بضرورة  -
لدى الطمبة مف خالؿ عةد  لسموؾ السمبيامواجيتيـ لالدنيا عمى  األساسيةتدريب معممي المرحمة  -

ورش تدريبية متنوعة.
 .لسموؾ السمبيا ةمواجي اجراء دراسات تجريبة لفحص مدى نجاعة احساليب المتبعة في -
التدريس، وخاصة في كميات  مينة ساقات عمى المستوى الجامعي لتدريس أخالقياتادخاؿ بعض الم -

 .التعمـو التربوية
بالمرحمة األساسية والثانوية. أخرىدراسة مماثمة لمدراسة الحالية في صفوؼ دراسية  إعداد -
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 المراجع العربية:أواًل: 

 .(11اية رقم ) المجادلةالقران الكريم , سورة 

-، مطبعة آفاق ، غزةدراسات في الفكر التربوي اإلسالمي (. 2006أبو دف ، محمود خميل .)

 فمسطين .

درجة التزام معممي الدراسات االجتماعية ومعمماتيا في المرحمة األساسية (. 2012عودة.)،أبو سنينة

العميا بالمعايير الوطنية لتنمية المعممين مينيًا من وجية نظر مديرييم في مدارس وكالة الغوث 

.28المجمد  -العموم اإلنسانية  -مجمة جامعة النجاح لألبحاث  ،الدولية في األردن

(. مظاىر السموك العدواني الشائعة لدى األطفال الفمسطينيين 2009أبو مصطفى نظمي عودة. )

(، 1) 17 مجمة الجامعة اإلسالمية،)دراسة ميدانية عمى عينة من األطفال المشكمين سموكيًا(، 

فمسطين. -ة األقصى، غزة، قسم عمم النفس، جامع487-528

 االردن .،عمان  ،دار الثقافة ،2ط ، ادارة التعميم الصفي(.2005طارق عبد الحميد.)،البدري

(. فعالية أسموب لعبة السموك الجيد في خفض السموك الصفي السمبي لدى أ 2008بركات، زياد )

 ، ديسمبر.106-83. (4) 9. مجمة العموم التربوية والنفسيةتالميذ الصف الثالث األساسي، 

(. مظاىر السموك السمبي لدى طمبة المرحمة األساسية من وجية نظر ب 2008بركات، زياد )

-1217(. 4) 22 مجمة جامعة النجاح لألبحاث )العموم اإلنسانية(،المعممين واساليبيم معيا، 

1258. 

عميم في محافظة المفرق درجة التزام اإلداريين في مديريات التربية والت .(2007بني خالد، خمف .)

، رسالة ماجستير غير منشورة بأخالقيات مينة التعميم من وجية نظر مديري المدارس الثانوية

 الجامعة الياشمية، الزرقاء، األردن. ،

العالقة بين النظرية والممارسة العممية في مينة التعميم وجية نظر نقدية  (.1988البيالوي، حسن.)

.122-79 (،6عة قطر، )جام ،كمية التربية حولة

http://scholar.najah.edu/ar/journal/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF-28-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-4-2014
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(. صراع الدور وأخالقيات التدريس لدى معممى المرحمة الثانوية 2003منال عبد الخالق.) ،جاب اهلل 

ص ،عدد أكتوبر نيا،مجمة كمية التربية ب ،فى ضوء بعض المتغيرات الشخصية والمينية

 .61-11ص:

 منشورات القدس المفتوحة.، فمسطين ،. القدس  تعديل السموك (.1997جامعة القدس المفتوحة .)

اخالقيات التعميم في ضوء التربية اإلسالمية ومدى التزام (، 1996الجراح: مصباح رشيد توفيق، )

رسالة ماجستير غير  .أساتذة وطمبة كميتي الشريعة في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك بيا

 األردن.-ربدمنشورة مقدمة الى كمية التربية والفنون في جامعة اليرموك، ا

درجة التزام معممي التربية اإلسالمية في المرحمة الثانوية بأخالقيات ( 2011الحديد، نوف عارف )

، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموم المينة من جية نظر مديري مدارسيم في األردن

 التربوية والنفسية جامعة عمان العربية عمان، األردن.

مدى التزام مشرفي المغة العربية في مديريات تربية المفرق (. 2011) .الحمادنة، أديب ذياب

 ،بحث مقبول لمنشر ،أخالقيات مينة االشراف التربوي من وجية نظر معممي المغة العربية

 مجمة جامعة دمشق لمعموم التربوية والنفسية.

كر لمنشر والتوزيع دار الف،(. أخالقيات المينة 1986محمود.)،رشيد عبد الحميد والحياري  ،الحميد

  .االردن،عمان ،

"مدى التزام معممي المرحمة الثانوية بأخالقيات مينة التعميم من وجية نظر (. 2006حنون، تغريد.)

جامعة األزىر،  ،، رسالة ماجستيرمشرفي ومديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظات غزة"

 غزة.

