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ُم ِّ
قدمة:

مل ّخص:
ال�سلبي و�أ�ساليب
هدفت هذه ال ٍّدرا�سة �إىل معرفة مظاهر ال�سلوك ّ
مواجهته لدى تالميذ املرحلة الأ�سا�سية يف حملية الدامر من وجهة
نظر املعلمني ،تكونت عينة الدرا�سة من( )210معلم ًا ومعلمة ،للعام
الدرا�سي  ،2015وهي متثل ن�سبة ( )% 30من جمتمع الدرا�سة مت
اختيارهم عن طريق العينة الع�شوائية الطبقية .واملنهج امل�ستخدم
يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي .وقد �أظهرت الدرا�سة �أن م�ستوى
تقييم املعلمني ملظاهر ال�سلوك ال�سلبي لدى تالميذ املرحلة
الأ�سا�سية كان منخف�ضاً ،و�أن م�ستوى مواجهتهم له كانت بدرجة
متو�سطة ب�شكل عام� .أما ترتيب جماالت الأ�ساليب فكان على
الرتتيب التايل" :الأ�ساليب النف�سية والأ�ساليب الرتبوية والأ�ساليب
االجتماعية" ،كما ُوجدت فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى مظاهر
ال�سلوك ال�سلبي ال�سائدة لدى تالميذ املرحلة الأ�سا�سية من وجهة نظر
املعلمني تبع ًا ملتغري اجلن�س ول�صالح ال ّذكور� .إال �أنها مل جتد فروق ًا
دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى مواجهة ال�سلوك ال�سلبي ،و�أخرياً على �ضوء
مناق�شة النتائج اقرتح الباحث جمموعة من التو�صيات.
الكلمات املفتاحية :ال�سلوك ال�سلبي ،مواجهة ال�سلوك ال�سلبي،
تالميذ مرحلة الأ�سا�س ،والية نهر النيل.
The aspects of negative behavior and ways to confront basic stage pupils in Adamer locality of Sudan from the point of view of teachers

Abstract:
This study aimed to identify the aspects of
negative behavior and the way to confront basic stage
pupils in Adamer locality of Sudan from the point of
view of teachers. The sample of the study consisted
of (210) teachers for the academic year (2015) which
represents (30%) of the original society, chosen by
the stratified random. The descriptive analytical
method was used in this study. The results of the
study showed that the level of the teachers evaluating
to the student's aspects of negative behaviors in the
basic stage was low, and their coping with them was
medial level. The arrangement of the styles domains
was as follows: "psychological ways, educational and
social ways". There are significant differences in the
level of the manifestations of the prevailing negative
behavior among pupils basic stage from the point of
view of teachers according to gender and in favor of
males. However, it did not find statistically significant
differences in the level when facing negative behavior.
Finally, in light of the study, the researcher suggested
some recommendations.
Key words: Negative behavior, facing negative
behavior, Basic school
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يعي�ش الفرد يف جمتمعات مليئة باملتغريات وامل�ؤثرات التي
ت�ؤثر عليه �سلب ًا و �إيجاب ًا ما يجعل الفرد يبحث عن البيئة املنا�سبة
له ،والتي ت�ساعده على تكوين �شخ�صية قادرة على التعامل مع
