
 ٢٠٠٨). ٤(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 تعاملهموأساليب من وجهة نظر المعلمين  المرحلة األساسية طلبة لدى مظاهر السلوك السلبي
  هامع

Aspects of Negative Behaviors among Students in the Basic Stage 
from the Viewpoint of Teachers and Mechanisms of Coping With 

them 

  

  زياد برآات

Zeiad Barakat 

  ، طولكرم، فلسطينمنطقة طولكرم التعليمية، المفتوحةجامعة القدس 

  zeiadb@yahoo.com:  بريد الكتروني

  )٤/٨/٢٠٠٨: (، تاريخ القبول)٢٥/١١/٢٠٠٧: (تاريخ التسليم

  

  ملخص

ة األساسية    طلبةمظاهر السلوك الصفي السلبي لدى  إلىالدراسة التعرف  ت هذههدف المرحل
ين    ر المعلم ة نظ ن وجه ا م د األس تخدمها  ، وتحدي ي يس ؤالء ليب الت ذه   ه ة ه ون لمواجه المعلم

لوآية  اهر الس ى    . المظ ة عل ت أدوات الدراس رض طبق ذا الغ ة له ن عين ة م ًا معلم )٨٣٢( مكون
مستوى  نإ) ١  :اآلتية أظهرت الدراسة النتائج وقد معلمة، )٤١٩(ًا ومعلم )٤١٣(منهم  ومعلمة،

دى     تقييم المعلمين ل ة  مظاهر السلوك الصفي السلبي ل ة األساسية   طلب ان متوسطًا، وأن    المرحل آ
لسلوك السلبي الخمسة األآثر تكرارًا لمظاهر ال) ٢  .مستوى مواجهتهم لها آان مرتفعًا بشكل عام

ة على الجدران، و الحديث دون  الخربش: التالي على الترتيب آانت وفقًا لتقييم المعلمين لدى طلبة
ت  تئذان، والش ب، اس رين،  وم والس ل اآلخ ىرآ ا  .والفوض اهرالبينم راراً   مظ ل تك ة األق  الخمس

الي    السلبي فكانتلسلوك ل ى الترتيب الت اداة، وإحداث       : عل التجول في الصف، والتصفيق، والمن
تبعًا لمستوى ظهورها لدى  مجاالت مظاهر السلوكترتيب أما . بذيئةالفاظ لألاوأصوات مزعجة، 

ذ  ى التالتالمي ان عل اليفك ب الت ل: رتي ال الس دواني، مج لوك ووك الع ال الس ي، مج ال واللفظ مج
السلوك السلبي    ر استخدامًا لدى المعلمين للتعاملن األساليب الخمسة األآثإ) ٣  .الحرآيالسلوك 

الي ب الت ى الترتي ت عل ل، : آان زل، والتجاه غال، ناإلوالع تخدام األوش اليب اس ة، الس اء وجذاب بن
الي      بينما األساليب. إنسانية مع الطالب اتعالق ى الترتيب الت : الخمسة األقل استخدامًا فكانت عل
دياال زل كومي ةو ،واله لوك،   معرف باب الس اب، وأس ه والعق اد، والتوجي تعلم الجم واإلرش عي اال

األساليب االجتماعية، األساليب : أما ترتيب مجاالت األساليب فكان على الترتيب التالي. التعاوني
  .النفسية، األساليب التربوية
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Abstract 

This study aimed at identifing the aspects of negative behaviors 
among students in the basic stage from the viewpoint of teachers and 
mechanisms of coping with them. To acheive this aim, instruments were 
administered to a sample of 832 teachers (413 males and 419 females). 
Results revealed the following:  1) The level of the teachers' evaluation 
of the student's aspects of negative behaviors in the basic stage was 
average, while their coping with them was high. 2) The most frequent 
five aspects of the student's negative behaviors were arranged as follows: 
Scribbling on walls, talking without permission, cursing, kicking others, 
and mess. In contrast, the least frequent five aspects were arranged as 
follows: walking in class, hand clapping, calling, making noise, and 
using obscene words and expressions. The arrangement of the domains of 
negative behavior aspects were as follows: aggressive behavior domain, 
verbal behavior domain, and motor behavior domain. 3) The most 
frequent five mechanisms used by teachers to cope with the negative 
behavior of the students were arranged as follows: ignorance, time-out, 
engagement, attractive methods, and constructing human relations with 
students. The least frequent five mechanisms arranged were as follows: 
humor, identifying causes of behavior, punishment, guidance, and 
cooperative learning. The arrangement of the styles domains was as 
follows: social, psychological, and educational. 

  
  خلفية الدراسة

  مقدمة

ه،  محددًا السلوك البشري تعبيرًاُيعد  ه   عن المحاوالت التي يبذلها الفرد لمواجهة متطلبات فلدي
ارة    ه ت ى عدد من الحاجات التي تدفع ب ع،    إل ارة   سلوك ال يرضاه المجتم ى وت ه     إل سلوك يجلب ل

اء،      والثناء،الحمد  رد آل سلوك بن ل     نسان اإلن أل وان المجتمع ليستحسن من الف ة العق وهب نعم
ا هي إال    والمجتمع  والمدرسة  األسرةليتحكم بدوافعه، وان  ة   مؤسسات  م ة وتربوي ة  اجتماعي آفيل

ى           .بتهذيب السلوك وتقويمه رد يسعى إل ى أساس أن الف ويفسر السلوك اإلنساني في المجتمع عل
ا رأى من نفسه     االحتفاظ بحالة من التوازن الداخلي، و إذا م الجماعة  ال يرضي   ًاسلوآ  يسلك  فه

  .عزله عن اآلخرينوالمجتمع حاول العدول عنه حتى ال يتم 



 ١٢١٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرآات ـــــــــــــــــــــ زياد
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ة         -وال تزال-لقد آانت مشكالت السلوك  ا المعلمون عناي ي يوليه م المسائل الت واحدة من أه
تعلم       ة ال ل في عملي ة، تمث خاصة، فقد آانت نظرة المعلمين لمشكالت السلوك من الناحية التاريخي

ا ذلك الجانب الشا دوء       ،ئك الذي ال بد من مواجهته بشكل م دم دوالب العمل المدرسي به ى يتق حت
وزه      ،وانتظام، فالمدرس الناشئ آان يخشى عدم قدرته على فرض النظام   ان يخشى أن تع ا آ آم

وب              ى المدرس المحب م عل ار الحك ان معي نًا، وآ لكًا حس ذ يسلكون مس الحيلة في أن يجعل التالمي
دوء والنظام    صف،مدى سيطرته على ال يعتمد إلى حد بعيد على والهدف  . ونجاحه في فرض اله

يم،         ا الهدف األساسي وهو التعل تم به ي ي من هذا أن يرآز المدرس جهده على عملية التدريس الت
  .وال يتشتت انتباهه ومجهوده باالهتمام بالمشكالت السلوآية العارضة

م وإدارة المدرسة هو ان   امن أصعب ما يوإن  ي تع     جهه المعل  دتشار المشكالت السلوآية الت
رات  ورغم أن مهمة المدرسة . للنظام التربوي وقيم المجتمع عامل تحٍد آواقع طبيعي نتيجة المتغي

ك  ال تقتصر على التعليم والتربية بل تتجاوزالمستجدة في المجتمع  ذه المشاآل     ل ذل ول له تجد الحل
و    . بصورة عامة ذ يتمتع ة من التالمي اعي قيمي عالٍ    ورغم أن الغالبي إ ن بسلوك اجتم ة  ؛ ف ن األقلي

اخ الصف            ى المن ًا عل لبيًا متفاوت أثيرًا س ا يسبب ت ي، مم  ي،منهم يتصرفون بشكل عدواني وتخريب
تقرار الازعزعة  و ة   و المدرسي  النظام و س ة، (التفاعل الصفي   تشويش عملي ن إ .)٢٠٠٣العثامن

ي ي لوآية الت انيالمشكالت الس ي غمن ع ذ ف ا بعض التالمي ى ه لبي عل ؤثر بشكل س ة الصف ت رف
ديرين     ين والم د من المعلم ا      ،اآلخرين إضافة إلى استنفاذ الوقت والجه ول له اد الحل وشغلهم إليج

تعلم    ،على حساب االهتمام بالعملية التعليمية واتج ال ويؤدي آل هذا إلى تدني مستوى التحصيل ون
  ).٢٠٠٥ البدري،(

دا  إ ي الم لوآية ف كالت الس ى أ  رس ونتيجن المش ت عل دة دل ات عدي ر  ة دراس ن اخط ا م نه
اء   تحديات ال ة باآلب واإلدارات  ،لدور المدرسة من جانب وأطراف العملية التربوية األخرى الممثل

 ،واالعتداء الجنسي  ،والعنف ،والسرقة ،ومن هذه المشكالت الشغب والمحيط، ،والبيت ،ةالتربوي
ا   في الملبس والسلوك،  والتقليد األعمى ،ةالممتلكات العاموإتالف  ،والتدخين ،وشرب الكحول مم

القيم    ،إلى تدهور حاالت األداء والتحصيل العلميأدى  د ب وتدني حاالت االنضباط وااللتزام والتقي
ب،  Fredrik, 2001؛  Fontana, 2005 ؛٢٠٠٦برآات، ( والمبادئ التربوية ؛ ١٩٩٤؛ الخطي
Cooper, 1981(.    ذه ائج ومخاطر و    وهذا ما دفع الباحث إلى إجراء ه ة نت ار  الدراسة ومعرف آث

  . هذه المشكالت السلوآية في المرحلة األساسية
  

  أنواع السلوك البشري

ر السوي   أووالسلوك الشاذ  ،السلوك السوي إلى البشرييقسم السلوك  والسلوك السوي    .غي
ذي يظهر   اإليجابي  هو السلوك  ى  ال اس،       عل دى اغلب الن ألوف ل ك    شكل سلوك عادي م وهو ذل

ر      .لسلوك المعبر عن تكيف مناسب يثمر فيه التفاعل بين الفرد ومحيطه ا اذ أو غي ا السلوك الش أم
التناسق   جراء عدمالذي يعبر عن درجة غير المألوف في السلوك من  السلوك السلبي السوي فهو

ى أن للسلوك         ). Barlow, 1995( داخل الشخص  ذا المجال إل ة في ه وتشير الدراسات النظري
اعي       يالسلوك الفرد: شكاًال متعددة منهاالبشري أ ويتمثل بأبسط صور السلوك، والسلوك االجتم
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راد في المجتمع الواحد وهو               ره من األف رد وغي ين الف ة ب ر عن العالق ذي يعب ويتمثل بالسلوك ال
ة من              ل بسلوك الجماعات الخاصة بفئ ع، والسلوك الجمعي وهو متمث ذا المجتم ة ه انعكاس ثقاف

األح راد آ اتاألف ات واألقلي ب،  ( زاب والطبق ى  ).١٩٩٤الخطي التعرف إل ة ب ذه الدراس تم ه وته
ردي   لبي الف لوك الس اهر الس اعي مظ دى      واالجتم ه ل وب في ر المرغ لوك غي ي س ل ف ذي يتمث ال

   :والذي يندرج تحت أحد المظاهر السلوآية اآلتيةالتالميذ في غرفة الصف 

 :سلوك سلبي لفظي ومن أهم مظاهره .١

 .اآلخرين أو مع األقرانالتحدث مع  -

 .الحديث دون استئذان -

 .اإلجابة دون آذن -

 .أصوات مزعجة أثناء شرح المعلم إحداث -

 .غير مقبولة للزمالءوالمناداة بأصوات غير مستحبة  -

 .الغناء أو الدندنة -

  :سلوك سلبي حرآي ومن أهم مظاهره .٢

 .الوقوف دون إذن المعلم -

 .التجول في الصف -

 .تحريك المقعد -

 .ية آحك الرأس والشعر واألنفحرآات جسم -

 .التصفيق باليدين أو فرقعة األصابع -

 .و الكتابة على الجدران والمقاعدأالخربشة  -

 .النظر المستمر إلى الخارج من النافذة -

 .الفوضى وعدم الترتيب لبعض الطالب بشكل واضح -

  :من أهم مظاهره وفوضوي سلوك سلبي عدواني .٣

 .إتالف ممتلكات المدرسة الصفية -

 .الزمالء والتحرش بهمضرب  -

 .تهديد اآلخرين -

 .رآل اآلخرين -
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 .الشتم والسب للزمالء -

 .رد الطالب على المعلم بألفاظ سلبية تعارض تعليماته -

 .اخذ ممتلكات اآلخرين عنوة -
  

  طرق قياس السلوك السلبي

ع     رق تتب دة ط اك ع ادة هن لوك  ع ر للس اس المباش اير( للقي دس   ؛٢٠٠٢، ةالعم ة الق جامع
  :يلي يتم توضيحها بما )Cooper, 1981؛ ١٩٩٧المفتوحة، 

ويتم بتسجيل عدد مرات حدوث     ): Frequency Recoring(قياس تكرار السلوك طريقة  .١
ى أن     لوك عل اس الس ن أبسط الطرق لقي ة م ذه الطريق ددة، وه ة مح رة زمني ي فت لوك ف الس
حة،    ائص الواض ح والخص لوآية ذات المالم رارات الس ع التك ة جمي جل بدق د وتس ترص
رات         دد م دوث، وع رات الح دوثها، وفت رر ح ي يتك يرة، والت دتها، والقص ي م قة ف والمتس

دل حدوث      )Rate of Behavior(يحسب معدل السلوك   ثم ومن. الحدوث ل تسجيل مع مث
د    ذ من المقع ذه        سلوك خروج التلمي ة لتسهيل ه ذا ويمكن استخدام أدوات التسجيل التالي ، وه

ة       عداد خاص لتسجيل العدد : المهمة ة، بطاق ة الحاسبة المألوف التراآمي للسلوك المحدد، اآلل
 .التسجيل العادية، استخدام الخرز أو آريات صغيرة، اآللة الحاسبة الطابعة

لوك    .٢ دوث الس دة ح اس م ة قي دة   ): Duration Recoding(طريق جيل الم ن تس ا يمك وهن
ة للسلوك، ومن    وذلك بتحديد نقطة البداي   الزمنية التي يستغرقها السلوك عند حدوثه ة والنهاي

المظاهر السلوآية الشائعة التي يتم قياسها بهذه الطريقة استجابة العنف والغضب، والسلوك    
ة    . النمطي اللفظي وغير اللفظي ذه الطريق ساعة توقيت   : ومن األدوات المناسبة الستخدام ه
 .الرياضية، مسجل األشرطة

تسجيل   فيها يتعذر وتستخدم في حالة ):Time Sampling(طريقة تسجيل العينات الزمنية  .٣
دة قصيرة    هذه الطريقة وبشكل مستمر لحدوث السلوك، وتتم ،الفترة الزمنية آاملة بتسجيل م

ة     ذه الطريق ة الحاسبة   : آعينة للفترات الزمنية، واألدوات المناسبة لتسجيل السلوك في ه اآلل
 .الطابعة، واألشرطة التسجيلية

رة  .٤ ة المباش ة المالحظ ة ): Direct Observation(طريق ي حال ابقة ف تخدم الطرق الس تس
ة، أو     تخدام المالحظ يمكن اس نهج الوصفي ف تخدام الم ة اس ي حال ا ف ة، أم البحوث التجريبي
ة      ذه الدراس ي ه ات، وف ع البيان اييس لجم تبيانات، والمق ة، أو االس ة الحال ة، أو دراس المقابل

 . م المباشر لسلوك الطالب في غرفة الصفاستخدم االستبيان الذي يعتمد على مالحظة المعل
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  وأسئلتها مشكلة الدراسة

درس بشكل خاص،      ر من   تعتبر المشاآل السلوآية في المدرسة بشكل عام وفي قاعة ال  أآث
غل   ي ش ايا الت ع     تالقض ى جمي ويين عل ال الترب عدب رام   .الص ة احت ة لفقل مالطلب دام لمعل ، وانع

ات،  ياع للتعليم لوآي  االنص ام بس اه  والقي ة اتج رينات عدواني لوآيات ،اآلخ ال وس لبية  األطف الس
م  شائعةالمن الظواهر  هيالمختلفة في غرفة الصف  اه الطالب     أن إذ .التي يواجهها المعل ة انتب قل

ة الصف تسبب ضياع     واالنشغال بسلوآيات تخريبية مزعجة داخل غر   ر من وقت   ف يم   آثي التعل
 .طرقا تضر بسير العملية التربوية ذا العمل مستخدماوتسبب انهماك المعلم بكبح ه خالل الحصة،