خالقيات االكاديمية لألستاذ الجامعي من وجية تطوير مدونة اال(، 2005الحوراني: غالب صالح، )

أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة  نظر أعضاء ىيئة التدريس والطمبة في الجامعة األردنية،

 األردن.-الى كمية الدراسات العميا في الجامعة األردنية، عمان

 االردن.،:عمان  دار الفكر ،2ط ،(.أخالقيات المينة 1985رشيد )،محمود وعبد الحميد،الحياري 
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اخالقيات مينة التعميم )رؤيا إسالمية( مدى التزام المعممين بيذه (، 2000نادية حاشد، ) ،حيدر

، رسالة ماجستير االخالقيات من وجية نظر المديرين والمعممين والطبة، نموذج محافظة عدن

 اليمن.-غير منشورة مقدمة الى كمية التربية، جامعة عدن

التزام أعضاء ىيئة التدريس في جامعة البمقاء التطبيقية  مدى( 2007جعفر )ايعة، والرب ،عمرالخرابشة

بأخالقيات مينة التعميم ومدى اختالف مستوى االخالقيات المينية بنيم من وجية نظر 

 .472 – 437، صفحة 50، عدد مجمة اتحاد الجامعات العربية. الطالبات

: دليل المعاممين في المجاالت التربوية والنفسية  نيتعديل السموك االنسا (.1994جمال .)،الخطيب 

 االمارات العربية المتحدة :مكتبة الفالح .،واالجتماعية .العين 

 ،ام السماق ،منشورات القدس المفتوحة  ،تعديل السموك(. 2008منى.) ،ديديحجمال وال،الخطيب 

 االردن . ،عمان 

 الكويت: مكتبة الفالح.، تعديل السموك اإلنساني(. 1995الخطيب، جمال )

(. فعالية لعبة السموك الجيد في خفض السموك الصفي غير 1997الخطيب، جمال وحمدي، نزيو )

  26-253(. 11) 42 المجمة التربوية،المناسب، 

تقدير معممي المرحمة األساسية الدنيا لدرجة التزاميم بأخالقيات مينة (. 2002الخميل، خالد.)

، رسالة ماجستير غير منشورة، يرات االقتصادية واالجتماعية في ذلكالتعميم وأثر بعض المتغ

 جامعة اليرموك، اربد، األردن.

درجة التزام المعممات المتعاونات بأخالقيات مينة التعميم من وجية نظر  ( .2013ريمة .)،الزغبي 

المنارة المجمد  ،كمية العموم التربوية  ،جامعة آل البيت ،الطالبات المتدربات في جامعة آل البيت

 التاسع عشر العدد الثالث.

م(، دور أعضاء ىيئة التدريس بغزة في تنمية وتعزيز 2006سكر، ناجي رجب ونشوان، جميل )

(، 10غزة، المجمد ) مجمة جامعة األقصى،اخالقيات مينة التدريس لدى طمبتيم المعممين، 

 .م2006(، يونيو 2العدد )
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مجمة جامعة ام . المعممين نحو أساليب تأديب وتوجيو الطالب وجية نظر( 2003السعادات، خميل )

 .2، عدد 15، مجمد  القرى لمعموم االنسانية واالجتماعية

(، "مدى التزام مديري المدارس في محافظة الكرك باألخالقيات 1996سعود: راتب، وبطاح: احمد، )

العممي، الجامعة األردنية/  عمادة البحثدراسات، العموم التربوية، المينية من وجية نظرىم"، 

 .312-302( 2) 23األردن، 

(. األساليب التي يستخدميا المعممون في الحد من السموك غير المرغوب فيو 1994سيل، راشد )ال

 .231-195(. 32) 8 المجمة التربوية،لتالميذ المرحمة االبتدائية في دولة الكويت، 

ميم في ضوء الفكر اإلسالمي ومدى التزام المديرين اخالقيات مينة التربية والتع( 1985سميمان، )

رسالة ماجستير غير منشورة  ،األخالقياتوالمعممين في مدارس وكالة الغوث: منطقة اربد بيذه 

 األردن.-مقدمة الى كمية التربية في جامعة اليرموك، اربد

لدى طمبة المرحمة  درجة مظاىر وأسباب السموك العدواني( 2012الصالح، تياني محمد عبد القادر )

األساسية في المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية وطرق عالجيا من وجية 

 ، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية في نابمس، فمسطين.نظر المعممين

، سمسمة مجمة مؤتة لمبحوث والدراسات ."أخالقيات القرارات اإلدارية" (.1990الطراونة، تحسين.)