التحديات والظروف التي تفر�ضها عليه الأحداث التي متر بها
املجتمعات التي يعي�ش فيها ،وهذا يتطلب العمل على تفعيل العملية
الإر�شادية وال ّتعليمية للتخفيف من امل�شكالت ال�سلوكية التي قد
يواجهها الفرد .والعملية الرتبوية عملية �إن�سانية تت�سم بن�شاط
�إن�ساين وتتميز بغايات �إن�سانية ولهذا يفرت�ض �أن يطور الرتبويون
فهم ًا واعي ًا لقيادة هذا الإن�سان وكيفية التعامل معه – بحيث يبذل
وعن قناعة منه – �أق�صى ما ي�ستطيع من جهد �أثناء ممار�سته لدوره
(عواد و زامل.)2011،
التبية يف جوهرها عملية تعديل لل�سلوك الإن�ساين ،و�إحداث
رَّ
تغريات مرغوب فيها حيث يحتاج الفرد دوم ًا �إىل تعديل �سلوكه نحو
الأف�ضل وهو -بطبعه -يت�أثر مبا حوله من ظروف ،فيكت�سب �أمناط ًا
�سلوكية �إيجابية و�أخرى �سلبية ،وهو بطبعه يخطئ ،ويقع على كاهل
املعلمني يف املدار�س ،توجيه املتعلمني و�إر�شادهم و�إك�سابهم �أمناط
ال�سلوك احل�سن وغر�س االجتاهات الإيجابية مع دعم وتقومي القيم
الأ�صيلة  .وملا كان تكيف الفرد يعتمد على طبيعة �سلوكه ،فقد �شهد
عقد ال�ستينات من هذا القرن ،انبثاق علم ال�سلوك الإن�ساين ،ف�أُر�سيت
�أ�ساليب تعديل ال�سلوك على املفاهيم والقوانني التي قدمها املنحنى
ال�سلوكي يف علم النف�س التي ركزت على درا�سة ال�سلوك الظاهر� ،إذ
ّ
ال�سلوك الإن�ساين ،ال يتغري
�أفادت العديد من الدرا�سات امليدانية �أن ّ
مبجرد اال�ستماع �إىل التوجيهات والن�صائح واملواعظ على �أهميتها،
�إذ �إن الأثر الفعلي يف تعديل ال�سلوك وتغيري االجتاهات يظل حمدوداً
ما مل يرتبط بتطبيقات علمية ،و�أمناط �سلوكية ت�ستمر لفرتة طويلة
من البيئة املحيطة ل�ضمان تكرارها ،وتثبيتها حتى تتحول �إىل
عادات را�سخة ،وممار�سات يف ال�سلوك الإن�ساين .
و ُيعد املعلم م�سئو ًال عن توفري البيئة املنا�سبة التي من �ش�أنها
�أن ت�سهم يف �إك�ساب التلميذ املعارف واملهارات والقيم من ناحية،
و�إك�سابه ال�سلوك الإيجابي املقبول يف املجتمع من ناحية �أخرى؛
بغية �إعداد التلميذ �إعداداً �صحي ًا يتنا�سب مع املجتمع ،مما يتوجب
على املعلم �أن يتمتع بالعديد من املهارات والكفايات الالزمة
ال�صف ،حيث تعد
للتعليم والتعلم ومن �أهمها كفايته يف �إدارة ّ
ال�صف الدرا�سي من �أهم الق�ضايا التي تواجه املعلم ،وتتحدى
�إدارة ّ
قدراته يف تهيئة املناخ التعليمي املنا�سب لذا يجب �أن ي�أخذ املعلم
بعني االعتبار اختالف التالميذ فيما بينهم من حيث قدراتهم
ال�شخ�صية،
وا�ستعداداهم ،وم�ستوى دافعيتهم ،وكذلك م�شكالتهم ّ
والأ�رسية وال�صحية (�أبو دف و الديب.)2009،
لقد كانت م�شكالت ال�سلوك  -وال تزال  -واحدة من �أهم
امل�سائل التي يوليها املعلمون عناية خا�صة ،فقد كانت نظرة
املعلمني مل�شكالت ال�سلوك من الناحية التاريخية متثل يف عملية
التعلم ذلك اجلانب ال�شائك الذي ال بد من مواجهته ب�شكل ما ،حتى
يتقدم دوالب العمل املدر�سي بهدوء وانتظام ،فاملدر�س النا�شئ كان
يخ�شى عدم قدرته على فر�ض النظام ،كما كان يخ�شى �أن تعوزه
احليلة يف �أن يجعل التالميذ ي�سلكون م�سلك ًا ح�سناً ،وكان معيار
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احلكم على املدر�س املحبوب يعتمد �إىل حد بعيد على مدى �سيطرته
على ال�صف ،وجناحه يف فر�ض الهدوء والنظام .