ي يحدثها بعض الطلب      د يضطر تحت     ةفالمعلم الذي يشوش ترآيزه وينزعج نتيجة الفوضى الت ق
ات  زوج بالغضب،لحظ ى الضغط المم ؤالء الطلب إل ة ه الل الصراخ المتواصل   ةمعاقب ن خ م
يهم، ه  أو عل ةتوجي م، اإلهان تخدام  أو له لوباس تم أس ة  .الضرب أو الش تهدف الدراس ة تس الحالي

ة    آراءع ستطالا دى   المشكالت السلوآية  حول   األساسية معلمي المرحل ة ل ة في     طلب ك المرحل تل
ام الدراسي    في محافظات شمال فلسطين  المدارس الحكومية  اليب      .من الع ى األس م التعرف عل ث

ذه   .السلبيالصفي  السلوك مظاهر للتعامل معالتي يستخدمها هؤالء المعلمون  وبذلك فقد انبثقت ه
ا   يين هم دفين أساس ق ه ة لتحقي اهر  : الدراس ى مظ رف عل ة األول التع دى طلب لبي ل لوك الس  الس

ذه المظاهر    المرحلة األساسية، والثاني الكشف عن األساليب التي يستخدمها المعلمون لمواجهة ه
  : ؤالين اآلتيينوبالتحديد فإن الدراسة الراهنة تحاول اإلجابة عن الس. السلوآية

ة  م .١ دى طلب لبي ل لوك الس اهر الس ا     ا مظ ين؟ وم ر المعلم ة نظ ن وجه ية م ة األساس المرحل
  الترتيب النسبي لهذه المظاهر؟

دى        .٢ ة مظاهر السلوك السلبي ل ة ما األساليب التي يستخدمها المعلمون لمواجه ة   طلب المرحل
  الترتيب النسبي لهذه األساليب؟ األساسية؟ وما

  

  سةأهمية الدرا

ى    أهمية منهذه الدراسة  أهميةق بثنت م الموضوع نفسه وهو التعرف عل مظاهر السلوك    أه
ا   ،تلك المرحلةمن وجهة نظر معلمي  األساسيةالمرحلة  ةالصفي السلبي لدى طلب رز آم ة  تب  أهمي

دًا       ،من خالل اإلجابة عن سؤال بسيط جدًا يطرح نفسه   الدراسة ة وصعبة ج ه مهم ولكن مدلوالت
ه؟ والجواب هو         طالبًاآم : هوأيضًا و ل المدرس عن أداء عمل واحد   طالب فوضويًا يكفي لتعطي

م وال     د المعل ة فقط؛ فقط تلميذ واحد يكفي لتعطيل الدرس وتضييع وقت وجه ا تظهر    . طلب ومن هن
ا   السلبي  الصفي السلوك   أهمية ه لم يم لكل من الطالب          أ من  ل تعلم والتعل ى مسيرة ال ر عل ر آبي ث

  :من الجوانب اآلتيةهذه الدراسة  أهميةتبرز لك وبذ والمعلم،

م الدراسات القليلة التي تتناول بنوع من الخصوصية    إحدى إنها .١ مظاهر السلوك الصفي     أه
ة لبي للطلب ي الصف الس ث  ،ف أتون ةالطلب أنحي ة،  ي ات مختلف ن بيئ ة  م تويات ثقافي ومس

 .واجتماعية متباينة
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ا   نإ .٢ ة مثل هذه الدراسة له رة في   أهمي ين مساعدة   آبي والمرشدين   المدرسية  واإلدارة المعلم
يين   ويين والنفس ى   الترب رف عل ي التع مف لبية للطلب   أه فية الس اهر الص دها  ،ةالمظ وتحدي

ى العشوائية    وووضع خطط لتعديلها وعالجها بطريقة مخططة  اد عل منظمة بدال من االعتم
 .والمعالجة في التفكير

ر من     التي تع واألبحاثتعتبر من الدراسات  .٣ ة لكثي ر مكمل داخلي     األبحاث تب ى الصعيد ال عل
 . األساسيةفي المرحلة  ةوالخارجي في مجال مظاهر السلوك للطلب

ة  تساعد هذه الدراسة المعلمين بوجه عام على تحديد المظاهر السلوآية .٤ ا   ةللطلب  االيجابي منه
 . ليميةثرها على تسهيل دور آل من المعلم والطالب في العملية التعأوالسلبية و

  
  محددات الدراسة

  :بالظروف والعوامل التاليةيمكن تعميم نتائج هذه الدراسة 

 .٢٠٠٦-٢٠٠٥ لدراسيطبقت هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام ا: العامل الزمني .١

شمال فلسطين   ات محافظ المدارس الحكومية في تم تطبيق هذه الدراسة في : العامل المكاني .٢
 .وجنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت نابلس،: وهي التعليمية

  .األساسيةتم تطبيق هذه الدراسة على معلمي ومعلمات المرحلة : العامل البشري .٣
  
  دراسات السابقةال

اليب مواجهت  لقد استحوذ موضوع مظاهر السلوك الصفي السلبي    ين   ه وأس ل المعلم  ا من قب
ويين  العديد من الباحثين  على اهتمام د أن أصبحت المشكالت     خبو ،السيكولوجيين والترب اصة بع

ة   رقوتع ،يحول دون تحقيق المدرسة ألهدافها الصفية السلوآية تشكل عائقًا ة التعليمي ل سير العملي
م  حيث  ليها والتي تتعلق بمجال الدراسة  تم الوصول إلدراسات التي لوفيما يلي عرض  .التعليمة ت

  :وفقًا لهدفها إلى مجموعتين آاآلتيتصنيفها 

  لدى التالميذ مظاهر السلوك السلبيلكشف عن أهم هدفت لالتي سات الدرا  :أوال

اني       دي واليم ا هوي ام به ي ق ر      ) ٢٠٠٧(هدفت الدراسة الت ى السلوآيات غي ى التعرف عل إل
دائي          ذ الصفين الثالث والسادس االبت ين؛ والتي تصدر عن تالمي . المقبولة من وجهة نظر المعلم

ة     راد العين ًا  ) ٢٤٩(بلغ عدد أف البحرين      معلم ع محافظات ب ى أرب ة موزعين إل وأظهرت  . ومعلم
ذ          ة نحو تالمي ك الموجه ق بتل ذ تتعل ين التالمي ائعة ب نتائج الدراسة أن السلوآيات غير المقبولة الش

ة     والصف أوًال، يليها تلك السلوآيات الموجهة نح ممتلكات الصف، أما أقلها شيوعًا فكانت موجه
ه ال توجد     أآما بينت النتائج  .نحو المعلم اث، وأن ن هذه السلوآيات تشيع بين الذآور أآثر من اإلن

ين    ة ب روق دال ذه         الف اع ه ائج ارتف ت النت ا بين ة، آم ر المقبول لوآيات غي يوع الس ي ش ذ ف تالمي
  .السلوآيات في حال اختالف جنس المعلم عن جنس التالميذ



 "......مظاهر السلوك السلبي لدى طلبة المرحلة األساسية من "ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٢٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ٤(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

اط السلو  ) Hoffmann, 2004(وهدفت دراسة هوفمان  دى   إلى الكشف عن أنم ك السلبي ل
ائج أن  . معلمًا ومعلمة) ٢٨٠(تالميذ المرحلة األساسية من وجهة نظر عينة مكونة من  وبينت النت

لوك         م الس ي، ث لوك الحرآ ط الس م نم ذ، ث دى التالمي ارًا ل ر انتش و األآث ي ه لوك اللفظ ط الس نم
  .طًاوأظهرت الدراسة أن مستوى السلوك السلبي عمومًا آان متوس .العدواني التخريبي

ي   ة ليك دفت دراس دى    ) Leckie, 2004(وه لبي ل لوك الس اط الس ى أنم رف عل ى التع إل
ة     ة مكون ة ) ٣٤٨( طالبات المرحلة االبتدائية من وجهة نظر عين ائج  . معلم رز   أن وآشفت النت أب

ى الترتيب      ات آانت عل دى الطالب دواني والتسلط، والتحرش     : أنماط السلوك السلبي ل السلوك الع
نمط      .أخذ ممتلكات الغير، والسباب والشتم والتلفظ النابيباآلخرين، و ذا ال ام له وآان المتوسط الع

  . ًاالسلوك متوسط من

وبر     ا آ م مظاهر المشكالت       ) Cooper, 2004(وفي دراسة أجراه بهدف الكشف عن أه
لبية لوآية الس ذه المشكالت الس ور ه ي ظه ؤثرة ف م العوامل الم ة أه ة  ومعرف ذ المرحل دى تالمي ل

ة، اال ة الدراسة من    بتدائي ذآور والنصف   ) ١٢٢(حيث تكونت عين ة نصفهم من ال ًا ومعلم معلم
ع،          آشفت ال قد و اآلخر من اإلناث، تكلم بصوت مرتف م مظاهر السلوك السلبي هو ال ائج أن أه نت

    .ولكن آان المتوسط العام لهذه المظاهر السلوآية منخفضًا. والتشويش أثناء آالم المعلم

ذ        ) Mason, 2003(ة ماسون وهدفت دراس دى تالمي ى تقصي مظاهر السلوك السلبي ل إل
ة  ) ٢٨٦(وتكونت عينة الدراسة من  . المرحلة االبتدائية والعوامل المؤدية إليها ًا ومعلم د  . معلم وق

ى الترتيب        رز مظاهر السلوك السلبي آانت عل ة الصف،     : آشفت النتائج أن أب ة في غرف الحرآ
ة  دار األصوات المرتفع دون إذن وإص تكلم ب ذه   . ، وال ة له ل المؤدي م العوام ائج أن أه ت النت وبين

  .  األشكال السلوآية هي العوامل النفسية

رى واي و لبي     )Wei, 2003(أج لوك الس اهر الس ي مظ دف تقص ة به ة   دراس دى طلب ل
ائج أن    . معلمًا ومعلمة) ١٦٤(من وجهة نظر عينة مكونة من  المرحلة األساسية د أظهرت النت وق

ي         أآث التهجم اللفظ ة ب لوآيات المرتبط ي الس ذ ه دى التالمي ارًا ل لبي انتش لوك الس كال الس ر أش
 ياتسلوآ ، وأخيرًا السلوآيات التخريبية والفوضويةوالصراخ على اآلخرين، ثم  والشتم والزعيق

اً       .السرقة واالعتداء على ممتلكات الغير ذه األشكال السلوآية مرتفع دى   وآان متوسط ظهور ه ل
  .ميذالتال

دفت  ل  وه ة جمي دارس       إ )١٩٩٩( دراس ي الم ذ ف لوآية للتالمي كالت الس ة المش ى معرف ل
ين،  ة نظر المعلم ن وجه ة م ة المكرم ة بمك ن   االبتدائي ة م ة الدراس ت عين ًا) ٤١٢(وتكون  .معلم

التسرع في   :هي آالتالي وأظهرت نتائج الدراسة أن المشكالت السلوآية من وجهة نظر المعلمين
ية،     قلة االنتباه، حساب الدراسة،اللعب على  ات المدرس ضعف المستوى    التهرب من أداء الواجب

  .وظهرت تلك المشكالت بطريقة متوسطة وإهمال العمل المدرسي، العلمي،

ام ومنصور  هدفت   ى  )١٩٨٨(دراسة اإلم ة   إل ة المشكالت السلوآية لطالب المرحل معرف
ة     ي الرياض ر معلم ة نظ ن وجه ة م ت ع .الثانوي ن   وتكون ة م ة الدراس ة ) ٧٦(ين ًا ومعلم  ،معلم
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رة    وأظهرت نتائج الدراسة ذات وهي   أن بعض أنماط السلوك السلبي احتلت نسبة آبي دى التلمي : ل
تت، اه والتش ة االنتب ذب والسرقة وقل ية  الغش والك ل وواالضطرابات النفس اه وتحمي جذب االنتب

دوان،   ه والع رين ألخطائ ة لزميلته   اآلخ رام الطالب دم احت دى   والال ا،وع وظ ل كل ملح االة بش مب
ذآور وهي  فيما احتلت  .الطالبات ة،  : أنماط سلوك أخرى نسبة آبيرة لدى التالميذ ال اظ البذيئ  األلف
  .والعدوان والتدخين بشكل آبير عند الطالب وجذب انتباه اآلخرين، والتهريج،

دفت  هاب   ه و ش ة أب ى) ١٩٨٥(دراس دارس الم    إل ي م لوآية ف كالت الس ح المش ة مس رحل
ي األردن، و ية ف دى األساس ة م ة،  معرف ة التعليمي ة والمنطق ة التعليمي الجنس والمرحل ا ب ارتباطه

اك مشكالت        ) ٢٣٦(تكونت عينة الدراسة من  ائج الدراسة، أن هن ًا ومدرسة، وأظهرت نت مدرس
ة أثن    :منهالدى الطالب سلوآية ظهرت بدرجة آبيرة  دة طويل اء عدم القدرة على ترآيز االنتباه لم

وراء،   والشرح،  ات لل زمالء،    وااللتف ة،   والحديث مع ال رة الحرآ م،     وآث ر غضب المعل وال تثي أق
دفاتر،  و ل ال ات الخاصة مث الف الحاج دواني   وإت لوك الع ور الس ان ظه ا آ الم، بينم ب واألق الكت

  .بدرجة قليلة

د         ) ١٩٨٤(دراسة الضامن هدفت  ى درجة شيوع المشكالت السلوآية  عن ى التعرف عل إل
ة أن ا ائج الدراس د أظهرت نت ي األردن، وق ة ف ة والثانوي دارس اإلعدادي ي الم راهقين ف ة الم  لطلب

القلق والشرود والتشتت واالعتمادية، والخجل، والتواصل   : آانتالطلبة  المشكالت التي يظهرها
ال،  اذل،  اوواالتص لوك المتخ النفس،        ولس ة ب عف الثق د وض ل النق دم تقب دة وع ية الزائ الحساس

ي        االو ة فه بة قليل رت بنس ي ظه لوآية الت كالت الس ا المش ارآة، أم ن المش حاب م رد، : نس التم
دواني  و لوك الع ادع والس لوك المخ د    . الس كالت عن يوع المش بب ش ى أن س ة إل وخلصت الدراس

باب  ة أس ى ثالث زى إل د يع راهقين ق رة،  : الم ي األس ة ف ئة االجتماعي لوب التنش ق بأس باب تتعل أس
  .الذين يتعامل معهم المراهق) الشلة(الصفي، أسباب تتعلق بالرفاق وأسباب تتعلق بالجو 

ات ا  :ثانيا ي لدراس م  الت ى أه رف عل ى التع دفت إل ين ه اليب المعلم ي أس اهر  ا ف ع مظ ل م لتعام
  السلوك الصفي السلبي

ان    ا المعلمون       ) Norman, 2005(هدفت دراسة نورم ي يتبعه اليب الت تقصي بعض األس
لوك الع  ع الس ل م ن    للتعام ة م ة الدراس ت عين ة، تكون دارس الحكومي ي الم ف ف ًا ) ٥٩٤(ني معلم

ي   ون ف ة يعمل ة) ٣٤(ومعلم دى    . مدرس ف ل لوك العني توى الس ى أن مس ا إل د خلصت نتائجه وق
وي آانت أنجح    الطالب آان مرتفعًا وأن  رامج  البرامج المصممة على أساس ترب في التعامل    الب
  .مع هذا النمط من السلوك

ى بهدف التعرف   ) Yowkon, 2005(سة يوآون   آما قامت درا ا     عل ي يتبعه اليب الت األس
ة الدراسة من            ذ المشاآسين في الصف، تكونت عين ًا  ) ١٤٤(المعلمون للتعامل مع التالمي معلم

اء      :هي ومعلمة، وأظهرت أن أهم األساليب للتعامل مع التالميذ المشاآسين  م بن ذ والتجاهل، ث النب
ى طرق          عالقات إنسانية بالتعرف  اد عل ك االعتم ي ذل ا، يل ذ وتفهمه على مشكالت هؤالء التالمي

  .المختلفة التعلم الجمعي وإشراك التالميذ في األنشطة الرياضية والفنية
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أهم الطرق واألساليب التي  تحديد) Lois & Greer, 2004(رير ت دراسة لويس وجتناول
ذه الدراسة أن      ، بها المعلمون للتعامل مع السلوك الفوضوي في المدارسعيت ائج ه د أظهرت نت وق