 . 155 -137(، 2)5، موم اإلنسانية واالجتماعيةالع

درجة ممارسة المعممين ألخالقيات مينة التعميم في األردن من وجية  .(2007طريف، عاطف. )

كمية التربية النوعية بالمنصورة، المؤتمر السنوي الثاني، معايير ضمان  ،نظر مدراء المدارس

 .500-481طن العربي. ص الجودة واالعتماد في التعميم النوعي بمصر والو 

درجة االلتزام الميني لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية الفمسطينية  .(2010عابدين، محمد. )

(، 3، )6 المجمة األردنية في العموم التربوية، ،ومعممييا من وجيات نظر المعممين والمديرين

 .217-203ص 

مينة التعميم في دول الخميج (: 1992عبد الجواد، نور الدين محمد ومتولي، مصطفى محمد )

 ، مكتب التربية العربي لدول الخميج.العربية، الرياض
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 ، )عمان: المؤلفان(.2، طاخالقيات المينة(، 1985عبد الحميد: رشيد، ومحمود الحياري، )

مركز البحوث م إستراتيجية لمتربية، قطر، 2000(. أمريكا عام 1992عبدالموجود، محمد عزت .)

 .جامعة قطرة، التربوي

اخالقيات التعميم في جامعة اليرموك من وجية نظر طمبة الجامعة  (1997)عبويني، عماد احمد، 

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد، األردن.وأعضاء ىيئة التدريس فييا. 

ألدوار المتوقعة ( العوامل التي تحد من ممارسة معممي التربية اإلسالمية ل2014العبيان، ابراىيم )

(، 9) 28 مجمة جامعة النجاح لالبحاث،منيم في ضبط سموك الطالب في الميدان التربوي. 

1999-2030. 

المشكالت السموكية لدى طمبة المرحمة المرحمة الثانوية في (. 2003ىبد المطيف. )،العثامنة

ن في محافظات المدارس الحكومية وصعوبات التعامل معيم من وجية نظر المرشدين التربوي

 فمسطين.،نابمس ،جامعة النجاح ،رسالة ماجستير غير منشورة ، شمال فمسطين

، ، القاىرة، وكالة األىرام لمتوزيعأخالق المينة لدى أستاذ الجامعة(. 2003عفيفي، صديق محمد.)

31-33. 

ق في صفوف التربية العممية الفاعمة بين النظرية والتطبي. (2008غانم، بسام وأبو شعيرة، خالد.)

 ، دار المجتمع العربي، األردن.1، طالحمقة األولى من المرحمة األساسية

مدى التزام معممي التربية الفنية بأخالقيات مينة التعميم من وجية (. 1999غباشة، خالد عمي. )

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد، األردن.نظر مشرفييم ومديرييم

(.العوامل االجتماعية واالقتصادية واالكاديمية المؤثرة في الميل نحو السموك 2001عصام.)،الفقياء

 .73_88ص  ،(1)34، مجمة دراسات العموم التربوية،العدواني لدى طمبة الجامعة الياشمية 

مدى تمثل معممي المرحمة األساسية ألخالق مينة التعميم من المنظور " (.2008) .فقيو، أفراح

 الجميورية اليمنية. ،جامعة صنعاء ،رسالة ماجستير غير منشورة ، "ميالتربوي اإلسال

دور األنشطة التربوية في مواجية المشكالت السموكية لطالب المرحمة  (2002) قمر ، عصام توفيق

 272-230،  23، العدد  مجمة فيصل التربية العربيةالثانوية ، دراسة ميدانية " ، 
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 ،جامعة االنبار، أخالقيات وآداب مينة التدريس الجامعي(. 2012عبد الواحد وآخرون.)،الكبيسي 

 العراق.

، مركز الكتاب لمنشر، فمسفة إعداد المعمم في ضوء التحديات المعاصرة (.2001كتش، محمد.)

 .270-268عمان،  

المقومات الشخصية والمينية لممعمم في ضوء اراء بعض المربين (. "2007كحموت، جييان.)

" ى تمثميا لدى معممي المرحمة الثانوية بمحافظة غزة من وجية نظر طمبتيمالمسممين ومد

 الجامعة اإلسالمية، غزة. ،رسالة ماجستير،

( درجة ممارسة المعممين والمممات في مديرية التربية والتعميم عمان الثانية 1999) كشك، محمد نايف.

  المجمد الثاني، جامعة اليرموك، اربد."، "مؤتمر القيم والتربية في عمم متغيرلمجموعة من القيم. 

مدى التزام معممي المرحمة الثانوية بأخالقيات مينة التعميم من وجية (."2007) اني، احمد.ممقال

، جامعة أم رسالة ماجستير،" نظر المشرفين ومديري المدارس الثانوية بالعاصمة المقدسة

 .القرى، مكة المكرمة

 )ترجمة( مكتب التربية العربي لدول الخميج.،، الرياضغدمعممو ال(. 1987مجموعة ىولمز .)

 ، وزارة التربية والتعميم، سمطنة عمان.أخالقيات المينة مفيوميا وأىميتيا (.2009محروقي، ماجد.)