والهدف من هذا �أن يركز املدر�س جهده على عملية التدري�س
التي يتم بها الهدف الأ�سا�سي وهو التعلم ،وال يت�شتت انتباهه
وجمهوده باالهتمام بامل�شكالت ال�سلوكية العار�ضة ومن �أ�صعب
ما يواجهه املعلم و�إدارة املدر�سة هو انت�شار امل�شكالت ال�سلوكية
التي تعد عامل حتدي للنظام الرتبوي وقيم املجتمع .ورغم �أن مهمة
املدر�سة كواقع طبيعي نتيجة املتغريات امل�ستجدة يف املجتمع ال
تقت�رص على التعليم والرتبية ،بل تتجاوز ذلك لتجد احللول لهذه
امل�شاكل ب�صورة عامة .ورغم �أن الغالبية من التالميذ يتمتعون
ب�سلوك اجتماعي قيمي عال؛ ف�إن الأقلية منهم يت�رصفون ب�شكل
عدواين وتخريبي ،مما ي�سبب ت�أثرياً �سلبي ًا متفاوت ًا على املناخ
ال�صفي وزعزعة اال�ستقرار والنظام املدر�سي و ت�شوي�ش عملية
التفاعل ال�صفي(بركات.)2008،

مشكلة ِّ
الدراسة:
ُتعد مرحلة الأ�سا�سي �أوىل مراحل التعليم املنظم بجمهورية
ال�ساد�سة،
ال�سودان ،حيث يلتحق بها الأطفال الذين �أكملوا �سن ّ
الرابعة ع�رش
يندرجون فيها ملدة ثماين �سنوات حتى بلوغ �سن ّ
من العمر(�إذ ت�شتمل هذه الفرتة على مرحلتني من املراحل العمرية
املهمة يف حياة النا�شئة التي ت�شكل �أهم املالمح الأ�سا�سية ل�شخ�صية
الطفل ،التي تتميز بجملة خ�صائ�ص و�سمات ،يجدر بالإدارة املدر�سية
الإملام بها مما يعينهم على ممار�سة عملهم ،وتفهم �سلوك التالميذ
وامل�شاكل املرتبطة بها).
ذكر �أبو دف و الديب(� )2009أن العملية التعليمية يف �شتى
مراتبها ومراحلها تعاين من بع�ض ال�سلوكيات ال�سلبية التي تعوق
�أداء ر�سالتها ،وحتقيق �أهدافها على الوجه الأمثل ،ولعل من �أبرز
هذه ال�سلوكيات ال�سلوك غري املنا�سب عند بع�ض التالميذ وما يرتتب
على ذلك من �آثار �سيئة على �أنف�سهم وعلى جمتمعهم ،من حيث �إهدار
الطاقة املادية واملعنوية� ،إ�ضافة �إىل خيبة الأمل والقلق للمعلمني.
�إن الوقوف على �أ�شكال ال�سلوك ال�سلبي لدى تالميذ املدار�س
مبرحلة الأ�سا�س يف حملية الدامر ميثل خطوة مهمة يف معاجلته
؛ لأن معرفة ال�سلوك ال�سلبي دون الوقوف على �أ�شكاله يدخل �ضمن
املعاجلات العمومية ،من خالل مالحظة الباحث ومعا�رشته لبع�ض
املعلمني يف مرحلة الأ�سا�س ؛ فقد ا�شتكى كثري منهم من ظاهرة
ال�سلوك ال�سلبي �إذ �أ�ضحى ظاهرة حتتاج �إىل الدرا�سة ،والوقوف
على الأ�سباب وتقدمي الدعم للمعلمني يف كيفية مواجهته بالطرق
والأ�ساليب العلمية املختلفة ،وهذا هو الدافع الذي دفع الباحث �إىل
كتابة هذه الورقة العلمية.

أهمية ِّ
الدراسة:
ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة من �أهمية مو�ضوعها ،وهو مظاهر
ال�سلوك ال�سلبي ،و�أ�ساليب مواجهته لدى تالميذ املرحلة الأ�سا�سية
يف حملية الدامر بال�سودان من وجهة نظر املعلمني ،و تربز �أهمية
الدرا�سة يف جانبها النظري والتّطبيقي يف اجلوانب الآتية:
1.1تثري االهتمام مل�س�ألة خطرية تتعلق ب�أطراف العملية
التعليمية ،وت�سهم يف توفري فهم دقيق نحو �سلوكيات التالميذ غري
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املرغوب فيها.
�2.2أهمية املرحلة العمرية التي تدر�سها الدرا�سة� :أي �أنها
جتري على فئة مهمة وح�سا�سة �إ ّال وهي �أطفال مرحلة الأ�سا�سي
م�ستقبل الغد.
�3.3إنها �إحدى الدرا�سات القليلة يف ال�سودان  -على حد علم
الباحث  -التي تتناول بنوع من اخل�صو�صية �أهم مظاهر ال�سلوك
ال�سلبي لدى تالميذ املرحلة الأ�سا�سية يف حملية الدامر ،حيث �أن
التالميذ ي�أتون من بيئات خمتلفة ،وم�ستويات ثقافية واجتماعية
متباينة و�أ�ساليب تن�شئة متباينة قد ت�ؤثر على العملية التعليمية.