األسلوب الجسمي،  : على الترتيب تأهم األساليب للتعامل مع السلوك الفوضوي في المدارس آان
لوب      طة الرياضية، األس تخدام األنش ة، اس طة الجماعي ي األنش ب ف ج الطال ى دم ز عل ذي يرآ ال

م ا      انية وتفه ات اإلنس ى استخدام العالق لمشكالت، واألسلوب النفسي،    االجتماعي، الذي يرآز عل
   .الذي يرآز على العالج واإلرشاد النفسي للتخلص من بعض العوارض النفسية

إلى تقصي األساليب الفعالة للتعامل مع السلوك  ) Sujin, 2004(ين سوجت دراسة فآما هد
ة        تهتار من وجه ام الصحي واالس ر وعدم االهتم  السلبي في المدرسة آالغش واالعتداء على الغي

ية،       ) ٣٣٨(تكونت عينة الدراسة من . نظر المعلمين ة األساس ة يدرسون في المرحل ًا ومعلم معلم
اب      توقد أظهر ز والعق ة آاستخدام التعزي النتائج أن المعلمين يفضلون استخدام األساليب التربوي

ية   اليب النفس تخدام األس م اس اعي، ث يم الجم اتوالتعل و  وآلي اء والمح لوك آاإلقص ديل الس تع
ة و ات االجتماعي تخدام العالق رًا اس م أخي ل، ث اليبالتجاه ذه األس ين له تخدام المعلم ان ، وأن اس  آ

    .بمستوى مرتفع

دف بدراسة  )Medway, 2003(ميداوي قام  ى ه د   ت إل من  أسباب المشاآل المدرسية    تحدي
آشفت   .مي الصفوف األساسية، ومعرفة األساليب الفعالة للتعامل مع هذه المشاآلمعل وجهة نظر
ة        الدراسة عن ر من العوامل المتعلق ذ مسؤولة أآث أن المعلمين يرون أن العوامل المتعلقة بالتالمي

ن   المعلم ع كالتب ي الصف مش ديح   .الدراس ائج أن الم ت النت ه  وبين ذي يبدي ذ   ال م للتالمي المعل
  . أصحاب المشاآل في الصف ال يعطي نتيجة مثل استخدام النقد والعقاب

ر  وهدفت دراسة ب   ى تقصي   ) Brophy & Rohrkemper, 2003( روفي وروهرآيمب إل
اآل  ة      المش ين، ومعرف ر المعلم ة نظ ن وجه ي الصف م الب ف ا الط ي يظهره تراتيجيالت  اتإس

ة ممن يدرسون في     ) ٣١٢(تكونت عينة الدراسة من  .التعامل مع التالميذ المشكلين معلمًا ومعلم
ية،  ة األساس ة أ المرحل ائج الدراس ن نت ان م كالت   وآ باب لمش هم آأس تبعدوا أنفس ين اس ن المعلم
لوك الصفي، ة للطالب  الس مات الذاتي ددة بالس باب مح ذه األس م . وأن ه تراتيجيات األه وأن االس

اد النفسي       ل دور اإلرش للتعامل مع الطالب المشكل ترآز على تعاون األسرة مع المدرسة، وتفعي
  .في معالجة المشاآل آان بسيطًا واالجتماعي في المدرسة، وأن دور المعلم المباشر

ونتي دراسة هدفت  ى   )Monty, 2003( م دارس     ًامعلم  )٤٥( رأياستطالع  إل في سبع م
اط المشكالت         ،تلفة في إحدى الواليات األمريكيةمخ ة في عالج بعض أنم اليب المتبع حول األس

ي  مثل مشكلة التفاعل مع الزمالء ومشكالت التصرف :السلوآية واألآاديمية دني مستوى    ئالس وت
ى أن األسلوب العالجي      .التحصيل ة إل ه،     وتوصلت الباحث اد والتوجي ق اإلرش وإعطاء   عن طري

ززات، اعي،     المع في الجم ل الص الل التفاع ن خ يم م ة     يه والتعل ي معالج اليب ف ل األس أفض
  .المشاآل السلوآية واألآاديمية على حد سواء

راي   هدفت   ة ال  ) Fry, 2002(دراسة ف ة عالق ذ في الصف الدراسي،      لمعرف مدرس بالتلمي
د     أو لوآية، وق كالت الس ور المش ي ظه ة ف ذه العالق ر ه رث كالت  أظه ة أن المش ائج الدراس ت نت
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التعبير عن        م ب السلوآية تزداد لدى التالميذ الذين تكون عالقاتهم بالمدرس ضعيفة، وال يسمح له
م ومناقشة      تنخفض هذه المشكالت لدى التالميذ عندما يسمح  أنفسهم، بينما التعبير عن أرائه م ب له

ا    ئلة حوله ل من حجم ومستوى ظهور المشكالت السلوآية          مشكالتهم وطرح األس ك يقل ، آل ذل
ر     ات الغي ى ممتلك داء عل تم واالعت دوان والفوضوية والش رد والع كالت التم ديهم وخاصة مش . ل

ين  إلى أن األسلوب الذي يرآز على الجانب االجتماعي واإلنسالدراسة وخلصت  اني في العالقة ب
م    ذه          الطالب والمعلم هو األه ين يستخدمون ه د من المشكالت الصفية، وأن المعلم في حل العدي
  . األساليب بدرجة مرتفعة

اريلين  ة م دفت دراس ي يت) Marilyn, 2000(وه اليب الت م األس ى الكشف عن أه ا بإل عه
وقد تكونت عينة الدراسة من  . سيةالمعلمون للتعامل مع السلوك السلبي لدى طالب المرحلة األسا

ين يفضلون أسلوب الحوار والمناقشة      ) ١٢٢( معلمًا ومعلمة حيث خلصت نتائجها إلى أن المعلم
ي ترآز       أظهرآما المفتوحة مع التالميذ ذوي السلوك السلبي،  ة الت المعلمون أن األنشطة التعليمي

اعي أفضل   لبي، و      على التعلم الجم تخلص من السلوك الس ين     من ال ائج أيضًا أن المعلم بينت النت
  .يستخدمون هذه األساليب بدرجة مرتفعة

إلى معرفة األساليب التي يستخدمها المعلمون ) ١٩٩٤(وهدفت الدراسة التي أجراها السهل 
ق           ت، طب ة في الكوي ة االبتدائي ذ المرحل ه لتالمي ر المرغوب في تبيانان  في الحد من السلوك غي اس

ة الدراسة المكو   ة من   على عين ى مدى انتشار        ) ٢٩٦(ن ة، هدف األول التعرف عل ًا ومعلم معلم
اني  سلوك غير المرغوب فيه، بينما هدف ال ي يستخدمها المعلمون        الث اليب الت ى األس التعرف عل

ارًا     . في الحد من هذا السلوك ر المرغوب انتش وقد أظهرت الدراسة أن أآثر مشكالت السلوك غي
ي   ذ ه دى التالمي ة، : ل دم النظاف ية    ع ار األدوات المدرس دم إحض دوان، وع ذب، والع ى  والك عل

ة     المعلمين يفضلون آما بينت النتائج أن . التوالي اليب التقليدي دني  (استخدام األس اب الب دًال  ) العق ب
  .من األساليب الحديثة في تعديل السلوك غير المرغوب فيه

  
  تعقيب على الدراسات السابقة

  :يأتية عمومًا ما السابق اتيظهر من مراجعة الدراس

ى التعرف             .١ ى مظاهر السلوك السلبي أو إل ى التعرف عل ا إل ابقة هدفت إم أن الدراسات الس
م يجد الباحث دراسات             ة أخرى، ولكن ل ذا السلوك السلبي من جه على أساليب مواجهة ه
ت        ا حاول ة بأنه ة الراهن ز الدراس ا يمي ذا م بعض، وه هما ال ع بعض دفين م ين اله ت ب جمع

ى رف إل دى   التع لبي ل لوك الس اهر الس ةمظ تخدمها   الطلب ي يس اليب الت ى األس رف إل والتع
 . المعلمون لمواجهة هذه المظاهر من السلوك

 مظاهر السلوك السلبي؛ فقد أظهرت دراسات هناك اختالف ظاهر بين الدراسات في ترتيب .٢
)Hoffmann, 2004 ؛Cooper, 2004 ؛Wei, 2003 ( أتي ي ي لوك اللفظ أن الس
ةبا ة  لدرج رت دراس ا أظه ى، بينم دواني  ) Leckie, 2004( األول لبي الع لوك الس أن الس

ات ين أن دراس ي ح ى، ف ة األول أتي بالدرج وي ي ل،  Mason, 2003( والفوض ؛ جمي
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هاب،  ١٩٩٩ و ش ة        ) ١٩٨٥؛ أب ي الدرج أتي ف ي ي لبي الحرآ لوك الس رت أن الس د أظه ق
 . األولى

ة األساسية    طلبةالسلوك السلبي لدى  الدراسات السابقة في حجم ظهور نتائج تفاوتت .٣ المرحل
و شهاب،   ١٩٨٨؛ اإلمام ومنصور،  Wei, 2003( ففي حين بينت دراسات أن ) ١٩٨٥؛ أب

ات   فت دراس د آش رًا، فق ان آبي كلة آ ذه المش م ه  ,Hoffmann؛ Leckie, 2004( حج
ل، 2004 كلة  ) ١٩٩٩؛ جمي ذه المش م ه ة     أن حج رت دراس ا أظه طًا، بينم ان متوس  آ

)Cooper, 2004 (أن حجم هذه المشكلة آان منخفضًا. 

فقد آشفت العديد من  السلوآية  المظاهرأما عن األساليب التي يتبعها المعلمون لمواجهة هذه  .٤
ك  بيل ذل ي س رق ف ل الط ي أفض اعي ه ابع االجتم اليب ذات الط ات أن األس  الدراس

)Yowkon, 2005 ؛Brophy & Rohrkemper, 2003 ؛Fry, 2002 الضامن، ؛
 ,Norman ( بينما أظهرت بعض الدراسات أهمية األساليب ذات الطابع التربوي). ١٩٨٤
رت   )Marilyn, 2000؛ Medway, 2003؛ Sujin, 2004؛ 2005 ين أظه ي ح ، ف
 .أن األساليب النفسية هي األفضل في مواجهة السلوك السلبي )Monty, 2003( دراسة

تقرة ف     ر المس ة وغي ائج المتناقض ذه النت ل ه ي ظ ة   وف اءت الدراس ابقة ج ات الس ي الدراس
دى          لبي ل لوك الس اهر الس ول مظ ين ح تطالع رأي المعلم ة باس تجالء الحقيق دف اس ة به الراهن

  . ذلكالتعرف على األساليب التي يتبعها هؤالء المعلمون لمواجهة وهم، طلبت
  

  الطريقة واإلجراءات

  وعينتها مجتمع الدراسة :أوًال

ة األساسية في محافظات فلسطين      معلمي وم الدراسة من جميع تكون مجتمع علمات المرحل
لفيت    نابلس، وطولكرم : الشمالية ة وس ين وقلقيلي ة   . وجن ا عين ة   أم د تكونت    الدراسة الحالي من  فق

  :عينتين آاآلتي

ذآور والنصف اآلخر من         ) ٦٤(تكونت من : عينة استطالعية .١ ة نصفهم من ال ًا ومعلم معلم
وي تال ينمشرفمن ال )٧(و اإلناث، ديرة  ) ٢٢(، وينرب ديرًا وم ة هو       .م ذه العين والهدف من ه

ة  اء أدوات الدراس تخدامها لبن ة  اس بتها لموضوع وأغراض الدراس دى مناس ن م ق م والتحق
 .وسيتم عرض نتائج هذه العينة عند الحديث عن أدوات الدراسة. الراهنة

ة .٢ ة الفعلي ن  :العين ة م ذه الدراس ة ه ت عين ة  ًامعلم) ٨٣٢(تكون ات ومعلم ن معلمي ومعلم م
يم         الذين المرحلة األساسية  ة والتعل ديريات التربي ة لم ة التابع دارس الحكومي يدرسون في الم

طين   مال فلس ات ش ي محافظ ار  ف م اختي د ت ذه  ، وق راد ه دية   أف ة القص ة العين ة بطريق  العين
  :والجدول اآلتي يبين توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغيري الجنس والمحافظة .المتيسرة
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  .توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير الجنس والمحافظة:  )١(جدول 

  المحافظة
  الجنس

  المجموع
  إناث  ذآور

  ٢٠٠  ١٠٢  ٩٨  نابلس
  ١٨٣  ٩٣  ٩٠  طولكرم
  ١٧٥  ٨٥  ٩٠  جنين
  ١٥٣  ٧٨  ٧٥  قلقيلية
  ١٢١  ٦١  ٦٠  سلفيت

  ٨٣٢  ٤١٩  ٤١٣  المجموع

  وت الدراسةأد  :ثانيًا

  استبيان السلوك السلبي .١

ة لغرض  ة الراهن اءالدراس م بن تب ت لان ياس ن أج لوك الصفي   م اهر الس ى مظ التعرف عل
ة نظ     ن وجه ية م ة األساس ة المرحل دى طلب لبي ل ينالس ي   ر المعلم ة ف ت أداة الدراس د تكون ، وق

ه  : فقرة موزعة على ثالثة مجاالت رئيسية) ٢٣(صورتها النهائية من  المجال اللفظي وعدد فقرات
. فقرات) ٧(، والمجال العدواني الفوضوي وعدد فقراته )٩(وعدد فقراته ، والمجال الحرآي )٧(

  : وقد مرت عملية بناء هذا االستبيان في الخطوات اإلجرائية اآلتية

ة    النظرية والميدانية مراجعة الدراسات السابقة .أ  م   المتعلقة بموضوع الدراسة الراهن ، ولكن ل
د        يحقق هدف دراسته    متكامًال ًايجد الباحث مقياس اس جدي اء مقي ى بن ذا أضطر إل ة؛ ل الحالي

 األطر النظرية في بعضيناسب هدف دراسته الحالية مستفيدًا من بعض األفكار الواردة في 
ات  ابقةالدراس ة، ؛  Marie, 2004( الس هل،  Mason, 2003 ؛٢٠٠٣العثامن ؛ الس

١٩٩٤(  . 