 (.1) 2 دراسات تربوية،اخالقيات مينة التربية والتعميم،  (1985 )المضوي، عمي خالد،

تقرير التنمية اإلنسانية العربية (. 2002امج األمم المتحدة .)المكتب اإلقميمي لمدول العربية، برن

 .األردن -، عمان: خمق الفرص لألجيال القادمة2002لمعام 

اعالن مكتب التربية العربي لدول الخميج، اخالقيات  (.1985مكتب التربية العربي لدول الخميج .)

 .15-11الدوحة،ص  ،مينة التعميم 

قة القيم االجتماعية والتربوية في ممارسة التعميم ومدى التزام "عال (.2001موسى، سميمان.)

 عمان.  ،الجامعة االردنية  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،بيا" المعممين

 (. مقدمة في التربية، دار عمار، عمان2004ناصر، إبراىيم.)
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مي ومدى التزام أخالقيات مينة التربية والتعميم في ضوء الفكر اإلسال(.2001نزال، مزىر محمد.)

، رسالة ماجستير غير منشورة، المعممين بو من وجية نظر المديرين والمشرفين في فمسطين

 جامعة القدس، فمسطين.

(. أساليب المدرسة االبتدائية في مواجية السموك السمبي لمطالب 2013النوح، مساعد بن عبد اهلل )

كمية -ة السعودية. قسم التربية وعمم النفسمن منظور المعممين في مدينة الرياض بالمممكة العربي

 المعممين، جامعة الممك سعود.

تقويم فاعمية برنامج إعداد معممي التربية االبتدائية في جامعة (. 2014احمد.)،نجادات ،وليد ،نوفل 

رسالة  اليرموك في ضوء المعايير الوطنية لتنمية المعمم مينيًا من وجية نظر الطمبة

  االردن ،اليرموك ،ماجستير

مدى التزام معممي المرحمة األساسية العميا في مديرية التربية (. 2001).اليباىبة، ىاشم احمد

، رسالة ماجستير غير والتعميم بعمان األولى بالمبادئ األخالقية كما وردت في القرآن الكريم

 منشورة، كمية اآلداب والعموم، جامعة آل البيت، المفرق، األردن.
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(1ممحق رقم )  

 

 
 حضرة المعمم/ة الفاضل/ة:ـ

 

ادراك معممي المرحمة االساسية الدنيا في محافظة "رام اهلل والبيرة" تقوم الباحثة بدراسة بعنوان "
"، وذلك كمتطمب لمحصول عمى درجة الخالقيات المينة وعالقتو باسموب مواجيتيم لمسموك السمبي

 القدس. الماجستير في أساليب التدريس من جامعة
 فقرات جميع عن اإلجابة خالل من البيانات استكمال في التعاون حضرتك من يرجى

 جميع بان علما اإلبداعي، المفهوم تمثل انيا تعتقد فقرة كل أمام( X) إشارة بوضع وذلك االستبانة،

 .فقط العلمي البحث لغايات تستعمل وسوف الباحثة سوى عليها يطلع ال سرية ستكون إجاباتك

 

 وشكرا لكم لحسن تعاونكم
 

 عيسى وفاءالباحثة : 
 

 
 الجزء األول:

 في المكان الذي ينطبق عمى حالتك × ( المعمومات العامة : الرجاء وضع إشارة ) 
 □أنثى                □ذكر                           الجنس  :

 □أعمى من بكالوريوس        □بكالوريوس          □:                دبموم     المؤىل العممي
 □عموم إنسانية        □عموم طبيعية                  التخصص:

 □سنوات   50أكثر من       □سنوات   50 – 3  □سنوات  3:   أقل من  الخبرة في التدريس
 
 

 من وجية نظر المعممين مأخالقيات مينة التعميالجزء الثاني: 
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 الرقم
ي قمواف ةموافق بشد (ُ)ِٓ أخالل١بد ِٕٙخ اٌزؼ١ٍ  ا ح  ةمعارض بشد  معارض دم