4.4ي�أمل الباحث �أن تكون هذه الدرا�سة �إ�ضافة حقيقية �إىل
الرتاث العلمي ال�سيكولوجي ب�صفة عامة ،وملحلية الدامر بوالية نهر
النيل ب�صفة خا�صة.
5.5ت�أتي �أهميتها من الناحية التطبيقية فيما ت�سفر عنه من
نتائج قد يفيد منها القائمون على رعاية وتعليم وتربية الأطفال
يف و�ضع اخلطط والربامج الوقائية والتعليمية يف مواجهة ال�سلوك
ال�سلبي ،مما ي�ؤدي بدوره �إىل احلد من مظاهره داخل غرفة ال�صف.

أهداف ِّ
الدراسة:
تهدف الدرا�سة الراهنة �إىل الوقوف على مظاهر ال�سلوك
ال�سلبي لدى تالميذ املرحلة الأ�سا�سية يف املدار�س احلكومية يف
والية نهر النيل – حملية الدامر(ال�سودان) من وجهة نظر املعلمني،
وذلك بتحديد تكرار هذه املظاهر ال�سلوكية من جهة ،والك�شف عن
الأ�ساليب النف�سية واالجتماعية والرتبوية املختلفة ،التي يحاول
املعلمون ا�ستخدامها عاد ًة ملواجهة املظاهر ال�سلوكية ال�سلبية من
الراهنة تهدف �إىل الآتي:
جهة �أخرى .وبالتحديد ف�إن الدرا�سة ّ
1.1التحقق من م�ستوى مظاهر ال�سلوك ال�سلبي ال�سائدة لدى
تالميذ املرحلة الأ�سا�سية يف حملية الدامر بال�سودان من وجهة نظر
املعلمني
2.2الك�شف عن �أكرث الأ�ساليب التي ي�ستخدمها املعلمون عاد ًة
ملواجهة مظاهر ال�سلوك ال�سلبي لدى تالميذ املرحلة الأ�سا�سية.
3.3معرفة الفروق يف ا�ستجابات املعلمني يف ال�سلوك ال�سلبي
و�أ�ساليب مواجهته التي ميكن �أن ُتعزى ملتغري اجلن�س.

أسئلة ِّ
الدراسة:
تكمن م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة على الأ�سئلة الآتية :
◄◄ما م�ستوى مظاهر ال�سلوك ال�سلبي ال�سائدة لدى تالميذ
املرحلة الأ�سا�سية يف حملية الدامر بال�سودان من وجهة نظر
املعلمني؟
◄◄ما م�ستوى �أ�ساليب مواجهة ال�سلوك ال�سلبي ال�سائدة لدى
تالميذ املرحلة الأ�سا�سية بال�سودان من وجهة نظر املعلمني؟
◄◄هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى مظاهر ال�سلوك
ال�سلبي ال�سائدة لدى تالميذ املرحلة الأ�سا�سية يف حملية الدامر
بال�سودان من وجهة نظر املعلمني تبع ًا ملتغري اجلن�س؟
◄◄هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى مواجهة ال�سلوك
ال�سلبي ال�سائدة لدى تالميذ املرحلة الأ�سا�سية يف حملية الدامر
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التعريفات اإلجرائية:
♦ ♦ال�سلوك :يعرفه عي�سوي (" )1998هو اال�ستجابات
احلركية والغددية� ،أي اال�ستجابات ال�صادرة عن ع�ضالت الكائن
احلي� ،أو عن الغدد املوجودة يف ج�سمه �أو الأفعال �أو احلركات
الع�ضلية �أو الغددية".
♦ ♦ال�سلوك ال�سلبي� :سلوك خارج عن حد امل�ألوف �أو حد
ال�سواء ،تبدو �أعرا�ضه على �شكل �سلوك م�شكل ي�ؤدي بال�رضورة
�إىل ا�ضطراب عالقة الفرد بنف�سه (يف �صورة قلق �أو ان�سحاب)� ،أو
ا�ضطراب عالقاته بالنا�س (يف �صورة عدوان �أو مترد) ،وبالتايل
ي�ؤدي �إىل عدم �سوء التوافق(�أبوليلة)2002،
�إجرائياً :الدرجة التي يح�صل عليها امل�ستجيب على ا�ستبيان
ال�سلوك ال�سلبي امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة.