وحين ي اإلجابة عن  أفراد العينة االستطالعية طلب من .ب  ا    سؤالين مفت خص السؤال األول منه
و  تبيان وه ذا االس اء ه دريس وا : بن ال الت ي مج ك ف ن خالل خبرت ةم ع الطلب ل م ا  ،لتعام م

 مظاهر السلوك السلبي الذي ال ترغب به في غرفة الصف؟  

م تصن   السؤال السابقتحليل استجابات أفراد العينة االستطالعية على  .ج  ا،  حيث ت يفها وتنظيمه
ى    ذلك عل را ) ٩(وحصل ب ر ) ١٣(اللفظي، و  مجال  ال تناسب  تفق ا  فق مجال  التناسب  ة منه

ي ر )١٠(تناسب ، والحرآ ا الفق ال ات منه دواني الفوضويمج اس . الع ون المقي ذلك تك وب
 .فقرة) ٣١(ة من بصورته اإلجمالية والمبدئي

ى    .د  ة عل اس بصورته المبدئي م عرض المقي ن   ت ة م رى مكون تطالعية أخ ة اس ن ) ٧(عين م
وي في      نيتربويال ينمشرفال رة اإلشراف الترب في مختلف التخصصات ممن يعملون في دائ
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نهم    مديرًا ومديرة مدرسة،  ) ٢٢(و مديرية التربية والتعليم بمحافظة طولكرم، حيث طلب م
د          ءالحكم على مدى مال ة، وبع ة والتعبيري بتها اللغوي ا ومدى مناس رات لمجاالته ذه الفق ة ه م

رة وهو     تحليل استجابات أفراد هذه العينة اعت ول الفق بقًا لقب مادًا على معيار حدده الباحث مس
ا   ،فقرة) ٢٣(والمكونة من  النهائيةورته بص ستبيانحصل على فقرات اال%) ٩٥(  )٧(منه

م حذف    .فقرات في المجال الحرآي) ٩(لكل من المجال اللفظي والعدواني، و فقرات حيث ت
   .مع فقرات أخرى لتكرار فكرتهافقرات ) ٥(فقرات لعدم مناسبتها الموضوع، ودمج ) ٣(

ة     .ه  تبيان بصورتها النهائي دى        رتبت فقرات االس وافر مظاهر السلوك السلبي ل د مدى ت لتحدي
ة ية،  طلب ة األساس م   المرحل ا المعل ب عنه ث يجي رت    بحي اس ليك تخدام مقي ) Likert(باس

دًا، موافق   موافق (الخماسي  ا،    ، ج ى حد م ارض، معارض  م موافق إل داً  ع ن تحيث  ). ج  حم
ين    عدرجة تب استجابة المعلم راوح ب اس تت راوح الدرجة     ) ١-٥(ًا لهذا المقي ذلك تت درجة، وب
ى  ة عل ذا الكلي ين   ه تبيان ب ين )١١٥ – ٢٣(االس ي   ) ٣٥ -٧(، وب ال اللفظ ى المج عل

 .على المجال الحرآي) ٤٥ – ٩(والعدواني، وبين 

ة   .و  ائج ومعرف ير النت ن أجل تفس وافوم دى ت لم لوك الس اهر الس ةر مظ دى طلب ة  بي ل المرحل
 :بدرجته الكلية والفرعية اعتمدت النسب وفقًا للمعيار اآلتيعلى االستبيان  األساسية

  %٥٠أقل من  -

  % ٥٩.٩-٥٠من  -

  %٦٩.٩-٦٠من  -

  %٧٩.٩-٧٠من -

  فأآثر% ٨٠ -

  منخفضة جدا

  منخفضة 

  متوسطة 

  مرتفعة  

  مرتفعة جدا
  

  السلوك السلبي تبيانسثبات ا

ذا اال ـق مـللتحق  ات ه م  تبيانس ن ثب ة  ت تخدام طريق داخلي اس اق ال    االتس
)Internal Comsistency( ا     هلفقرات اخ ألف ة آرونب تخدام معادل ة باس ة والفرعي الكلي
)Cronbach Alpha ( ة ه الكلي ث بلغت قيمت ة، حي ة الكلي ة الدراس ى عين ا )٠ .٨٧٨( عل ، بينم

ة   ات الفرعي تبيان    بلغت معامالت الثب ى مجاالت االس ثالث  عل دواني ، الحرآي ، وللفظي ا: ال  والع
ذه    ناسبةعلى الترتيب، وهي معامالت ثبات م) ٠ .٨٦٤(و ) ٠ .٩٣٢(و ) ٠ .٨٤٩( ألغراض ه

  .الدراسة
  

  السلوك السلبي تبيانسصدق ا

ذا اال  تبيان للتحقق من صدق ه ة صدق      س م استخدام طريق اء ت ، )Content Validity( البن
ث وزع اال ي صورته ال تبيانسحي ىنهائيف بعة ة عل ال    س ي مج ين المتخصصين ف ن المحكم م
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نفس         م ال ة وعل ي التربي دآتوراة ف ة ال ون درج ن يحمل نفس مم م ال ة وعل ي   ،التربي ون ف ويدرس
لمجاالت التي يشتمل  ل تبيانساالالجامعات الفلسطينية، حيث طلب منهم تقدير مدى مناسبة فقرات 

ل   :، غير مناسب %٨٥ – ٧٠ :ما، إلى حد %٨٥أآثر من  :مناسب(، تبعًا لمقياس ثالثي عليها أق
ن ذه ا  %).٧٠م ة له د تراوحت النسب المئوي راتوق ين  لفق ا %)١٠٠ –% ٩٣(ب د اعتبره ، وق

  .الباحث مؤشرًا مقبوًال لصدق المقياس

  استبيان أساليب مواجهة السلوك السلبي  .٢

  :ما يليمرت عملية بناء هذا االستبيان بنفس الخطوات التي مر بها االستبيان األول وذلك آ

م       .أ  ة، ولكن ل مراجعة الدراسات السابقة النظرية والميدانية المتعلقة بموضوع الدراسة الراهن
د           اس جدي اء مقي ى بن ذا أضطر إل ة؛ ل يجد الباحث مقياسًا متكامًال يحقق هدف دراسته الحالي
يناسب هدف دراسته الحالية مستفيدًا من بعض األفكار الواردة في األطر النظرية في بعض 

  ).١٩٩٤السهل،  ؛١٩٩٤؛ الخطيب، ٢٠٠٠؛ عبد اهللا،  Marie, 2004(لدراسات السابقة ا

اني مفتوحين يخص السؤال ال   ينطلب من أفراد العينة االستطالعية اإلجابة عن سؤال .ب  ا   ث منه
و  تبيان وه ذا االس اء ه ك : بن ن خالل خبرت ة م ع الطلب ل م دريس والتعام ال الت ي مج ا ف ، م

 في غرفة الصف؟   لسلوك السلبي الذي يظهره الطلبةدة لمواجهة اا عاهتي تتبعال األساليب

ذلك           .ج  ى السؤال السابق وحصل ب ة االستطالعية عل راد العين قام الباحث بتحليل استجابات أف
م في التعامل مع       ) ٣٣( على ا المعل ي يتبعه فقرة تعبر آل منها عن أسلوب من األساليب الت

ة الصف، ي غرف لبي ف م ت السلوك الس االتصنيفها وتحيث ت ة مج ى ثالث ا إل األول : نظيمه
ه    دد فقرات ية وع اليب النفس ال األس ال )١١( مج اني مج اليب ، والث دد  ةاالجتماعياألس وع

اليب  ، والثالث مجال )١٢(فقراته  ه    ةالتربوي األس اس    ). ١٠(وعدد فقرات ذلك تكون المقي وب
 .فقرة) ٣٣(بصورته اإلجمالية والمبدئية من 

اس  .د  رض المقي م ع ى ت ة عل ورته المبدئي ة االبص تطالعية العين رىاألس ة خ ن  المكون م
رفال ويال ينمش درو نترب دارس يم دى مال   الم ى م م عل نهم الحك ب م ث طل ذه  ء، حي ة ه م

ذه     راد ه تجابات أف ل اس د تحلي ة، وبع ة والتعبيري بتها اللغوي دى مناس ا وم رات لمجاالته الفق
ى آ العينة اعتمادًا على معيار حدده الباحث مسبقًا رة وهو     حد أدن ول الفق حصل  %) ٩٥(لقب

ة من    على فقرات االستبيان بص  ة والمكون رة،  ) ٣٠(ورته النهائي ى    فق موزعة بالتساوي عل
  . مع فقرات أخرى فقرات لتكرار فكرتها) ٣(حيث تم حذف . مجاالت االستبيان

م ع     رتبت فقرات االستبيان بصورتها النهائية لتحديد  .ه  ا المعل ي يتبعه اليب الت ادة للتعامل  األس
م   المرحلة األساسية، مظاهر السلوك السلبي لدى طلبة مع ا المعل باستخدام   بحيث يجيب عنه

رت  اس ليك ي ) Likart(مقي ق،  (الخماس دًا، مواف ق ج ق مواف ا،  مواف د م ى ح ارضإل ، مع
ارض دًا مع ين    ). ج راوح ب اس تت ذا المقي ًا له ة تبع م درج تجابة المعل نح اس ث تم ) ١-٥(حي

ذلك   راوح ال درجة، وب ين      تت تبيان ب ى االس ة عل ين  )١٥٠ – ٣٠(درجة الكلي ) ٥٠ -١٠(، وب
اليب      .الفرعية على المجاالت م لألس اع استخدام المعل وتشير الدرجة المرتفعة عليه إلى ارتف
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ذه         ى انخفاض استخدام ه المتبعة لمواجهة السلوك السلبي، بينما تشير الدرجة المنخفضة إل
مظاهر   أهم األساليب التي يتبعها المعلم لمواجهةنتائج ومعرفة ومن أجل تفسير ال. األساليب

 :اعتمدت النسب وفقًا للمعيار اآلتي السلوك السلبي لدى الطلبة

  %٥٠أقل من  -

  % ٥٩.٩-٥٠من  -

  %٦٩.٩-٦٠من  -

  %٧٩.٩-٧٠من -

  فأآثر% ٨٠ -

  منخفضة جدا

  منخفضة 

  متوسطة 

  مرتفعة  

  مرتفعة جدا
  

  يمواجهة السلوك السلب ستبيانثبات ا

داخلي    اق ال ة االتس تخدام طريق م اس تبيان ت ذا االس ات ه ن ثب ق م   للتحق
)Internal Consistency (      ا اخ ألف ة آرونب تخدام معادل ة باس ة والفرعي ه الكلي لفقرات
)Cronbach Alpha (  ة ه الكلي ث بلغت قيمت ة، حي ة الكلي ة الدراس ى عين ا )٠ .٨٥١(عل ، بينم

اع ي، والالنفس: ت االستبيان الثالثبلغت معامالت الثبات الفرعية على مجاال وي ي، والجتم  الترب
ذه       ) ٠ .٨٦٣(و) ٠ .٨٧٤(و) ٠ .٨٢٥( ات مناسبة ألغراض ه امالت ثب على الترتيب، وهي مع

  .الدراسة
  

  مواجهة السلوك السلبي ستبيانصدق ا

ة صدق        م استخدام طريق تبيان ت ذا االس اء للتحقق من صدق ه ، )Content Validity( البن
ث وزع ا ال     حي ي مج ين المتخصصين ف ن المحكم بعة م ى س ة عل ي صورته النهائي تبيان ف الس

ي           ون ف نفس، ويدرس م ال ة وعل ي التربي دآتوراة ف ة ال ون درج ن يحمل نفس مم م ال ة وعل التربي
الجامعات الفلسطينية، حيث طلب منهم تقدير مدى مناسبة فقرات االستبيان للمجاالت التي يشتمل  

ل   :، غير مناسب %٨٥ – ٧٠ :، إلى حد ما%٨٥أآثر من  :مناسب(ي عليها، تبعًا لمقياس ثالث أق
ن ين      %)٧٠م رات ب ذه الفق ة له ب المئوي ت النس د تراوح ا  %)٩٩ –% ٨٦(، وق د اعتبره ، وق

   .الباحث مؤشرًا مقبوًال لصدق المقياس

  منهج الدراسة: ثالثاًً

ة  السلبي لدى استخدم المنهج الوصفي المسحي التحليلي للكشف عن أهم مظاهر السلوك  طلب
  .هذه المظاهر السلوآية لتعامل معالمرحلة األساسية، وأهم األساليب التي يتبعها المعلم ل

  
  ومناقشتها نتائج الدراسة

ذه الدراسة سعت ى  ه اإل يين هم دفين أساس ق ه ى مظاهر السلوك األول : تحقي التعرف عل
اني  مين،المرحلة األساسية من وجهة نظر المعل طلبةالصفي السلبي لدى  لكشف عن   ا والهدف الث
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لبية      األساليب ذه المظاهر السلوآية الس ة ه ات    . التي يستخدمها المعلمون لمواجه د جمع البيان وبع
  : مكن عرضها وتبويبها تبعًا ألسئلة الدراسة آما هو مبين آاآلتيأالالزمة ومعالجتها إحصائيًا 

  ونصه األول سؤالالالنتائج المتعلقة ب  :أوال

دى   ما مظاهر  ة السلوك السلبي ل ة األساسية من وجهة نظر الم      طلب ين  المرحل ا   ؟علم وم
  ؟ في المجاالت المختلفة الترتيب النسبي لهذه المظاهر

ة  رجمن أجل اإلجابة على هذا السؤال استخ مظاهر  لت المتوسطات الحسابية والنسب المئوي
ين، والج    طلبةالسلوك لدى  ا    ) ٦-٢(داولالمرحلة األساسية من وجهة نظر المعلم ك، بينم ين ذل تب

   : الفرعية يبين ترتيب المجاالت) ٧( الجدول

  :مجال السلوك اللفظي السلبي .١

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة التوافر لمظاهر ) ٢(ظهر الجدول فيما يأتي ُي
  :السلوك السلبي اللفظي مرتبة تنازليًا من وجهة نظر المعلمين

 مظاهر السلوك السلبي توافر لدرجةتقييم الوالنسب المئوية والحسابية المتوسطات :  )٢( جدول
  .من وجهة نظر المعلم المرحلة األساسية مرتبة تنازليًا طلبة لدى اللفظي

الرقم 
 الترتيبي

الرقم في 
  االستبيان

  الفقرة
المتوسط 
الحسابي

*  

النسبة 
  المئوية

درجة 
  التوافر

 رتفعةم  ٧٥.٨٤  ٣.٧٩٢  الحديث دون استئذان  ٢  ١

 متوسطة  ٦٩.٧٨  ٣.٤٨٩  اإلجابة دون إذن  ٣  ٢

 متوسطة  ٦٣.٤٦  ٣.١٧٣  التحدث مع اآلخرين  ١  ٣

التحدث الجانبي مع   ٧  ٤
  األقران أثناء الشرح

 منخفضة  ٥٨.١٨  ٢.٩٠٩

 منخفضة  ٥٦.١٩  ٢.٨٠٩  الغناء أو الدندنة  ٦  ٥

 منخفضة  ٥٠.١٣  ٢.٥٠٦  إحداث أصوات مزعجة  ٤  ٦

غير المناداة بأصوات   ٥  ٧
   مقبولة للزمالء

٢.٤٨٩
   

جدًا منخفضة ٤٩.٧٨

 متوسط الدرجات الكلية لمجال السلوك اللفظي
  السلبي

 متوسطة  ٦٠.٤٨  ٣.٠٢٤

  )٥(قرةأقصى درجة للف *



 "......مظاهر السلوك السلبي لدى طلبة المرحلة األساسية من "ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٣٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ٤(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

دى    السلبي  أن درجة مظاهر السلوك) ٢(الجدول  بياناتيتضح من  ة اللفظي ل ة   طلب المرحل
ة األساسية من وجهة نظر المعلمين آانت  رة    مرتفع ى الفق ذ دون     )٢(عل ة بحديث التالمي والمتعلق

تئذان تجابات الم اس ة الس بة المئوي ت النس ث آان رة علم، حي ذه الفق ى ه ا %)٧٥.٨٤(ين عل ، بينم
دى     السلبي آانت درجة مظاهر السلوك ة الاللفظي متوسطة ل رات   طلب ى الفق ة   )٣،١( عل والمتعلق

م دون إذن والتحدث   الطلبة بإجابة  ئلة المعل ة      مع اآلخرين؛   على أس حيث تراوحت النسبة المئوي
ين   ا ب رات م ذه الفق ى ه تجابات المفحوصين عل اهر  %)٦٩.٩ -٦٠(الس ة مظ ت درج ا آان ، آم

دى  ةالسلوك اللفظي منخفضة ل رات الطلب ى الفق ة )٤، ٦، ٧(عل بة المئوي ،  حيث تراوحت النس
ين      ا ب رات م ذه الفق انبي    ، والم%)٥٩.٩ -٥٠(الستجابات المفحوصين على ه ة بالتحدث الج تعلق

آما آانت درجة مظاهر السلوك اللفظي منخفضة       .والغناء والدندنة واألصوات المزعجة للطلبة
ة الستجابات الم  ) ٥(جدا على الفقرة  رة    علم حيث بلغت النسبة المئوي ذه الفق ى ه  %)٤٩.٧(ين عل

ة لمظاهر ال     .والمتعلقة بالمناداة بأصوات غير مقبولة ا الدرجة الكلي دى  السلبي  سلوك  أم  اللفظي ل
ة         المرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين  طلبة فقد آانت متوسطة حيث بلغت النسبة المئوي

  %).٦٠.٤(على هذا المجال هم الكلية الستجابات

  لحرآيمجال السلوك ا .٢

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة التوافر لمظاهر ) ٣(ظهر الجدول فيما يأتي ُي
  :وك الحرآي السلبي مرتبة تنازليًا من وجهة نظر المعلمينالسل

 السلبي مظاهر السلوك توافر التقييم لدرجةالنسب المئوية ووالمتوسطات الحسابية :  )٣( جدول
المرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازليا حسب درجة ممارسة  طلبةالحرآي لدى 

  .في الصف السلوك

الرقم 
 الترتيبي

لرقم في ا
  االستبيان

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

درجة 
  التوافر

ى   ١٣  ١ ة عل ة أو الكتاب الخربش
  المقاعد والجدران

 مرتفعة  ٧٧.٦٦  ٣.٨٨٣

ب     ١٦  ٢ دم الترتي ى وع الفوض
  بشكل واضح

 مرتفعة  ٧١.٠٨  ٣.٥٥٤

رأس    ١١  ٣ حرآات جسمية آحك ال
  والشعر واألنف

 متوسطة   ٦٥.٩٧  ٣.٢٩٨

ى    ١٥  ٤ ب إل تمر للطال ر المس النظ
  خارج من النافذة

 متوسطة   ٦٣.٨١  ٣.١٩٠

 متوسطة   ٦١.٧٣  ٣.٠٨٧  تحريك المقعد  ١٠  ٥

 منخفضة   ٥٩.٣١  ٢.٩٦٥  الخروج من المقعد  ١٤  ٦



 ١٢٣٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرآات ـــــــــــــــــــــ زياد

  ٢٠٠٨). ٤(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٣(تابع جدول رقم ... 