      االٌزضاَ ثّٛاػ١ذ اٌذخٛي ٚاٌخشٚط ِٓ اٌّذسعخ  1

      رذشٞ اٌظذق فٟ اٌمٛي ٚاٌؼًّ. 2

      ٗ اٌزذس٠ظ.االػزضاص ثّٕٙ 3

      .ٚاٌضِالء اٌطٍجخ ِغ ٚاخ٠ٛخ ِغ اٌطٍجخ ػاللبد اث٠ٛخ إلبِخاٌذشص ػٍٝ  4

      ٟ وبفخ اٌغٍٛن ٚاٌزظشفبد.اٌمذٚح اٌذغٕخ ف 5

      اٌؼذاٌخ فٟ اٌّؼبٍِخ ث١ٓ اٌطٍجخ. 6

      .األػّبي أداءادزشاَ ٚرمذ٠ش اٌؼًّ اٌجّبػٟ اٌزؼبٟٚٔ فٟ  7

      ثزي اٌجٙذ ِٓ أجً ػًّ اٌخ١ش ٚإٌّفؼخ ٌٍطٍجخ. 8

      ثشىً ِزىبًِ. اإلٔغبْاٌؼًّ ػٍٝ ر١ّٕخ شخظ١خ  9

 ٟ اٌغٍٛن.اٌشلبثخ اٌزار١خ ف 10
     

 .اإلعال١ِخاالػزضاص ثبٌذ٠ٓ ٚاٌؼم١ذح  11
     

      لٛي اٌذك دزٝ ػٍٝ ٔفغٗ. 12

      خ.ذظاٌ أصٕبءاٌٛلذ  إ٘ذاسػذَ  13

      اٌؼ١ٍّخ فٟ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ. األِبٔخ 14

      رم٠ٛخ أٚاطش اٌّٛدح ٚاٌّذجخ ِغ اٌطٍجخ. 15

      اٌّٛضٛػ١خ فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌطٍجخ. 16

      االٌزضاَ ثأدة اٌذذ٠ش ٚاٌذٛاس. 17

      اٌّجزّغ. أفشاداٌذشص ػٍٝ وغت صمخ ٚادزشاَ  18

      اال٠جبثٟ فٟ اٌّذسعخ ٚاٌّجزّغ. جخرؼض٠ض دٚس اٌطٍ 19

      ثبعزّشاس. اٌطبٌت عٍٛناٌذشص ػٍٝ رؼذ٠ً ٚرم٠ُٛ  20

      وشف ِخبطش إٌفبق ٚاٌخذاع ٚاٌىزة. 21

      .ج١ذ ٌٍطٍجخ ٚاٌضِالءبع اٌاالعزّ 22

      ٚاٌّّٙبد. األػّبي حإداسرشع١خ ِجذأ اٌزؼبْٚ ٚاٌّشبسوخ فٟ  23

ي قمواف ةموافق بشد   ا ح  ةمعارض بشد  معارض دم

      ادزشاَ اٌىج١ش ٚاٌؼطف ػٍٝ اٌظغ١ش. 24
      فٟ اٌّؼبٍِخ ضمبفخ اٌّجزّغاٌزّغه ث 25
      اٌزغبِخ ِغ ا٢خش٠ٓ. 26
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      اٌّذبفظخ ػٍٝ ِىٛٔبد اٌج١ئخ ٚدّب٠زٙب ِٓ اٌزخش٠ت. 27
      اٌزٛاضغ فٟ اٌزؼبًِ ِغ ا٢خش٠ٓ. 28
      رمجً أساء اٌطٍجخ. 29
      ِشاػبح اٌفشٚق اٌفشد٠خ فٟ لذساد اٌطٍجخ  30
      .ِّٚزٍىبرٙب خّذسعاٌّذبفظخ ػٍٝ ِشافك اٌ 31
      خض اٌطٍجخ اٌّذبفظخ ػٍٝ عش٠خ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ر 32
 

 السلوك السلبي مواجهةفي أساليب المعلم الجزء الثالث: 

 الرقم
 

 درجةال

كبيرة 
 جدا

 متوسطة كبيرة
 

 قميمة

قميمة 
 جدا

      أرجبً٘ رظشفبد اٌطٍجخ اٌغٍج١خ. 1

      أرؼبًِ ِغ طٍجزٟ فٟ غشفخ اٌظف ثشىً سعّٟ ٚثجذ٠خ. 2

      اٌزذس٠ظ.اعزخذَ أعٍٛة اٌّشح ٚاٌى١ِٛذ٠ب فٟ  3

      اطٍت ِغبػذح اٌّششذ إٌفغٟ ٚاٌزشثٛٞ. 4

      ثأعٍٛة ِٕبعت. اٌذسط أٔفز 5

      ادشَ اٌطبٌت طبدت اٌغٍٛن اٌغٍجٟ ِٓ اٌخشٚط ٌٍفشطخ ث١ٓ اٌذسٚط. 6

      اعبػذ فٟ دً ِشبوً اٌطٍجخ . 7

      دمٛق طٍجزٟ ثبٌؼذي ٚاٌّغبٚاح.أرؼبًِ ثّٛضٛػ١خ ِغ  8

      شف ثبرضاْ ٚدْٚ أفؼبي ػٕذ ِٛاجٙخ عٍٛن غ١ش ِشغٛة.أرظ 9

      ألَٛ ثبٌزؼض٠ض اٌغٍجٟ ٌظبدت اٌغٍٛن اٌغٍجٟ . 10

      ٌٍزخٍض ِٓ اٌغٍٛن اٌغٍجٟ اٌّشزشن ث١ّٕٙب. اٌطبٌت ٚلش٠ٕٗ ػٓ ثؼضّٙب ثؼذا 11

 
 