♦ ♦ �أ�ساليب مواجهة ال�سلوك ال�سلبي
 يف اللغة � :أ�ساليب مفردها �أ�سلوب ،والأ�سلوب هو الطريق.
�سلكت �أ�سلوب فالن يف كذا �أي طريقته ومذهبه  .ويقال :
ويقال :
ُ
�أخذنا يف �أ�ساليب من القول �أي الفنون املتنوعة.
 اال�صطالح :يعني الكيفية �أو الطريقة التي يعامل بها
الآخرون وخماطبتهم ،وكذلك الكيفية التي يدرك بها الكبار �أدوارهم
الرتبوية يف تن�شئة وتقومي �سلوكيات ال�صغار(الد�سوقي.)1979،
 �إجرائياً :الدرجة التي يح�صل عليها املفحو�ص على
ا�ستبيان �أ�ساليب مواجهة ال�سلوك ال�سلبي امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة.
♦ ♦حملية ال َدا َم ْر ،تقع يف والية نهر النيل ب�شمال ال�سودان
وعلى م�سافة  300كيلو مرت ( 186.41ميل) �شمال العا�صمة
اخلرطوم وحوايل  13كيلو مرت ،ومتتد على ال�ضفة ال�رشقية لنهر
النيل و�إىل اجلنوب من مقرن نهر عطربة مع نهر النيل ،وتعد من
املحليات الإدارية والتاريخية القدمية يف ال�سودان.

حدود ِّ
الدراسة:
ميكن تعميم نتائج هذه الدرا�سة بالظروف والعوامل التالية:
1.1العامل الزمني :طبقت هذه الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي
الأول .2015
2.2العامل املكاين :طبقت هذه الدرا�سة يف والية نهر النيل –
حملية الدامر.
3.3العامل الب�رشي :طبقت هذه الدرا�سة على معلمي ومعلمات
املرحلة الأ�سا�سية يف املدار�س احلكومية ال�سودانية يف حملية الدامر.
4.4عامل �إجراءات الدرا�سة :حتدد نتائج هذه الدرا�سة يف
�أدواتها التي ا�ستخدمت جلمع البيانات.

اإلطار النظري وحيتوي على
.السلوك السليب
ال�شديدة �إىل اكت�شاف ذواتهم،
�إن التالميذ وبحكم حاجاتهم ّ
وحتقيق قدر منا�سب من اال�ستقاللية ،و�إثبات الذات �أمام الآخرين،
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يواجهون �أعباء كثرية تتعلق بالنواحي االجتماعية والنف�سية
جنب ًا �إىل جنب مع واجباتهم الدرا�سية� ،إذ ت�ؤثر الأو�ضاع التي مير
بها التلميذ على �سلوكه الذي قد ي�أخذ �أ�شكال عدة ،لعل منها :ما
ي�أخذ �شكل االزدراء �أو ال�سخرية من الآخرين� ،أو التعايل عليهم� ،أو
امل�شاركة يف امل�شاجرات ،و�إيذاء النف�س والآخرين ج�سدي ًا �أو معنوياً:
كال�شتم ،واالعتداء على املمتلكات� ،أو �إزعاج الآخرين ،مما يحد من
�إنتاجية التلميذ وم�ستوى تعلمه ،الأمر الذي ي�ؤثر كذلك بال�سلب على
خمتلف �أبعاد البيئة التعليمية.