الرقم 
 الترتيبي

الرقم في 
  االستبيان

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

درجة 
  التوافر

 منخفضة   ٥٧.٢٣  ٢.٨٦٢  الوقوف دون إذن المعلم  ٨  ٧

دين أو    ١٢  ٨ فيق بالي ةالتص  فرقع
  األصابع

منخفضة جدا   ٤٣.٢٠  ٢.١٦٠

منخفضة جدا  ٤٠.٦٩   ٢.٠٣٥  التجول في الصف  ٩  ٩

 متوسطة  ٦٠.٠٨  ٣.٠٠٤  متوسط الدرجات الكلية مجال السلوك الحرآي

المرحلة  طلبةاللفظي لدى  السلبي لسلوكأن درجة مظاهر ا) ٣(الجدول  معطياتيتضح من 
ين آانت      ة نظر المعلم ة األساسية من وجه رات    مرتفع ى الفق ة بالخربشة    )١٦، ١٣(عل والمتعلق

ى؛   د والفوض ى المقاع ة عل تجابات الم    والكتاب ة الس بة المئوي ت النس ث آان يحي ذه  علم ى ه ن عل
رات ب  %)٧١.٠٨، %٧٧.٦٦( الفق ى الترتي ة مظ    .عل ت درج ا آان ي  بينم لوك الحرآ اهر الس

ى  علم ، حيث تراوحت النسبة المئوية الستجابات الم)١٠، ١٥، ١١( متوسطة على الفقرات ين عل
ين     ا ب رات م ا آانت درجة مظاهر السلوك الحرآي منخفضة        %)٦٩.٩-٦٠(هذه الفق ى ، آم  عل

ة الستجابات الم   ) ٨، ١٤( الفقرات ا    ين عل علم حيث تراوحت النسبة المئوي رات م ذه الفق ين  ى ه ب
رات  %)٥٩.٩-٥٠( ى الفق دا عل ت منخفضة ج ا آان ة  ) ٩، ١٢(، بينم بة المئوي ت النس ث آان حي

والمتعلقة بالتجول في الصف والتصفيق    ) %٥٠( ين على هذه الفقرات أقل منعلمالستجابات الم
ة أما الدرجة الكلية لمظاهر السلوك الحرآي لدى  .باليدين ة نظر       طلب ة األساسية من وجه المرحل
تجابات     المعل ة الس ة الكلي بة المئوي ت النس ث بلغ طة حي ت متوس د آان ين فق ال  هم م ذا المج ى ه عل

)٦٠.(%  

  مجال السلوك العدواني .٣

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة التوافر لمظاهر ) ٤(فيما يأتي ُيظهر الجدول 
  :السلوك العدواني مرتبة تنازليًا من وجهة نظر المعلمين



 "......مظاهر السلوك السلبي لدى طلبة المرحلة األساسية من "ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٣٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ٤(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

السلبي  مظاهر السلوك توافر التقييم لدرجةالنسب المئوية ووتوسطات الحسابية الم:  )٤( جدول
المرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازليا حسب درجة  طلبةالعدواني لدى 
  .ممارسة السلوك

الرقم 
 الترتيبي

الرقم في 
  االستبيان

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

درجة 
  التوافر

  مرتفعة  ٧٥.٥٨   ٣.٧٧٩  الشتم والسب  ٢١  ١

 مرتفعة  ٧٥.٥٨   ٣.٧٧٩  رآل اآلخرين  ٢٠  ٢

إتالف الممتلكات المدرسية   ١٧  ٣
  والصفية

متوسطة   ٦٨.٦٦  ٣.٤٣٣

متوسطة   ٦٨.٣١  ٣.٤١٦  ضرب الزمالء والتحرش بهم  ١٨  ٤

متوسطة   ٦٦.٠٦   ٣.٣٠٣  تهديد اآلخرين  ١٩  ٥

منخفضة   ٥٧.٥٨  ٢.٨٧٩  أخذ ممتلكات اآلخرين  ٢٣  ٦

رد الطالب على المعلم بألفاظ   ٢٢  ٧
   سلبية تعارض تعليماته

٢.٧٠٦
   

منخفضة  ٥٤.١١

 آبيرة  ٧٠.٨٤   ٣.٥٤٢  متوسط الدرجات الكلية لمجال السلوك العدواني

ن  ات يتضح م دول معطي دى  ) ٤(الج دواني ل لوك الع اهر الس ة مظ ةأن درج ة  طلب المرحل
تم والسب     )٢٠، ٢١(آانت آبيرة على الفقرات األساسية من وجهة نظر المعلمين  ة بالش والمتعلق

رات    علمجابات المحيث آانت النسبة المئوية الست ورآل اآلخرين؛ ذه الفق ى ه  .%)٧٥.٥٨(ين عل
ة نظر     طلبةمتوسطة لدى  العدوانيبينما آانت درجة مظاهر السلوك  المرحلة األساسية من وجه

ى  علم حيث تراوحت النسبة المئوية الستجابات الم ) ١٩،  ١٨، ١٧( المعلمين على الفقرات ين عل
ين    ا ب دى         %)٦٩.٩-٦٠(هذه الفقرات م دواني منخفضة ل ا آانت درجة مظاهر السلوك الع ، آم

ة رات        طلب ى الفق ين عل ر المعلم ة نظ ن وجه ية م ة األساس ذ   )٢٢، ٢٣( المرحل ة بأخ والمتعلق
ات الم  ة تعليم ة ومعارض اظ النابي ر واأللف ات الغي م؛ممتلك ة  عل بة المئوي ت النس ث تراوح حي

ين  ا ب رات م ذه الفق ى ه تجابات المفحوصين عل اهر  .%)٥٩.٩-٥٠(الس ة لمظ ة الكلي ا الدرج أم
ة الستجابات الم   ين السلوك العدواني فقد آانت آبيرة حيث بلغت النسبة المئوية الكلي ذا    علم ى ه عل

  %).٧٠.٨٤(المجال 

ابقة،      ائج الموضحة في الجداول الس د   ومن النت الخمسة   مظاهر السلوك السلبي    يمكن تحدي
د      بشكل عام تكرارًا لدى التالميذاألآثر  ين فق ة نظر المعلم ا هو      من وجه ًا آم ة تنازلي آانت مرتب

  ):٥(مبين في الجدول 



 ١٢٣٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرآات ـــــــــــــــــــــ زياد

  ٢٠٠٨). ٤(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرحلة األساسية من  طلبةلدى  الخمسة األآثر تكرارًا مظاهر السلوك السلبي:  )٥( جدول
  .وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازليا حسب درجة ممارسة السلوك

الرقم 
 الترتيبي

الرقم في 
  االستبيان

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

درجة 
 التوافر

د     ١٣  ١ ى المقاع ة عل ة أو الكتاب الخربش
  والجدران

مرتفعة  ٧٧.٦٦  ٣.٨٨٣

مرتفعة  ٧٥.٨٤  ٣.٧٩٢  الحديث دون استئذان  ٢  ٢

مرتفعة   ٧٥.٥٨  ٣.٧٧٩  الشتم والسب  ٢١  ٣

مرتفعة  ٧٥.٥٨  ٣.٧٧٩  رآل اآلخرين  ٢٠  ٤

كل      ١٦  ٥ ب بش دم الترتي ى وع الفوض
  واضح

مرتفعة  ٧١.٠٨  ٣.٥٥٤

دى  رارًا ل ل تك ة األق لبي الخمس لوك الس اهر الس ا مظ ةأم ة نظر  الطلب ن وجه ام م بشكل ع
  ):٦(ما هو مبين في الجدول آ تصاعديًاالمعلمين فقد آانت مرتبة 

المرحلة األساسية من وجهة  طلبةمظاهر السلوك السلبي الخمسة األقل تكرارًا لدى :  )٦( جدول
  .حسب درجة ممارسة السلوك تصاعديًانظر المعلمين مرتبة 

الرقم 
 الترتيبي

الرقم في 
  االستبيان

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

  درجة التوافر

٢.٠٣٥  تجول في الصفال  ٩  ١
   

 منخفضة جدا ٤٠.٦٩

ة    ١٢  ٢ دين أو فرقع فيق بالي التص
  األصابع

 منخفضة جدا  ٤٣.٢٠  ٢.١٦٠

ة     ٥  ٣ ر مقبول المناداة بأصوات غي
   للزمالء

٢.٤٨٩
   

 منخفضة جدًا ٤٩.٧٨

 منخفضة  ٥٠.١٣  ٢.٥٠٦  إحداث أصوات مزعجة  ٤  ٤
اظ     ٢٢  ٥ م بألف رد الطالب على المعل

   ليماتهسلبية تعارض تع
٢.٧٠٦

   
 منخفضة  ٥٤.١١

حسب درجة ممارسة  الفرعية لمظاهر السلوك السلبي ترتيب المجاالتوبذلك، فإنه يمكن 
 )٧(آما هو مبين في الجدول  لمرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمينا طلبةلدى مظاهر هذه ال
  :آاآلتي
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ة ممارسة مظاهر السلوك والدرجة الكلية حسب درجالفرعية ترتيب المجاالت :  )٧( جدول
   لمرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمينا طلبةل الصفي السلبي

  المجاالت  الترتيب
المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

  درجة التوافر

 مرتفعة  ٧٠.٨٤  ٣.٥٤٢٠  مجال مظاهر السلوك العدواني  ١
 متوسطة  ٦٠.٤٨  ٣.٠٢٤١  مجال مظاهر السلوك اللفظي  ٤
 متوسطة ٦٠.٠٨   ٣.٠٠٣٨  لوك الحرآيمجال مظاهر الس  ٣

  متوسطة  ٦٣. ٨٠  ٣. ١٩٠٠  متوسط الدرجات الكلي للسلوك الصفي السلبي

  :ما يلي) ٧(يتضح من خالل الجدول 

ة دى الكلي لممارسة مظاهر السلوك الصفي السلبي ل      التقييمأن  .١ ة األساسية من     طلب المرحل
ين  ة نظر المعلم ان وجه بة ، ًامتوسطآ ث بلغت النس تجابات حي ة لمتوسط اس ة الكلي المئوي

ع     ال رات لجمي ع الفق ى جمي تبيان  مجاالت مفحوصين عل ذه     .%)٦٣.٨( االس ة ه دى مقارن ول
ائج دراسات           ا تتفق مع نت ين أنه ابقة تب ائج الدراسات الس ؛ Leckie, 2004( النتيجة مع نت

Hoffmann, 2004 ،ى أن حجم مشكلة السلوك السلبي       ) ١٩٩٩؛ جميل  والتي أشارت إل
ائج دراسات      بمظاهره المختلفة آان متوسطًا، بين  ا تتعارض مع نت ام  Wei, 2003(م ؛ اإلم

ور،  هاب،  ١٩٨٨ومنص و ش ا       ) ١٩٨٥؛ أب كلة، آم ذه المش م ه اع حج رت ارتف ي أظه الت
    .بينت انخفاض حجم هذه المشكلة التي) Cooper, 2004(ة تتعارض مع دراس

االت  .٢ ب المج لوك اأن ترتي اهر الس ة لمظ لبي الفرعي ًالس ان تبع ين آ يم المعلم ي لتقي ا يل  :آم
ى  دواني     :المرتبة األول ة  الفوضوي، وجاء ب   مجال مظاهر السلوك الع ة الثاني مجال   :المرتب

ر      مظاهر السلوك اللفظي م جاء بالترتيب الثالث واألخي . مجال مظاهر السلوك الحرآي    ، ث
ين أن     ابقة تب ات الس ائج الدراس ع نت ة م ذه النتيج ة ه دى مقارن ات   ول ع دراس ت م د اتفق ا ق ه

)Mason, 2003  ،ل هاب، ١٩٩٩؛ جمي و ش ات  )١٩٨٥؛ أب ع دراس ا تعارضت م ، بينم
)Hoffmann, 2004 ؛Cooper, 2004 ؛Wei, 2003 (  السلوك  مجال  التي أظهرت أن

التي أظهرت  )Leckie, 2004( ةاللفظي يأتي بالدرجة األولى، وتعارضت آذلك مع دراس
  .سلبي الحرآي يأتي في الدرجة األولىمظاهر السلوك ال مجال أن

ا     الطالبسلوك يؤثر و دة منه ه بأشكال عدي توقيف  : العدواني الفوضوي على زمالئه ومعلم
من االستفادة من الدرس، ويقلل من مساعي المدرس   عن أداء عمله وحرمان بقية الطلبة المدرس

ًا   وقدرته على إنجاز مهامه آمدرس، وعندما يحاول المدرس التصدي له لبية يوم ذه المؤثرات الس
النقص  عورًا ب ل وش ة األم عورًا بالفشل وخيب ك ش ه ذل وم فسوف يسبب ل د ي دوان . بع ر الع ويعتب

ة            ى حماي رد إل اج الف دما يحت اه البسيط، يظهر عن و بمعن ال، فه استجابة طبيعية لدى صغار األطف
ه عادته أو فرديت ه أو س ذي  . أمن لوك ال ه الس دوان بأن ف الع ن تعري اق األذى ويمك ى إلح ؤدي إل ي

الغير ميا . الشخصي ب يا أو جس ون األذى نفس د يك م  . وق دي بالضرب واللك دوان الجس ون الع فيك
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تم      قد يكون  و البصق، وأوالرفس ورمي األشياء أو الدفع  إطالق األسماء واإلغاظة والش لفظي آ
  ). ١٩٩٦وهوارد،  ،شيفر(والتسلط والتحقير والتشاجر والتهديد باإليذاء 

ذائهم   ن بعض الطلبةحظ المعلم بين فترة وأخرى أيال يميلون إلى االعتداء على أقرانهم أو إي
المباشر، أو وخزهم بدبوس أو قلم أو فرجار أو غيرها، أو غير أو إزعاجهم بالضرب المباشر أو 

دفاتر والكتب والممتلكات الشخصية         الم وال يأخذون منهم ممتلكاتهم بالقوة آما هو الحال في األق
م           . األخرى ة تعل ة وإعاق ة التعليمي ا تخلخل في سير العملي ينتج عن مثل هذا السلوك الصفي غالب

  ).١٩٩٠حمدان،(التالميذ فرادى أو آمجموعات وتنمية المشاعر السلبية والخالف بينهم 

رانهم          ين إزاء أق لبية في تصرفات المتعلم د من مظاهر السلوك الس أو إزاء  إن ظهور العدي
وبالشكل  ،بشكل مباشر أو بغير مباشر يؤثر سلبا على طبيعة العالقات بين المتعلمين إما المعلمين

دي  (وتشير الدراسات النفسية والتربوية في هذا المجال . الذي يؤثر في عمليتي التعلم والتعليم هوي
اني،  ات، ؛ ٢٠٠٧واليم تالوي، ؛ ٢٠٠٦برآ ات،  ؛٢٠٠٥الف دي،  ؛٢٠٠٥برآ  ؛٢٠٠٢الهوي

Fredrik, 2001د اهللا،   ؛ دان،  ؛Moore, 2001 ؛Axelrod, 1997؛ ٢٠٠٠عب أن  )١٩٩٠حم
ية أو         السلوك السلبي  هناك تفسيرات عديدة ألسباب   ة أو نفس ى عوامل اجتماعي ا يرجع إل ا م منه

  :ذه التفسيراته ومن جسمية أو تربوية

اء أو األخو   .١ ة أو أوالد اإلقتداء بنماذج السلوك السيئ الذي قد يتمثل في سلوك الزمالء أو اآلب
ف        رطة العن ي أو أش از المرئ ات الجه ر شاش لوآيات عب ك الس اهدة تل ران أو مش الجي

 .والمطاردة والقتل المسجلة وغيرها

ين       .٢ بعض المتعلم دواني ل اه الع د من االتج ل   ؛مكافأة السلوك العدواني تزي يم    وب د من تعم يزي
 .االستجابة العدوانية في مواضع آثيرة