 الرقم
 

 درجةال

كبيرة 
 جدا

 متوسطة كبيرة
 

 قميمة

قميمة 
 جدا

      طبٌت طبدت اٌغٍٛن اٌّشىً ٚأرذذس ِؼٗ ثأعٍٛة إٔغبٟٔ.ألبثً اٌ 12

      أرؼبًِ ِغ طٍجزٟ ثأعٍٛة لبئُ ػٍٝ اٌظشادخ ٚاٌّىبشفخ. 13

      أرؼبًِ ِغ طٍجزٟ ثأُٔٙ وجبس. 14
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      أٔبلش ِغ طٍجزٟ ػٕذِب ٠ىْٛ رٌه ِٕبعجبً ِضبس اٌغٍٛن اٌغٍجٟ. 15

      غشفخ اٌظف. فٟؼٍّْٛ ِٓ خالٌٗ و١ف١خ اٌزؼبًِ زأصٚد طٍجزٟ ثئطبس اجزّبػٟ ٚل١ّٟ ٠ 16

      ِغ اٌّشىالد اٌظف١خ.أرؼبًِ ثّشٚٔخ  17

      أدش اٌطبٌت اٌّشىً ٌالٔخشاط ثجؼض األٔشطخ اٌجّبػ١خ وبٌش٠بضخ. 18

      اعزذػٟ ٌٟٚ أِش اٌطبٌت اٌّشىً ٚأٔبلش ِؼٗ ِشىٍخ اثٕٗ. 19

      ِٚشٛلخ فٟ اٌزذس٠ظ.اعزخذَ طشق ٚأعب١ٌت ٚأٔشطخ جزاثخ  20

      ارؼشف ػٍٝ األعجبة اٌذم١م١خ ٌّظب٘ش اٌغٍٛن اٌغٍجٟ ٌذٜ طٍجزٟ. 21

      اعزخذَ أعب١ٌت ػمبث١خ ِٕبعجخ ٌٍغٍٛن غ١ش اٌغٛٞ. 22

      اعزخذَ أعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ اٌجّؼٟ ٚاٌزؼبٟٚٔ. 23

      ادشَ اٌطبٌت طبدت اٌغٍٛن اٌغٍجٟ اٌّؤلذ ِٓ ثؼض اٌّؼضصاد. 24

      أٚظف اٌزؼض٠ض ٌّٛاجٙخ اٌغٍٛن اٌغٍجٟ . 25

      ٌٍذسط. ٌّٕبعجخ إلصبسح االٔزجبٖادشص ثبعزّشاس ػٍٝ رٛف١ش اٌظشٚف ا 26

      اٌذٛاس.فٟ  اٌّشبسوخاعزخذَ أعٍٛة إٌّبلشخ ٚاطٍت ِٓ اٌطٍجخ  27

      اعزغً ٚلذ اٌذسط ثبٌىبًِ ٚأدبٚي إشغبي اٌطٍجخ طٛاي اٌذظخ. 28

 
 ـ انتيت االستبانة ـ
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 (2ممحق رقم ) 

 أعضاء لجنة التحكيم

 الجامعة  الدرجة العممية  اسم المحكم الرقم

 جامعة القدس  دكتوراه د. محسن عدس  .1

 جامعة القدس دكتوراه د. ابراىيم عرمان .2

 جامعة القدس دكتوراه د. زياد قباجة  .3

 دسجامعة الق دكتوراه د. ايناس ناصر .5

 جامعة القدس دكتوراه د. حاتم أبو ىالل .6

 جامعة القدس دكتوراه د.نبيل عبد اليادي .7
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 (3ممحق رقم )

 تسييل الميمة .
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 (4ممحق رقم )
( لمصفوفة ارتباط فقرات ادراك Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 2.3جدول )

 الخالقيات المينة” رام اهلل والبيرة“الساسية الدنيا في محافظة معممي المرحمة ا
الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية
الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية
الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية
1 0.428** 0.000 12 0.537** 0.000 23 0.317** 0.000 
2 0.502** 0.000 13 0.535** 0.000 24 0.457** 0.000 
3 0.367** 0.000 14 0.590** 0.000 25 0.527** 0.000 
4 0.547** 0.000 15 0.654** 0.000 26 0.437** 0.000 
5 0.503** 0.000 16 0.575** 0.000 27 0.496** 0.000 
6 0.525** 0.000 17 0.565** 0.000 28 0.364** 0.000 
7 0.270** 0.000 18 0.350** 0.000 29 0.289** 0.000 
8 0.499** 0.000 19 0.450** 0.000 30 0.438** 0.000 
9 0.627** 0.000 20 0.349** 0.000 31 0.369** 0.000 
10 0.676** 0.000 21 0.309** 0.000 32 0.381** 0.000 
11 0.560** 0.000 22 0.289** 0.000    
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 (5ممحق رقم )
( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 2.3جدول )