وقد يغلب على بع�ض التالميذ يف ال�صف ،موقف التحدي
واملجابهة ملا يقوله املعلم �أو يعلمه ،ولأ�سباب عدة ،رمبا يكون
الأ�سلوب الذي يتعامل به املعلم مع تالميذه ،هو ال�سبب يف ذلك،
وقد يرجع ذلك �إىل ت�رصف التلميذ نف�سه مع معلميه وزمالئه
لأ�سباب عائلية �أو اجتماعية ،ويحتاج ه�ؤالء التالميذ كي يتغلبوا
على م�شكلة التحدي هذه� ،إىل تفهم املعلم للظروف التي حتيط بهم،
وتدفعهم �إىل هذا الت�رصف ،كما يحتاجون �إىل مزيد من الت�شجيع
ملواجهة التحدي ،ب�صرب و�إميان وبروية و�إمعان ،ويف م�ساعدة
املعلمني بع�ضهم بع�ضاً ،على ت�شخي�ص �أ�سباب امل�شكلة و�إيجاد
خطة لعالجها ،واملوازنة بني احللول وتقدير �أهميتها ،واختيار احلل
الأكرث مالءمة(عواد ،وزامل.)2011 ،
نتيجة الت�ساع مفهوم التعليم ازدادت املهام امللقاة على
عاتق املعلم .فبعد �أن كان دوره حم�صوراً على تقدمي املعلومات �إىل
املتعلم� ،أ�صبحت �أدواره الآن متعددة و�أ�صبح مطالب ًا بالقدرة على
�أدائها  .لأنه معني بالتفاعالت املختلفة ومنا�سباتها داخل ال�صف،
فهو املنظم للمناخ االجتماعي والنف�سي ،وهو معني بكل ما يواجه
املتعلمني من م�شكالت تعليمية ،كل هذا يجعل منه �صاحب الدور
الأول يف تهيئة بيئة �صفية �صحية لتالميذه) القطامي.)2004،
غري �أنه يواجه يف عمله هذا العديد من امل�شكالت
ال�صفية ،جتعل من �إدارته ل�صفه غاية يف ال�صعوبة .فقد �أ�شارت
درا�سة(� )Gallup,1985إىل �أن اكرب امل�شكالت التي يواجهها املعلمون
يف املدار�س احلكومية هي تدين م�ستوى االن�ضباط يف غرفة ال�صف.
�إن ال�صيغة التي حتكم تفاعل الأفراد فيما بني بع�ضهم بع�ضا
قد ت�أخذ ثالث �صور هي :االقرتاب الإيجابي من الآخرين �أو حتا�شيهم
�أو االعتداء عليهم ،وميثل االقرتاب االيجابي ال�صيغة املثلى من
ال ّتفاعل حيث ت�أخذ هذه ال�صيغة �شكل التواد واملحبة واملعاونة
وكل ما ميكن �أن تنتظم مالحمه يف �شكل توافق اجتماعي .وعلماء
النف�س عندما يتوقفون �أمام التحا�شي ف�إمنا يتوقفون �أمامه كظاهرة
نف�سية مهددة للفرد يف توا�صله مع �إطاره االجتماعي ،ولكنهم عندما
يتوقفون �أمام االعتداء على الآخرين ف�إنهم يتوقفون �أمامه كظاهرة
نف�سية مهددة للفرد و�إطاره االجتماعي معاً(ح�سني.)1987،

معايري ال�سلوك العادي وال�سلوك غري العادي :
● ●املعيار الإح�صائي :يقوم هذا املحك �أ�سا�س ًا على درجة
�شيوع ال�سلوك بني �أفراد اجلماعة ،وبناءاً عليه فال�سلوك العادي
هو ما يتفق مع �سلوك الغالبية العظمى من الأفراد  .ومن ثم يعد
ال�شخ�ص املتو�سط يف خا�صية ما هو �أكرث الأفراد ا�ستواء � .أما ال�شذوذ
وفق ًا لهذا املحك ،في�شتمل على نواحي االنحراف ال�سلبية والإيجابية،
وين�صب ال�شذوذ باملعنى املر�ضي �أكرث على بع�ض نواحي االنحراف
ال�سلبية ك�ضعف الأنا وال�شعور بالنق�ص واالنطواء وغريها ،مما يدل
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على �سوء التوافق واال�ضطراب(القريطي.)1998 ،
● ●املعيار االجتماعي :ورد يف �أبو ليلة(� ،)2002أن هذا
املعيار ي�أخذ به املعنيون بالأمور االجتماعية ؛ فاملجتمع كما
يرونه جمموعة من العادات والتقاليد والآراء والأفكار التي ت�سود
�سلوك الأفراد الذين يت�ألف منهم .ف�إذا ما خرج الأفراد على هذه
املعايري التي ت�سود جمتمعهم ع ّد �سلوك ًا �شاذاً  .وهكذا يكون التوافق
بني �سلوك الأفراد وبني املجتمع ا�ستواء ،ويكون عدم التوافق �شذوذاً
 .ويق�صد بهذا املحك مدى تطابق �سلوك الفرد مع �أ�سلوب ثقافة
جمتمعة.