ل معاقبة المتعلم على  .٣ ر مناسب       الس ة أو بأسلوب غي ه بطريق ر المرغوب في د    وك غي ا يول مم
 .من تكرار السلوك السلبيردود فعل عنيفة تزيد 

ا يضيق  .٤ اعي مم زواء االجتم ة أو االن تعلم و العزل ارف للم رة المع اء دائ ن فرص بن ل م يقل
ه   أإذ  ؛ت حميمة بين التالميذقاادروابط وص تعلم بأن ه    أنه آلما شعر الم ى زمالئ ا  قرب إل آلم

ق    ،قل سلوآه العدواني تجاههم فضال عن أن النشاطات أو األلعاب تتيح للمتعلم فرصة تحقي
ة اال ة بنفالراح ة أعالي ة ممكن ط طريق حنات الص   ،بس ن ش التخلص م ك ب الي روذل اع االنفع

 .بالتعبير عنه صراحة باللعب

ر المناسبة   سيطرة على العواطف  وال توفير الفرص للتعود على االنضباط االنفعاليعدم  .٥ غي
ا   ، فال يستطيع التلميذ الموازنة بين الموقف وما يناسبه من انفعاالتمواقف المختلفةفي ال مم

 .سليمة وغير متوازنةبطريقة غير  يساعد على النمو االنفعالي واالجتماعي

 .طلبةلا أو األسرية بين ةشخصيال اتخالفال .٦
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ة الخ .٧ ا ها ضعف من حيث    صائص الشخصية السائدة لدى الطلب أو  أو شخصياً  جسمياً  أو قوته
ا     ابالغيرة  الطلبةبعض شعور مما يولد . عقليًا أو حسيًا ه أآاديمي ة لدي تجاه قرينه لصفة متفوق
ة   واجتماعيا ر المتكافئ ا  ، أو المنافسة غي ر         بينهم ى بعض مظاهر السلوك غي ك إل ؤدي ذل في
 .المرغوب

ا  نوع التربية األسرية التي تقبل مثل هذه العادات وتحفي .٨ زها ألفرادها وتمارسها في معامالته
 .القسوة أو التساهل وغير ذلكآاإلفراط بالحماية أو التدليل أو  اليومية

ين نتيجة          خبرة الطالب .٩ ق هدف مع ة أو الفشل في تحقي  لمشكلة غير السارة وشعوره بالخيب
 آالضرب والوخز وخطف الممتلكات   غير مقبولة أسرية وتعبيره عنها بأساليبأو  شخصية
 .خرينمن اآل

يم  .١٠ تعلم والتعل ي ال ة عمليت ود   : طبيع ن وج ة ع ية والتربوي ات النفس وث والدراس فت البح آش
ور بعض         ين ظه ي إدارة الصف وب م ف لوب المعل ة وأس ين طريق ة ب ة قوي ة ارتباطي عالق
ي يمارسها          ين الت ة الشرح والتلق ة الصف، فطريق الجوانب االنفعالية غير المقبولة في غرف

ل       ؛ن تؤدي إلى انحصار دور المتعلميأغلب المعلم ى تسرب شعور المل ؤدي إل األمر الذي ي
ا يسبب         رات داخل الصف الدراسي مم والضجر إلى نفسه، وعدم االهتمام باألنشطة والخب

 .حدوث العديد من المشكالت التعليمية واالنضباطية

باط الصفي و     .١١ ة االنض ي عملي ؤثرًا ف ًا وم ية دورًا مهم ؤثرات الحس ب الم ات تلع ي مجري ف
بة  ة المناس ائط التعليمي ات والوس ائل والتقني تخدام الوس دم اس يم، فع تعلم والتعل ي ال عمليت

ع   طلبةوالمتطورة والجذابة يؤدي ذلك إلى انحراف ال عن المسار الصحيح وبشكل غير متوق
ار الحصة           ذ نتيجة الفتق دى بعض التالمي لبية ل اط السلوك الس ا يسبب ظهور بعض أنم مم

   .لعناصر التشويق والجذب الدراسية

ر     أأو وجود نزعات بين  طالبنوع التربية األسرية لل .١٢ ه نسخ عادات غي فرداها، مما يثير لدي
تم   أومستحبة في الحديث ومخاطبة اآلخرين آما هي الحال في السباب   ة    أوالش عدم مخاطب

  .الئقةا يةآلداب الصفلعدم معرفة التلميذ فيؤدي ذلك إلى  ،الغير بما يليق بمرآزهم

دى    وتك، بناء مفاهيم سلوآية مغلوطةإلى  الشلة أو الصحبة السيئة تؤدي .١٣ لبية ل رس عادات س
ة، أو لمشاآسة أحد      الطالب يحاول ممارستها في غرفة الصف، إما لمشاآسة المعلم من جه

ام اآلخرين لجذب             د تكون من أجل حب الظهور والتظاهر أم زمالئه من جهة أخرى، وق
 .وآسب ودهم وتقديرهم انتباه األقران

وق    شعور الطالب .١٤ ا    اقرأبالغيرة من تف ه أآاديمي ه علي اً  أون ر  في، اجتماعي ه  ثي ك لدي  ًاشعور  ذل
ًا  اتجاه أحدهم  بالعداء مسقطًا عدائه هذا بمظهر أو أآثر من مظاهر السلوك السلبي عليه لفظي

 .آان أم حرآيًا
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دم       باع المرتبطة الطكون للعوامل البيولوجية وسمات وقد ي .١٥ بشكل وحجم الجسم أو فصيلة ال
از الغدي    ات الحسية    أو السيطرة الدماغية أو العجز الناتج عن قصور الجه أو بعض اإلعاق

  .بعض أنماط السلوك السلبي في غرفة الصف طلبةالمختلفة، أهمية في إظهار بعض ال

 . بالقلق نتيجة لعدم حصوله على االنتباه الذي يتوقعه من المعلم شعور الطالب .١٦

ة  هناك الكثير من الدراسات والبحوث التربوية والنفسية  ي     النظري د أن األسباب الت ي تؤي الت
ى السلوك السلبي    ي     تؤدي إل ك األسباب الت ها تل ا        ، هي نفس ي ال يجد فيه ك المواقف الت تحدث تل

ة       ه النفسية واالجتماعي باعًا لحاجات تعلم إش ات،  (الم اير  ؛٢٠٠٥برآ  ,Glarizio ؛٢٠٠٢، ةالعم
ادات   ). 1995 يم والع آما تبين من خالل تلك الدراسات أن النمو اللغوي واالنفعالي والطموح والق

وح   السلوآية االجتماعية والعقلية والجسمية، والنمو الخلقي والعالقات االجتماعية والعدوان والجن
تم في ضوء ا          ؛واآلمان والسعادة والتعاطف  ذي ي اعي ال النمو االجتم أثر وتتصل ب ا تت لتنشئة  آله
تالوي،  (ة ومع األصحاب وفي داخل المدرسة   االجتماعية في داخل األسر  ,Taylor؛ ٢٠٠٥الف

اعي أن التف     ). Richman, 2002؛ 2001 تعلم االجتم ة ال د أصحاب نظري اعي   ويؤي اعل االجتم
الذين تصدر عنهم سلوآيات سلبية غير مقبولة هي أآثر تعقيدًا من مبدأ المثير  بين المعلم والطالب

تجابة  – ل    –االس ا مث أن مثله ذا الش ي ه ة ف ة مهم رات الداخلي أن المتغي دون ب م يعتق ز؛ فه التعزي
  ).Kaplan, 1998؛  Visser, 2002؛  Porter, 2000(المتغيرات الخارجية 

ره من    طالبوهذا ال يعفي المعلم آونه أهم العوامل التي تؤثر في سلوك ال من خالل ما يظه
ا،    سلوك لفظي أو غير لفظي ف  ة الصف وخارجه م لسلوك ال    ي غرف ة استجابة المعل  طالب فطريق

ة    مل حاسم في احتماالت تكرار الطالبعا ة للسلوك في المستقبل، فاالستجابة الدافئ ًا   اإليجابي غالب
ي     تقبل ف ي المس لوك ف دوث الس االت ح د احتم ك يزي لوآه، وذل ى س ذ عل زًا للتلمي كل تعزي ا تش م

ك         أما االستج. المواقف المماثلة ًا وذل ا تشكل عقاب ًا م ابة السلبية أو عدم االستجابة والتجاهل فغالب
ة         تقبل في المواقف المماثل االت حدوث السلوك في المس من   ).Fontana, 2005( يخفض احتم

ين الستجاباتهم بحيث      فإن إمكانية تنظيم سلوك الطلبة ،هنا في غرفة الصف يرتبط بتنظيم المعلم
ذا  )Glarizio, 1995( طلبةر عن الجابات التي تصدتصبح متوقفة على نوع االست ، وقد يكون ه

ذا   ،له ما يبرره في آثير من األحيانواالفتراض صحيحًا  ي ولكن ه ة     ال يعن ال العوامل الذاتي إغف
ة  ة الداخلي ا يسمى بالبيئ ار ) Internal Environment(أو م ة باتجاهات وحاجات وأفك الممثل

ول ال  ف ومي ة وعواط ة طلب ة  )Private Events( الخاص ة الخارجي ل البيئ   ، أو عوام
)External Environment (  ،رد ي  و الممثلة بكل ما يحدث خارج الف خر آبشكل أو ب   ؤديت الت

ى ة  إل روج الطلب ة     خ لوك المرغوب د الس رامهم قواع دم احت لوآية وع ايير الس ن المع   ع
)Alberto & Troutman, 1990.(  

  ونصه الثانيلدراسة النتائج المتعلقة بسؤال ا   :ثانيًا

بي    ب النس ا الترتي اليبم ين  ألس ة المعلم لبي   المتبع لوك الس اهر الس ة مظ دى  لمواجه ل
  ؟في المجاالت المختلفة األساليب؟ وما الترتيب النسبي لهذه الطلبة
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تخرج   ولإل ؤال اس ذا الس ن ه ة ع رارات    جاب ة لتك ب المئوي ابية والنس طات الحس ت المتوس
ة النفسية، واالجتماعية، و(الثالثة مجاالت المقياس من فقرات المعلمين لكل فقرة  أساليب ) التربوي

  :اآلتية) ١٠-٨(المعد لهذا الغرض، والمبينة في الجداول 

  سية لمواجهة مظاهر السلوك السلبيمجال األساليب النف .١

اليب        ) ٨(فيما يأتي ُيظهر الجدول   وافر أس ة ودرجة ت ابية والنسب المئوي المتوسطات الحس
  :مرتبة تنازليًا من وجهة نظر المعلمين مظاهر السلوك السلبيللتعامل مع النفسية ن المعلمي

المعلمين النفسية  ألساليبتوسطات الحسابية والنسب المئوية ومعيار التقييم الم  :)٨(جدول 
  .مرتبة تنازليًا من وجهة نظر المعلمين أنفسهم مظاهر السلوك السلبيللتعامل مع 

الرقم 
 الترتيبي

فيقم الر
االستبيان

 يميالتق %المتوسطات   النفسية األساليب

 مرتفعة جدا٩٢.٤ ٤.٦٢  السلبية طلبةأتجاهل تصرفات ال ١٩ ١

٢٦  ٢ 
ي في غرفة الصف بشكل أتعامل مع طلبت
٨٢.٢  ٤.١١  رسمي وبجدية

 مرتفعة جدا

١٢ ٣ 
صاحب السلوك السلبي من  حرم الطالبأ

  ممارسة رياضة أو نشاط ما يحبه
 مرتفعة٧٩.٦ ٣.٩٨

٢٤ ٤ 
 واجبات وحقوق أتعامل بموضوعية مع

٧٦.٢ ٣.٨١  بالعدل والمساواة طلبتي
 مرتفعة

٩ ٥ 
أتصرف باتزان ودون انفعال عند 

  مواجهة سلوك غير مرغوب
 مرتفعة٧٣.٦ ٣.٦٨

١ ٦ 
تعرف على مشكلة التلميذ شخصية آانتأ

٧٣.٠  ٣.٦٥  أم أسرية وأساعده على حلها
 مرتفعة

٢٢ ٧ 
صاحب السلوك السلبي من  الطالب رمحأ

٧٢.٤ ٣.٦٢ الخروج للفرصة بين الدروس
 مرتفعة

١١ ٨ 
وجوانب  طلبةأآشف عن ميول ال
  اهتماماتهم وأنميها

 مرتفعة٧١.٨ ٣.٥٩

 متوسطة٦٩.٨ ٣.٤٩  أطلب مساعدة المرشد النفسي والتربوي ١٠ ٩

٢٣ ١٠  
ستخدم أسلوب المرح والكوميديا في أ

  التدريس
 منخفضة ٥٥.٢ ٢.٧٦

متوسط درجات مجال األساليب النفسية لمواجهة السلوك 
  السلبي

  مرتفعة٧٤.٦  ٣.٧٧
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اليب األيتضح من نتائج الجدول السابق أن  ي يستخدمها المعلمون     س للتعامل مع    النفسية الت
داً    مظاهر السلوك السلبي  ة ج رات    آانت مرتفع ى الفق ب؛ حيث بلغت     ) ٢٦، ١٩(عل ى الترتي عل

اليب على الترتيب، في حين آانت %) ٨٢. ٢(و %) ٩٢. ٤(لمئوية لها النسبة ا ة   هذه األس مرتفع
رات  ى الفق ة ) ١١، ٢٢، ١، ٩، ٢٤، ١٢(عل بة المئوي ت النس ث تراوح ب؛ حي ى الترتي عل

ى    األساليب، بينما آانت هذه %)٧١. ٨ -% ٧٩. ٦(لالستجابة عليها ما بين  النفسية متوسطة عل
ر ت  ) ١٠( ةالفق ث بلغ ا   حي تجابة له ة لالس بة المئوي اليب   %)٦٩. ٨(النس ذه األس ت ه ا آان ، آم

ق  . %)٥٥.٢(حيث بلغت النسبة المئوية لالستجابة عليها ) ٢٣(منخفضة على الفقرة  أما فيما يتعل
ي   ين  ألباالتجاه الكل اليب المعلم د آانت درجة     المظاهر السلوك السلبي   لتعامل مع   لالنفسية   س فق

  %).٧٤. ٦(النسبة المئوية لهذا المجال  بلغتاالستخدام مرتفعة حيث 

  عية لمواجهة مظاهر السلوك السلبيمجال األساليب االجتما .٢

ر  دول ُيظه الي )٩(الج اليب      الت وافر أس ة ت ة ودرج ب المئوي ابية والنس طات الحس المتوس
  :ينالمعلمين االجتماعية للتعامل مع مظاهر السلوك السلبي مرتبة تنازليًا من وجهة نظر المعلم

يم ألساليب المعلمين االجتماعية يالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية ومعيار التق:  )٩(جدول 
  .مرتبة تنازليًا من وجهة نظر المعلمين أنفسهم للتعامل مع السلوك السلبي

الرقم 
الترتيبي

في الرقم 
االستبيان

 التقويم %  المتوسطات  االجتماعية األساليب

٤ ١ 
بأ ل الطال ن  وقري فص ه ع ن

ن    تخلص م بعض لل هما ال بعض
  السلوك السلبي المشترك بينهما

 مرتفعة جدا ٨٨.٦ ٤.٤٣

٢٠ ٢  
غل ب أش بعض   الطال كل ب المش

  األنشطة الصفية والالصفية
 مرتفعة جدا  ٨٧.٦ ٤.٣٨

٢ ٣ 
ب ل الطال لوك  أقاب صاحب الس

لوب  ه بأس كل وأتحدث مع المش
  إنساني

 مرتفعة جدا ٨٤.٢ ٤.٢١

٣٠  ٤ 
ي أ  تدعي ول ر الأس بم  طال

كلة    ه مش اقش مع كل وأن المش
  أبنه

 مرتفعة جدا ٨١.٨ ٤.٠٩

٣ ٥ 
المشكل لالنخراط   حث الطالبأ

ة  طة الجماعي بعض األنش ب
  آالرياضة

 مرتفعة جدا ٨١.٢ ٤.٠٦
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 )٩(تابع جدول رقم ... 
الرقم 
الترتيبي