 لمسموك السمبي” رام اهلل والبيرة“أسموب مواجية معممي المرحمة االساسية الدنيا في محافظة 
الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية
الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية
الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية
1 0.643** 0.000 11 0.698** 0.000 21 0.756** 0.000 
2 0.182** 0.007 12 0.257** 0.000 22 0.727** 0.000 
3 0.408** 0.000 13 0.777** 0.000 23 0.660** 0.000 
4 0.733** 0.000 14 0.850** 0.000 24 0.678** 0.000 
5 0.342** 0.000 15 0.677** 0.000 25 0.455** 0.000 
6 0.714** 0.000 16 0.855** 0.000 26 0.408** 0.000 
7 0.645** 0.000 17 0.657** 0.000 27 0.779** 0.000 
8 0.716** 0.000 18 0.732** 0.000 28 0.582** 0.000 
9 0.675** 0.000 19 0.846** 0.000    
10 0.646** 0.000 20 0.713** 0.000    
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 فيرس المالحق:

 الصفحة عنوان الممحق رقم الممحق

ادراك معممي المرحمة االساسية الدنيا في محافظة "رام اهلل والبيرة" ة استبان .1
 الخالقيات المينة وعالقتو باسموب مواجيتيم لمسموك السمبي

123 

 127 أعضاء لجنة التحكيم 2

 128 تسييل الميمة 3

نتائج معامل ارتباط بيرسون لمصفوفة ارتباط فقرات ادراك معممي المرحمة  4
 الخالقيات المينة” رام اهلل والبيرة“ا في محافظة االساسية الدني

129 

لمصفوفة ارتباط فقرات أسموب مواجية  ننتائج معامل ارتباط بيرسو  5
لمسموك ” رام اهلل والبيرة“معممي المرحمة االساسية الدنيا في محافظة 

 السمبي

130 
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 فيرس الجداول:

 الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول 

1.3 
 .الدراسةوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات ت

72 

1.4 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةة السةتجابات أفةراد عينةة الدراسةة 

” رام اهلل والبيةةرة“لفقةةرات ادراك معممةةي المرحمةةة االساسةةية الةةدنيا فةةي محافظةةة 
 الخالقيات المينة

80 

2.4 
اريةة السةتجابات أفةراد عينةة الدراسةة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي

رام اهلل “لفقرات اسموب مواجية معممي المرحمة االساسية الدنيا في محافظة 
 لمسموك السمبي” والبيرة

82 

بين ادراك معممي المرحمة  معامل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصائية 3.4
اسموب و  ينةالخالقيات الم” رام اهلل والبيرة“االساسية الدنيا في محافظة 

 مواجيتيم لمسموك السمبي

85 

4.4 
نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينةة فةي ادراك معممةي 

الخالقيةةةات المينةةةة ” رام اهلل والبيةةةرة“المرحمةةةة االساسةةةية الةةةدنيا فةةةي محافظةةةة 
 حسب متغير الجنس

85 

5.4 
ريةة السةتجابة أفةراد المتوسطات الحسةابية واالنحرافةات المعيا (:5.4)جدول 

رام اهلل “الدراك معممةةي المرحمةةة االساسةةية الةةدنيا فةةي محافظةةة  عينةةة الدراسةةة
 الخالقيات المينة يعزى لمتغير المؤىل العممي” والبيرة

86 

6.4 
نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في ادراك معممي 

الخالقيةةةات المينةةةة ” رام اهلل والبيةةةرة“المرحمةةةة االساسةةةية الةةةدنيا فةةةي محافظةةةة 
 يعزى لمتغير المؤىل العممي

87 

7.4 
( لممقارنةةةةةةات البعديةةةةةةة بةةةةةةين المتوسةةةةةةطات الحسةةةةةةابية LSDنتةةةةةةائج اختبةةةةةةار )

 87 الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي

4.8 
نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينةة فةي ادراك معممةي 

الخالقيةةةات المينةةةة ” رام اهلل والبيةةةرة“لمرحمةةةة االساسةةةية الةةةدنيا فةةةي محافظةةةة ا
 حسب متغير التخصص

88 

9.4 
 المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة السةةتجابة أفةةراد عينةةة الدراسةةة

89 
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” رام اهلل والبيةةةةةةرة“الدراك معممةةةةةةي المرحمةةةةةةة االساسةةةةةةية الةةةةةةدنيا فةةةةةةي محافظةةةةةةة 
 ر الخبرة في التدريسالخالقيات المينة يعزى لمتغي

10.4 
نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في ادراك معممي 

الخالقيةةةات المينةةةة ” رام اهلل والبيةةةرة“المرحمةةةة االساسةةةية الةةةدنيا فةةةي محافظةةةة 
 يعزى لمتغير الخبرة في التدريس