● ●املعيار النف�سي املو�ضوعي :يرى �أ�صحاب هذا االجتاه
�أن ال�شذوذ يكمن يف اال�ضطراب النف�سي ال�شديد الذي تظهر �أثاره يف
ال�سلوك ووظيفته الذي يك�شف عنه الفح�ص والتحليل اللذين يثبت
بو�ساطتهما �إذا كان اال�ضطراب من درجة ت�سمح بت�سمية احلالة
حالة �شاذة� ،أو يربهن على خالف ذلك .وقد ي�أخذ يف الفح�ص
الطرق العلمية املختلفة كطريقة املالحظة ،وتقرير الفرد عن نف�سه،
وقد يعتمد عدداً من االختبارات النف�سية ،وقد يجمع بني �أكرث من
طريقة واحدة يف حماولة حتديد اال�ضطراب.
● ●معيار الن�ضج الفردي والتطور :يكون ال�سلوك النا�ضج هو
ما يتالءم مع الفرد ،وامل�شكالت التي تواجهه وم�صادر طاقاته،
وما �أ�سهم يف منو الفرد ،و�ساعد على حتقيق ذاته ،فالن�ضج الفردي
مقيا�س لدرجة منو الفرد وملدى حتقيقه لذاته ككائن ب�رشي .
● ●املعيار التكاملي :ي�شمل هذا املعيار التكيف والتكامل
والن�ضج و�إر�ضاء الذات و�سالمة املجتمع ،ويتجاوز املعيار التكاملي
يف حقيقته التكيف الفردي �إىل ال�رشائط االجتماعية التي يفر�ضها
العلم والتجربة ،ويحرتم قيمة الفرد ويهبه حرية االختيار .ويت�سع
ال�سلوك ال�شاذ يف �إطار املعيار التكاملي في�شمل عدداً كبرياً من ردود
الفعل الهدامة كاالنحراف اجلن�سي والغ�ش ،وا�ضطرابات التكيف
وغريها .وتت�ضمن كل تلك اال�ضطرابات نوع ًا �أو �آخر من �سوء التكيف
احليوي �أو النف�سي �أو االجتماعي.
● ●ال�سلوك غري املعقول" �:أو الذي ال ميكن التنب�ؤ به" قد
يحكم على ال�شخ�ص ب�أنه �شاذ �إذا كان �سلوكه فيما يبدو غري
معقول� ،أو ال ميكن التنب�ؤ به .وهذا يعني يف جوهره �أن املالحظ
يجد نف�سه يف �ضوء ما يعلم عن الأحوال واملالب�سات عاجزا عن �أن
يجد يف ت�رصفات املري�ض �شيئ ًا من املنطق �أو املعنى.
● ●املعيار الطبنف�سي :ويرى �أن ال�سلوك ال�شاذ ما كان �أ�سا�س
انحرافه �رصاعات نف�سية تلف ًا يف اجلهاز الع�صبي� ،أو غريهما من
الأ�سباب املر�ضية .
● ●املعيار املثايل :ويرى �أن ال�شخ�ص العادي �أو ال�سوي هو
الكامل �أو املثايل �أو ما يقرب منه ،ولكن عدد الأفراد الذين يحققون
هذا املعيار قد يكون نادراً جداً من الناحية الإح�صائية ،وقد ال يوجد
على الإطالق.
● ●املعيار الإكلينيكي :وي�أخذ هذا املعيار �صوراً و�أ�سماء
متعددة ،فهو تارة يحدد الال�سواء يف �ضوء املفاهيم الطبية
والبيولوجية ،وينظر �إىل الال�سواء يف �ضوء فكرة البقاء ،وتار ًة
�أخرى يركز على الأعرا�ض املر�ضية � ،symptomsأو جتمعات زمالت
الأعرا�ض  ،syndromesوتارة ثالثة يرى �أن ال�شخ�ص ال�شاذ هو الذي

د .مجذوب أحمد محمد أحمد قمر

ح�صل على ،بطاقة ت�شخي�صية على �أن الفئات الت�شخي�صية املعروفة
كالذهان و الع�صاب ت�شري �إيل درجة من الال�سواء ،وال�صورة الأخرية
لهذا املعيار ترى يف خ�ضوع الفرد لعالج �أو رعاية طبية �أو نف�سية
حمدداً ال�ضطرابه �أو عدم �سوائه ،رغم �أن هناك بع�ض املجرمني
واملنحرفني الذين ال يتعر�ضون لأي عالج على الإطالق.