الرقم في 
االستبيان

 التقويم % المتوسطات  األساليب االجتماعية

٢٩ ٦ 
ل ب ع    أتعام ل م ي التعام ة ف مرون

  المشكالت الصفية
 مرتفعة ٧٩.٦  ٣.٩٨

٦ ٧ 
ي  ي  أزود طلبت اعي وقيم ار اجتم بإط

ة التعامل في      ه آيفي يتعلمون من خالل
  غرفة الصف

 مرتفعة٧٨.٦ ٣.٩٣

٢٨ ٨ 
ع  اقش م ي أن ك    طلبت ون ذل دما يك عن

  مناسبًا بمضار السلوك السلبي
 مرتفعة٧٨.٢ ٣.٩١

٢١ ٩ 
ع طلبت   ل م أأتعام ار ي ب نهم آب

  وأصدقاء
 مرتفعة٧٤.٦ ٣.٧٣

٢٧ ١٠ 
ع طلبت  ى أتعامل م ائم عل ي بأسلوب ق

  الصراحة والمكاشفة
 مرتفعة٧٢.٠ ٣.٦

متوسط درجات مجال األساليب االجتماعية لمواجهة السلوك 
  السلبي

٨٠.٦ ٤.٠٣
مرتفعة 

 جدًا

ابق أن    دول الس ائج الج ن نت اليباأليتضح م ة س تخدمها ا  االجتماعي ي يس ي  الت ون ف لمعلم
رات      آانت  التعامل مع مظاهر السلوك السلبي   ى الفق دا عل ة ج ى  ) ٣، ٣٠، ٢، ٢٠، ٤(مرتفع عل

ين   ذه     %)٨١.٢(و%) ٨٨. ٦(الترتيب؛ حيث تراوحت النسبة المئوية لها ما ب ، في حين آانت ه
رات  ى الفق ة عل اليب مرتفع بة ) ٢٧، ٢١، ٢٨ ،٦، ٢٩(األس ب؛ حيث تراوحت النس ى الترتي عل

ين     المئ ا ب ا م تجابة له ة لالس ال      %)٧٢(و%) ٧٩. ٦(وي ي لمج اه الكل ق باالتج ا يتعل ا فيم ، أم
داً     األساليب  ة ج ذا    غ لبحيث و  ،االجتماعية فقد آانت درجة االستخدام مرتفع ة له ت النسبة المئوي

  %).٨٠. ٦(المجال إلى 

  وية لمواجهة مظاهر السلوك السلبياألساليب الترب .٣

اليب     ) ١٠(فيما يأتي ُيظهر الجدول  وافر أس ة ودرجة ت المتوسطات الحسابية والنسب المئوي
  :المعلمين التربوية للتعامل مع مظاهر السلوك السلبي مرتبة تنازليًا من وجهة نظر المعلمين
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 التربويةالمعلمين  ألساليبالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية ومعيار التقويم :  )١٠(جدول 
  .بة تنازليًا من وجهة نظر المعلمين أنفسهممرت لمواجهة السلوك السلبي

الرقم 
الترتيبي

في الرقم 
االستبيان

 % المتوسطات التربوية األساليب
معيار 
 التقويم

١٨ ١ 
ة    أ اليب وأنشطة جذاب ستخدم طرق وأس

  ومشوقة في التدريس 
٨٦.٦ ٤.٣٣

 مرتفعة
 جدًا

٢٥ ٢  
ر ذه    أحض د وأنف كل جي درس بش لل

  بأسلوب مناسب
 تفعةمر٧٤.٧ ٣.٧٤

٥ ٣ 
تغل ة  أس ل ومحاول درس بالكام ت ال وق
  طوال الحصة طلبةإشغال ال

 مرتفعة٧٣.٦  ٣.٦٨

٧ ٤ 
وار    أ ة والح لوب المناقش تخدم أس س

ن ال ب م ةوأطل ذا  طلب ي ه دخول ف ال
 ٧٣.٤ ٣.٦٧  الحوار

 مرتفعة

١٧ ٥ 
أحرص باستمرار على توفير الظروف 
ز   اه والترآي ارة االنتب بة إلث المناس

  للدرس
 مرتفعة٧٢.٢  ٣.٦١

١٣ ٦ 
دما  أ  ة عن راءات تعزيزي تخدم إج س

  عن سلوآه السلبي طالبيتوقف ال
 مرتفعة٧١.٦  ٣.٥٨

٨ ٧ 
بأ لبي  حرم الطال صاحب السلوك الس

 ٧١.٢ ٣.٥٦  المؤقت من بعض أو المعززات
 مرتفعة

١٥ ٨ 
ي  أ يم الجمع اليب التعل تخدم أس س

  والتعاوني
 مرتفعة٧٠.٤ ٣.٥٢

١٤ ٩ 
اليب عق ستخدأ ة مناسبة لل  م أس  طالب ابي

  غير مناسب ًاالذي يظهر سلوآ
 متوسطة٦٦.٦ ٣.٣٣

١٦ ١٠  
ة لمظاهر    أتعرف على األسباب الحقيقي

  يطلبتلدى  يالسلوك السلب
منخفضة٥٧.٨ ٢.٨٩

متوسط درجات مجال األساليب التربوية لمواجهة السلوك 
  السلبي

  مرتفعة٧١.٨  ٣.٥٩

ن في التعامل   ولمعلم االيب التربوية التي يستخدمها  األسيتضح من نتائج الجدول السابق أن 
ة  مظاهر السلوك السلبيمع  داً  آانت مرتفع ر   ج ى الفق ا      )١٨(ة عل ة له ، حيث بلغت النسبة المئوي

رات    %). ٨٦.٦( ى الفق ة عل ة مرتفع اليب بدرج ذه األس ت ه د آان ، ٨ ،١٣ ،١٧، ٧، ٥، ٢٥(وق
ة له ) ١٥ بة المئوي ث تراوحت النس ب؛ حي ى الترتي ينا عل ا ب ين %)٧٠.٤(و )٧٤.٧( م ي ح ، ف

ر   ة االستخدام متوسط األساليبآانت هذه  ى الفق ة لالستجابة      ) ١٤( ةعل حيث بلغت النسبة المئوي
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ة     ) ١٦(منخفضة على الفقرة  األساليببينما آانت هذه  .%)٦٦. ٦(لها  حيث بلغت النسبة المئوي
ا   تجابة له ي    %)٥٧. ٨(لالس اه الكل ق باالتج ا يتعل ا فيم ال  ، أم ويلمج ة    الترب ت درج د آان فق

  %).٧١. ٨(حيث وصلت النسبة المئوية لهذا المجال االستخدام مرتفعة 

دى ال  استخداماًًالخمسة األآثر  األساليب فإن ،وبشكل عام ين ل ة السلوك السلبي     معلم لمواجه
  ):١١(آانت مرتبة تنازليًا آما هو مبين في الجدول  لطلبةلدى ا

 طلبةلدى لمواجهة السلوك السلبي الخمسة األآثر تكرارًا  معلمينأساليب ال:  )١١( جدول
  .المرحلة األساسية مرتبة تنازليا حسب درجة ممارسة السلوك

الرقم 
 الترتيبي

الرقم في 
  االستبيان

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

  التقييم

١  
١٩ 

ة   رفات الطلب ل تص  أتجاه
  السلبية

 مرتفعة جدا ٩٢.٤ ٤.٦٢

٢  
٤ 

ب أ ل الطال ن   فص ه ع وقرين
ن    تخلص م بعض لل هما ال بعض
  السلوك السلبي المشترك بينهما

مرتفعة جدا ٨٨.٦ ٤.٤٣

٣  
٢٠  

ب أ غل الطال بعض   ش كل ب المش
  األنشطة الصفية والالصفية

مرتفعة جدا  ٨٧.٦ ٤.٣٨

٤  
١٨ 

ستخدم طرق وأساليب وأنشطة أ
  جذابة ومشوقة في التدريس 

مرتفعة جدًا ٨٦.٦ ٤.٣٣

٥  
٢ 

ب  ل الطال لوك   أقاب احب الس ص
لوب   ه بأس دث مع كل وأتح المش

  إنساني
مرتفعة جدا ٨٤.٢ ٤.٢١

ام    معلمينًا لدى الاستخدام األساليب الخمسة األقلأما  ة السلوك السلبي في     بشكل ع لمواجه
  ):١٢(آما هو مبين في الجدول  تصاعديًافقد آانت مرتبة  غرفة الصف
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المرحلة  طلبةلدى لمواجهة السلوك السلبي مسة األقل تكرارًا الخأساليب المعلمين :  )١٢( جدول
  .األساسية من وجهة نظر المعلمين مرتبة تصاعديًا حسب درجة ممارسة السلوك

الرقم 
  الترتيبي

الرقم في 
  االستبيان

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

  التقييم

١  
٢٣  

رح   أ لوب الم تخدم أس س
  والكوميديا في التدريس

 منخفضة  ٥٥.٢ ٢.٧٦

٢  
١٦ 

ة  باب الحقيقي ى األس أتعرف عل
دى   لبي ل لوك الس اهر الس لمظ

  طلبتي
 منخفضة ٥٧.٨ ٢.٨٩

٣  
١٤ 

بة  أ ة مناس اليب عقابي تخدم أس س
ر   ذي يظهر سلوك غي ذ ال للتلمي

  مناسب
 متوسطة ٦٦.٦ ٣.٣٣

٤  
١٠ 

أطلب مساعدة المرشد النفسي     
  والتربوي 

 متوسطة ٦٩.٨ ٣.٤٩

٥  
١٥ 

يم الجمعي   ستخدم أساأ ليب التعل
  والتعاوني

 مرتفعة ٧٠.٤ ٣.٥٢

المعلمين المستخدمة لمواجهة  ت الجداول السابقة يمكن ترتيب مجاالت أساليبمن معطياو
  :اآلتي) ١٣(آما هو مبين في الجدول  مظاهر السلوك السلبي

  .طلبتهممجاالت أساليب المعلمين لمواجهة السلوك السلبي لدى ترتيب   :)١٣(جدول 
  التقويم  النسبة المئوية  المتوسطات  المجال لترتيبا
 جدًامرتفعة  ٨٠.٦ ٤.٠٣  األساليب االجتماعية  ١
  مرتفعة ٧٤.٦  ٣.٧٧  األساليب النفسية  ٢
 مرتفعة ٧١.٨  ٣.٥٩  األساليب التربوية  ٣

  مرتفعة  ٧٥.٩ ٣.٨٠  متوسط الدرجات الكلي على المقياس

  :ما يلي) ١٣(يتضح من خالل الجدول 

ة مظاهر السلوك الصفي السلبي           :أوًال اليب مواجه ين ألس ي لممارسة المعلم أن التقييم الكل
ة لدى  ة              طلب ًا، حيث بلغت النسبة المئوي ان مرتفع ين آ ة نظر المعلم ة األساسية من وجه المرحل

تبيان     ع مجاالت االس ، %)٧٥.٩(الكلية لمتوسط استجابات المفحوصين على جميع الفقرات لجمي
ة ه  دى مقارن ات    ول ع دراس ق م ا تتف ين أنه ابقة تب ات الس ائج الدراس ع نت ة م   ذه النتيج

)Norman, 2005 ؛Sujin, 2004؛ Fry, 2002 ؛Marilyn, 2000(  ى ي أشارت إل والت
لبي       لوك الس ة الس ة لمواجه اليب المختلف ين لألس تخدام المعلم ة اس اع درج ي أن   ،ارتف ذا يعن وه
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ة لموا اليب المختلف تخدمون األس ين يس ة المعلم ذهم بدرج دى تالمي لبي ل لوك الس ة مظاهر الس جه
ا   لبي آم اهر السلوك الس ائج الدراسة أظهرت أن مستوى مظ إن نت ل ف ي المقاب ن ف ة؛ ولك مرتفع

اع مستوى     ، )٨(يراها المعلمون آانت متوسطة الدرجة أنظر الجدول  ه في ارتف ويرى الباحث أن
اع مستوى       استخدام المعلمين لألساليب المختلفة لمواجهة السلوك دم ارتف بًا لع رًا مناس السلبي تبري

اهر      ي خفض مظ اليب ف ذه األس ة ه ى فعالي ر عل ذا مؤش ذ، وه دى التالمي لوك ل ذا الس اهر ه مظ
  .السلوك السلبي، أو على األقل جعله في المستوى المتوسط والمعقول

ا دوره ال     ددة ومنه ة والمتع ة المختلف ديل    إن نجاح المعلم في القيام بأدواره التربوي م في تع مه
م            ذا المعل ة ه دى آفاي ى م ف عل ه، يتوق وب في ر المرغ لوك غي ة الس في ومواجه لوك الص الس

دريس      . واستعداده الشخصي للقيام بأعباء هذا الدور ة الت رتبط بنوعي ذا ي فنجاح المعلم في دوره ه
رتبط بالخصائص والسلوآيات الت         ا ي ة الصف، آم ي وأساليبه وطرائقه التي يمارسها داخل غرف

اخ    المعادلةهذه في  اآلخريجب أن يتحلى بها المتعلمون الذين يمثلون الطرف  وفير المن من أجل ت
يم      تعلم والتعل ة ال الزم لنجاح عملي ار       . الصفي ال ين االعتب م األخذ بع ى المعل ذا المجال عل وفي ه

  : )Moore, 2001؛ ٢٠٠٢، ة؛ العماير٢٠٠٥الفتالوي،  ؛٢٠٠٥برآات، ( الجوانب اآلتية

ة أي نشاط   مال .١ حظة سلوك المتعلمين عن قرب والتعرف على خصائصهم الشخصية ومتابع
 .يقومون به

اهيم         .٢ دور من مف ا ي ة حول م االستماع للمتعلمين والتعرف على أفكارهم وتصوراتهم الفردي
 .وقضايا

 .ل مع الفئات المختلفة من الطلبةإتقان تنظيم وإدارة الصف وحسن التعام .٣

 . نحو ما يقول ويفعل وذلك باستخدام إجراءات فعالة ومناسبة الطلبة االهتمام بجذب انتباه .٤

بدًال أساليب التلقين في مناقشة  وإشراك التالميذ باستمرار استخدام أساليب المناقشة والحوار .٥
 .الموضوعات التعليمية

ة الخاصة بال  .٦ كالت الفردي ل المش ة لح بالمحاول ة  طال كالت العام ايا والمش الخاصة بالقض
ةالجما اء     عي ة اللق رف بطريق ا يع من م لوآية ض كالت الس ل المش ى ح ز عل ،  والترآي

 .)The Socio–Problem Solving Classroom Meeting( االجتماعي للصف الدراسي 

 .في غرفة الصف ة معقولة للتعامل والتفاعل مع الطلبةوضع قواعد عام .٧

تهكم     .٨ تهانة    معاملة المتعلمين برقة واحترام وعدم استخدام أسلوب ال نهم أو االس والسخرية م
 . بهم وبأفكارهم

 .من أجل مناقشة أوضاع أبنائهم التعليمية والشخصية االتصال بأولياء أمور الطلبة .٩

 .إبداء الرأيفرص للتعبير عن ذواتهم وتشجعهم  منح الطلبة .١٠

  .على تنمية قدراتهم في تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات طلبةااللتزام بمساعدة ال .١١
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ًا يم    :ثاني ًا لتقي لبي تبع لوك الس اهر الس ة مظ اليب لمواجه ة ألس االت الفرعي ب المج أن ترتي
  :المعلمين آان

  األساليب االجتماعيةمجال  :المرتبة األولى -

  األساليب النفسيةمجال  :المرتبة الثانية -

  األساليب التربويةمجال  :المرتبة الثالثة -

ائج الدراسات ال  ع نت ة م ذه النتيج ة ه دى مقارن ائج دراسات  ول ع نت ق م ا تتف ين أنه ابقة تب س
)Yowkon, 2005 ؛Brophy & Rohrkemper, 2003 ؛Fry, 2002 ١٩٨٤الضامن،  ؛ (

لمواجهة الستخدامها المعلمين  األساليب ذات الطابع االجتماعي تأتي في أولوية والتي أظهرت أن
ات        ائج دراس ع نت ا تعارضت م ة الصف، بينم ي غرف لبي ف لوك الس ؛ Norman, 2005(الس

Sujin, 2004 ؛Medway, 2003 ؛Marilyn, 2000 (  ي بينت أن اليب ذات الطابع    الت األس
ها لمواجهة هذا السلوك، في حين تتعارض     يفضلون استخداموالمعلمين  التربوي تأتي في أولوية

اليب ذات        )Monty, 2003(دراسة أيضًا مع  ين يفضلون استخدام األس ي أظهرت أن المعلم الت
  .نفسيالطابع ال