90 

11.4 
سةةةةةةطات الحسةةةةةةابية ( لممقارنةةةةةةات البعديةةةةةةة بةةةةةةين المتو LSDنتةةةةةةائج اختبةةةةةةار )

 90 الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب الخبرة في التدريس

12.4 
نتةةةائج اختبةةةار "ت" لمعينةةةات المسةةةتقمة السةةةتجابة أفةةةراد العينةةةة فةةةي أسةةةموب  

” رام اهلل والبيةةةةةرة“مواجيةةةةة معممةةةةةي المرحمةةةةةة االساسةةةةةية الةةةةةدنيا فةةةةةي محافظةةةةةة 
 لمسموك السمبي حسب متغير الجنس

91 

13.4 
 لحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة السةةتجابة أفةةراد عينةةة الدراسةةةالمتوسةةطات ا

رام اهلل “ألسةةةةموب مواجيةةةةة معممةةةةي المرحمةةةةة االساسةةةةية الةةةةدنيا فةةةةي محافظةةةةة 
 لمسموك السمبي يعزى لمتغير المؤىل العممي” والبيرة

91 

14.4 
نتةةةائج اختبةةةار تحميةةةل التبةةةاين األحةةةادي السةةةتجابة أفةةةراد العينةةةة فةةةي أسةةةموب 

” رام اهلل والبيةةةةةرة“مةةةةةي المرحمةةةةةة االساسةةةةةية الةةةةةدنيا فةةةةةي محافظةةةةةة مواجيةةةةة معم
 لمسموك السمبي يعزى لمتغير المؤىل العممي

92 

نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في أسموب  4.15
” رام اهلل والبيرة“مواجية معممي المرحمة االساسية الدنيا في محافظة 

 غير التخصصلمسموك السمبي حسب مت

93 

16.4 
 المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة السةةتجابة أفةةراد عينةةة الدراسةةة

رام اهلل “ألسةةةةموب مواجيةةةةة معممةةةةي المرحمةةةةة االساسةةةةية الةةةةدنيا فةةةةي محافظةةةةة 
 لمسموك السمبي يعزى لمتغير الخبرة في التدريس” والبيرة

94 

بة أفراد العينة في أسموب نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجا 17.4
” رام اهلل والبيرة“مواجية معممي المرحمة االساسية الدنيا في محافظة 

 لمسموك السمبي يعزى لمتغير الخبرة في التدريس

95 

18.4 
( لممقارنةةةةةةات البعديةةةةةةة بةةةةةةين المتوسةةةةةةطات الحسةةةةةةابية LSDنتةةةةةةائج اختبةةةةةةار )

 95 الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب الخبرة في التدريس
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 فيرس المحتوى:

 

 رقم الصفحة  الموضوع 

  االىداء 

  الشكر والتقدير 

  إقرار

  الممخص بالعربي 

  الممخص باالجنبية 

 الفصل األول
 1 خمفية الدراسة 

 2 المقدمة 

 7 مشكمة الدراسة 

 8 أسئمة الدراسة 

 8 فرضيات الدراسة 

 10 أىمية الدراسة 

 10 أىداف الدراسة 

 11 ت الدراسة محددا

 11 مصطمحات الدراسة 

 

 الفصل الثاني اإلطار النظري والدراسات السابقة

 15 تعريف االخالق

 15 تعريف أخالقيات مينة التعميم
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 15 أىمية االلتزام االخالقي

 17 أخالقيات مينة التعميم

 26 تعريف السموك

 26 خصائص السموك

 27 االبعاد الرئيسية لمسموك

 28 لسموكتعديل ا

 28 االىداف العامة لتعديل السموك

 28 خصائص تعديل السموك

 30 مجاالت تعديل السموك

 32 االتجاىات الرئيسية في تعديل السموك

 40 اساليب زيادة السموك المرغوب فيو وتعديل السموك السمبي

 42 الدراسات السابقة 

 

 الفصل الثالث: الطريقة واالجراءات

 71 منيج الدراسة

 72 مجتمع الدراسة 

 73 أدوات الدراسة 

 75 إجراءات الدراسة

 75 متغيرات الدراسة 

 76 المعالجة االحصائية 

 

 الفصل الرابع: نتائج الدراسة 
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80نتائج سؤال الدراسة األول 

82نتائج سؤال الدراسة الثاني 

85نتائج سؤال الدراسة الثالث 

90نتائج سؤال الدراسة الرابع 

95نتائج سؤال الدراسة الخامس

الفصل الخامس مناقشة النتائج

98مناقشة نتائج سؤال الدراسة األول 

99مناقشة نتائج سؤال الدراسة الثاني 

101مناقشة نتائج سؤال الدراسة الثالث 

104مناقشة نتائج سؤال الدراسة الرابع 

108مناقشة نتائج سؤال الدراسة الخامس

109التوصيات 

110المراجع 

131فيرس المالحق

132فيرس الجداول 

134فيرس المحتوى