بصرف النظر عن األسلوب الذي يستخدمه المعلم لخفض السلوك الصفي السلبي أو المشكل 
ل  اة العوام ه مراع ات، (علي امي، ؛ ٢٠٠٦برآ امي وقط ؛ Axelrod, 1997 ؛٢٠٠١قط

Martin, 1993 ؛Koegel & Rincover, 1992 ،اآلتية) ١٩٩٢؛ هارلولد:  

ًا، وي   .١ ًا ونوع ذآير ال  تحديد السلوك بدقة وموضوعية آم بضرورة التوقف عن     طالب فضل ت
 .السلوك غير المقبول والتأآد من أنه يعرف جيدًا ما هو السلوك المراد التوقف عنه

ه بشكل ملفت     تجنب االنفعال الشديد عند مواجهة السلوك غير المرغوب وعدم الت .٢ ز علي رآي
ة لخفضه   السلبي قد يكون أفضل فتجاهل السلوك  .صاحب هذا السلوك بالنسبة للطالب طريق

ديل السلوك          م تع ا يسمى في عل ذا م ه، وه وم  ) Behavior Modification(أو إيقاف بمفه
لوك    اء الس و أو انطف ه   ) Extinction(المح ط ل ل المخط لوب التجاه   بأس

)Planned Ignoring(حيث تشير الدراسات والبحوث ، ) Fontana, 2005 ؛Bently, 
د من      في هذا المجال أن أسلوب التجاهل )2001 رة لمعالجة العدي هذا قد استخدم بفعالية آبي

ل   ن مث ة م ر المرغوب لوآية غي اط الس ر   : األنم ات غي ي أوق الم ف لوك الفوضوي، والك الس
د    اط الزائ ة والنش رط الحرآ ف، والغضب، وف لوك العني بة، والس م  . مناس ى المعل ن عل ولك

اة الجوانب    االنتباه عند استخدام أسلوب التجاهل أو محو السلوك وأن يأخذ     ار مراع باالعتب
 :اآلتية

يس  .أ  راء ل ذا اإلج رًا أن ه يطًاأم ًا   ،بس تغرق وقت الغ الصعوبة ويس ًا ب ر عملي ا يعتب وإنم
ول،   رة وممارسة واسعة فالتجاهل        طويًال لكبح السلوك غير المقب ى خب اج إل وهو يحت

  .يعني عدم االنتباه بأي شكل من األشكال للسلوك السلبي
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وراً  السلوك السلبي ال ي .ب  ة التجاهل أو المحو     توقف ف د عملي ى بعض      بع اج إل ا يحت وإنم
م     ى المعل ة وعل الوقت فيالحظ أن السلوك السلبي الذي يتم تجاهله يزداد سوءًا في البداي

دًا     ورًا ويحاول جاه ى يعطي نتيجة        لالستمرار عدم االستسالم ف ذا األسلوب حت في ه
  .مرضية

ى ظهور سلوآ      .ج  ؤدي التجاهل إل ة في المراحل      غالبًا ما ي ة مختلف ة وانفعالي يات عدواني
ى        ؤثر عل ك دون أن ي األولى لهذا اإلجراء، فعلى المعلم أن يعرف آيف يتعامل مع ذل

 .نجاح خطته

ب،         طلبةإن تجاهل السلوك السلبي لدى أحد ال .د  ه ال يعاق ده ألن ى تقلي دفع اآلخرين إل د ي ق
 .في الوقت المناسبوهذه قضية تتطلب المتابعة واتخاذ القرارات المناسبة 

ذي     .ه  دواني العنيف وال االنتباه إلى أن بعض أنواع السلوك ال يمكن تجاهلها آالسلوك الع
ينتهي بإيذاء اآلخرين، والسلوك التخريبي للممتلكات العامة والخاصة فمثل ذلك ينبغي  

 .إيقافه فورًا وليس تدريجيًا

ز   .و  كال المع اء أش ب إلغ اح يتطل ل بنج لوب التجاه ق أس ى إن تطبي افظ عل ي تح زات الت
ة سهلة     ة ليست مهم ود     استمرارية السلوك غير المرغوب وتلك عملي ى جه اج إل وتحت

 .مشترآة

ر ايجابي في    قد أنه المناسب والذي يضمن إحاختيار اإلجراء أو األسلوب الذي يعت .٣ داث تغيي
 .في ضوء ما يعرفه المعلم عن التلميذ من خصائص ذلك السلبي، آل سلوك الطالب

 .استخدام إجراءات مواجهة السلوك السلبي إال إذا دعت الحاجة إلى ذلكتجنب  .٤

ببة       .٥ داث المس ل واألح ن العوام ن م در ممك ر ق ة أآب راءات وإزال تخدام اإلج ي اس ات ف الثب
 .للسلوك السلبي قبل البدء بتنفيذ إجراءات التعامل مع هذا السلوك

ا تأجي     .٦ ًا     تطبيق إجراءات مواجهة السلوك السلبي مباشرة دونم ذه اإلجراءات وفق ذ ه ل وتنفي
ق األهداف     لخطة واضحة ومبرمجة بعيدًا عن العشوائية واالنفعال الذي غالبًا ما يفشل تحقي

 .بل على العكس يعمل على استمرار السلوك السلبي وتفاقم المشكلة أآثر وأآثر ؛المتوقعة

لكن سلوآه الخاطىء هو   آإنسان يستحق دائمًا التقدير واالحترام طالبعلى احترام ال ديالتأآ .٧
 .الذي يحتاج إلى إعادة نظر وتقويم

 .عدم االهتمام فقط بمعاقبة السلوك غير المقبول بل يجب تعزيز السلوك المقبول أيضًا .٨

لوك     .٩ ع للس ة داف ل بمثاب ي تعم رات الت ة المتغي مل إزال و يش ى نح ة عل يم الظروف البيئي تنظ
ا يسمى بإقصاء السلوك عن التعز      السلبي ذا م ز  ، وه ك   ) Timeout Behevior(ي تم ذل وي

لوبين اعي    : بأس العزل االجتم مى ب ام ويس ل أو الت العزل الكام تم ب داهما ي   أح
)Social Isolation (لسلوك غير المقبول آإبعاد الطالب للقيام با طالبعن آل ما يؤدي بال 
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ان أخر     ى مك ه إل ي تهيء الفرصة لح          .من مكان ة العوامل الت ل في إزال اني ويتمث دوث والث
ر     ر المثي ك بتغيي ل     ) Stimulus Change(السلوك السلبي، ويسمى ذل تم فصل أو نق أن ي آ

ذا اإلجراء يستخدم بنجاح لمعالجة مشكالت         الطالب لبي، وه عن قرينه لخفض السلوك الس
درس     اء ال الم أثن تت، والك دوان، والتش وي، والع لوك الفوض ش، والس ل الغ دة مث ، عدي

 .واإلزعاج اللفظي
  

  لبيترحات في تعديل السلوك السبعض المق

ة    إن آثيرًا من المشكالت الصفية  ة في المرحل ة      االتعليمي ألساسية وبشكل نسبي في المرحل
ى التفاعل     الثانوية ناتجة عن قصور المتعلم في فهم التعليمات واستيعابها بالشكل الذي يساعده عل

ة الت  ذا ال      مع الخبرات التعليمية التي تقدم له، أو لقصور في عملي ة داخل األسرة ل نشئة االجتماعي
  :بد من األخذ بالمقترحات اآلتية لتحقيق إنجازات مهمة في المهمات التعلمية التعليمية وهي

  في األسرة: أوًال

وجيههم           .١ ق ت ات الدراسية عن طري اء بمسؤولياتهم نحو الواجب ام األسرة بتعريف األبن اهتم
 .لصفنحو اإلنصات واالنتباه لما يدور في غرفة ا

ريفهم  مساعدة األبناء في تحديد  .٢ أوقات محددة ومناسبة للدراسة مع تحديد أماآن الدراسة وتع
زام بالتعليمات      ى االلت ذ عل بضرورة االلتزام بهذه األوقات واألماآن، آل ذلك يساعد التالمي

 .والتمسك بها

اء تبن      .٣ ة تستحق من اآلب ي اتجاهات  اتخاذ األسرة مواقف سوية من المدرسة آمؤسسة تعليمي
 .إيجابية نحو عملية التعليم ونحو المعلمين واحترام القرارات الصادرة عن إدارتها

اليب  .٤ اع أس ق إتب اء عن طري دى األبن ة ل اط السلوك المرغوب ادات وأنم وين الع ام بتك االهتم
 .التنشئة السليمة والناضجة بعيدًا عن العنف والتسلط والقسوة الزائدة أو التساهل المفرط

ة  ضرورة .٥ ور الطلب اء أم ارآة أولي ائهم   مش كالت أبن ا يخص مش رارات فيم اذ الق ي اتخ ، ف
ق اإلنجازات          ي تواجه المدرسة في تحقي والمساهمة في تذليل الصعوبات أو المشكالت الت

 .التربوية

ة           تهيئة بيئة صحية للطالب  .٦ ًا والحماي ًا وآيف ة المناسبة آم وفير التغذي ك بت داخل األسرة وذل
 . نة وتجنب اإلفراط أو التفريط في ذلكواالحاطة اآلم

ليمة      .٧ ة الس ات االجتماعي ة العالق تعليم األطفال مفهوم الصداقة وآيفية اختيار األصدقاء وإقام
بهم          ة الصحيحة لتجني ة واالجتماعي ارات االتصال والتواصل اللغوي يمهم مه اإليجابية، وتعل

 . العزلة االجتماعية
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اعدة لل .٨ ون والمس ديم الع بتق النوم لتن طال ة آ ه اليومي ق وعادات ه الدراسي بشكل يتف يم وقت ظ
 .واألآل وغير ذلك من األنشطة الروتينية

ى    .٩ ة عل ا المترتب د والمزاي ه الفوائ ك بإفهام ة وذل و المدرس ة نح ات ايجابي ل اتجاه يم الطف تعل
 .االنتظام بالمدرسة وفي حياة المدرسة

  في المدرسة: ثانيًا

ب  .١ ة المناس ة التعليمي وفير البيئ ق    ت ن طري افي ع كل آ تعداداته بش ن اس ذ ع ر التلمي ي يعب ة آ
 .األنشطة التعليمية الفعالة

ات  .٢ ديم التوجيه ة   تق ات الواضحة للطلب بة والمالحظ لوآهم    المناس ى س ب عل ا يترت ول م ح
 .الظاهر في غرفة الصف

ة     .٣ ى عرقل ؤدي إل ي ت ة الت ة والتربوي ية واالجتماعي كالت النفس ع المش ل جمي ى ح ل عل العم
ذي    تحقيق  ق ال األهداف التعليمية وتسبب الكثير من الشعور باليأس واإلحباط والخوف والقل

 .يترتب عليه ظهور بعض أنماط السلوك السلبي

ى  .٤ ةعل اعدة الطلب د لمس ذل الجه م ب يمهم  المعل نة وتعل ية الحس ادات الدراس ى الع للتعرف عل
رح         ة وط ميع والمراجع ى التس وم عل ي تق ة الت راءة الفاعل ارات الق دوين    مه ئلة والت األس

 .والتلخيص

ر   .٥ ن أث ذلك م ا ل ا لم ة الصف وخارجه ن داخل غرف ة واألم م بالحري وفير جو تعليمي مفع ت
 .والتكيف النفسي والدراسي للتلميذإيجابي في االنضباط الصفي والتفاعل االجتماعي 

ام  .٦ ة الفرصة أم ةإتاح اليب الف  الطلب وفير األدوات واألس ن خالل ت از م اح واإلنج ة للنج اعل
 .واستعداداتهم وميولهم وقدراتهم لم ويكون ذلك بمراعاة حاجات الطلبةللتع

ا   الساخر من أقرانهم  الحد من سلوك بعض الطلبة .٧ ا م باستخدام أساليب التعديل أو التقليل منه
 .أمكن لتوفير بيئة صفية سليمة ومشجعة على المشارآة الفعالة للجميع

ائله في   .٨ دى         تنويع المعلم من أدواته ووس ة ل اليب اإلدراآي اين في األس اة التب دريس لمراع الت
  . المتعلمين

دواني      .٩ ي والع تعزيز السلوك المرغوب وتجاهل السلوك السلبي مع الحد من السلوك التخريب
   .والفوضوي الذي يهدد العملية التعليمية بالعجز والتدهور

 .التعصب بعدالة وعلى المعلم تجنب سلوك التحيز أو معاملة جميع الطلبة .١٠

وضع قواعد ومعايير للسلوك المرغوب داخل الصف مع توضيح أهمية االلتزام بها ليكون    .١١
 .المتعلم أآثر استعداد لالستجابة لها
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تخدام     .١٢ ة اس الذع ومحاول د ال وبيخ والنق اب والت ي العق وة ف تخدام القس ي اس راط ف ب اإلف تجن
 .اقبالعقوبات المنطقية والواقعية والمناسبة مع السلوك الُمع

المؤذي لصحة التلميذ النفسية والجسمية وعدم    تخفيف الضغط النفسي والعبء غير النفسي  .١٣
 . مطالبته بالواجبات أو اإلنجازات التي تتجاوز قدراته وإمكاناته العقلية

رحالت      .١٤ الل ال ن خ ك م ة وذل ة والترويحي ي المدرس ة ف اة االجتماعي ين الحي ام بتحس االهتم
  عد على تنمية الشعور بالصداقة بين المتعلمينوالزيارات العلمية مما يسا

  
  التوصيات

  :في ضوء نتائج الدراسة الراهنة ومناقشتها يمكن اقتراح التوصيات اآلتية

احثين اآلخرين   يوصي الباحث - ى         الب اه عل ذا االتج د من الدراسات في ه ات   إجراء المزي فئ
 .لتعرف عليهاآبر لتأآيد هذه المظاهر واأ اتمجموعو الطلبةومراحل أخرى من 

ة      - اء ثقيل ة أعب د بمثاب التخفيف من أوامر المعلمين والمعلمات والواجبات المدرسية التي قد تع
 .على آاهل الطالب تؤدي إلى ظهور هذه المظاهر السلوآية السلبية

دى            - ا ل تخلص من ظهوره ذه المظاهر وال انها دراسة ه ي من ش وضع البرامج العالجية الت
 ية قد تؤثر على تحصيله؟الطالب في مراحل مستقبل

ه           - تخلص من أي سلوك سلبي لدي نجح في ال استخدام أساليب المكافأة والتعزيز لكل طالب ي
 .بهدف تشجيعه نحو السلوك السوي

ي   - وي والنفس ابع الترب اليب ذات الط تخدام أس ري  اس لوك البش ديل الس ات تع ل آلي وتفعي
 .والتقنيات العلمية المستخدمة عادة في هذا المجال

دريبهم      عق - نهم لت ين وبخاصة الجدد م د دورات متخصصة في تشكيل السلوك وتعديله للمعلم
 .على ممارسة مهارات تعديل السلوك غير المرغوب به

  
  واألجنبية المراجع العربية

ة في        "). ١٩٨٥( .خالد ،أبو شهاب - ة االبتدائي دارس المرحل مسح المشكالت السلوآية في م
الجنس والمرح  ا ب ة األردن وعالقته ة التعليمي ورة   . "ل ر منش تير غي الة ماجس ة  ،رس جامع

 .األردن ،اربد .اليرموك

د  ،ومنصور .مديحه ،اإلمام - ة      "). ١٩٨٨( .احم ة الثانوي المشكالت السلوآية لطالب المرحل
وم الرياضة       . "مدرسي التربية الرياضية من وجهة نظر اريخ وتطور عل دولي لت ؤتمر ال الم
 .مصر ،بجامعة المنيا
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دري - د ط ،الب د الحمي في . )٢٠٠٥( .ارق عب يم الص ة. ٢. ط. إدارة التعل ان .دار الثقاف ، عم
  .األردن

ع السلوك   ). "٢٠٠٦( .برآات، زياد - ة األساسية من        دواف ة المرحل دى طلب الصفي السلبي ل
 .٨٨٢-٨٤٥). ٤(٥، مجلة دراسات عربية في علم النفس". وجهة نظر المعلمين

ة في    : يجابي والسلبي لدى طلبة الجامعةالتفكير اإل). " ٢٠٠٥( .برآات، زياد - دراسة مقارن
ة   ة والتربوي رات الديمغرافي نفس،   ". ضوء بعض المتغي م ال ي عل ة ف ات عربي ة دراس  مجل
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