العوامل امل�ساعدة على حدوث ال�سلوك ال�سلبي:
ومنها

● ●�أوالً :عوامل ترجع �إىل الطفل كما �أوردها كازدين()2000

 احلالة املزاجية للطفل وتتمثل يف بع�ض ال�سمات مثل
م�ستويات الن�شاط ،واال�ستجابات االنفعالية ،ونوعية الطباع،
والقابلية للتكييف االجتماعي .
 امل�شكالت و�أوجه الق�صور النف�س ع�صبية ،وت�ؤثر على
جماالت القدرات املختلفة مثل العمليات املعرفية ،اللغة والكالم،
االندفاعية ،االنتباه ،والذكاء .
 امل�ستويات دون الإكلينيكية لال�ضطراب ال�سلوكي وي�شري
ذلك �إىل الال�سواء �إىل حد ما.
 الأداء الأكادميي للطفل وم�ستوى ذكائه ،ويرتبط الق�صور
الأكادميي ،وانخفا�ض م�ستوى الأداء الوظيفي للذكاء باال�ضطراب
ال�سلوكي ،كما �أنه ميكن من خالل اال�ضطراب ال�سلوكي التنب�ؤ بالف�شل
التايل� ،أو الالحق يف املدر�سة وانخفا�ض م�ستوى التح�صيل الدرا�سي.
 ومن املحتمل �أن ت�ؤدي الت�رصفات امل�ضطربة �إىل �إيقاف
الدرا�سة �أو الطرد من املدر�سة� ،أو امل�شاجرات .كذلك ت�شمل التفكري يف
االنتحار� ،أو حماوالت القيام به �أو حتى تنفيذه .
● ●ثانياً :عوامل ترجع �إىل الوالدين والأ�رسة :للأ�رسة م�سئولية
ودور مهم يف تقدير النماذج ال�سلوكية التي يبدو عليها الطفل
كربى
ٌ
يف كربه ،فال �شك �أن �شخ�صية الإن�سان وفكرته عن هذا العامل وما
يت�رشبه من تقاليد وعادات لل�سلوك �إمنا هي نتاج ملا يتلقاه الطفل
يف �أ�رسته منذ يوم ميالده (حمزة ،)1995،وهذه العوامل هي
(وب�سرت� -سرتاتون.)1995،
 خ�صائ�ص الوالدين والعالقات الأ�رسية مثل :خ�صائ�ص
ال�صحة النف�سية للوالدين ،وخ�صو�ص ًا وجود االكتئاب� ،أو ال�شخ�صية
امل�ضادة للمجتمع التي ت�ؤثر على �إدراكاهم احل�سية وطرائق تفاعلهم
مع �أطفالهم .ووجود �ضغوطات بني الزوجني كالطالق واالنف�صال
بني الزوجني � .إن الآثار ال�سلبية لل�ضغوطات الزوجية على اجتاهات،
وتفاعالت الوالدين مع �أطفالهم كانت ت�سجل ب�شكل م�ستمر يف
عينات غري �إكلينيكية
 كما �أن العالقات املختلة جتعل الوالدين �أقل تقب ًال
لأطفالهما ،مبعنى �أن يكونا �أقل دفئا ،و�أقل عاطفة ،و�أقل يف
م�ساندتهما االنفعالية لهم ،كما يقل القلق �أي�ض ًا يف مثل هذه الأ�رس
قيا�س ًا ب�آباء الأطفال واملراهقني الأ�سوياء .
 وفيما يتعلق مب�ستوى العالقات الأ�رسية فقد حلظ كازدين
(� ،)Kazdin 1993أن التوا�صل �أو العالقات بني �أع�ضاء الأ�رسة
تت�سم بانخفا�ض م�ستوى امل�ساندة ،وزيادة اجلانب الدفاعي فيها،
وانخفا�ض م�ستوى امل�شاركة يف الأن�شطة بني �أع�ضاء الأ�رسة،
وال�سيادة والهيمنة الزائدة والوا�ضحة من جانب ع�ضو واحد من
�أع�ضاء الأ�رسة.
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ِّ
الدراسات السابقة
وقف الباحث على العديد من الدرا�سات ال�سابقة حول
ال�سلوك ال�سلبي ،ومواجهته من قبل املعلمني يف البيئتني الأجنبية
والعربية ،وميكن �إجمال �أبرز تلك الدرا�سات على النحو التايل:
�أجرى برود�سك ( )Brodeske,2002درا�سة هدفت �إىل تق�صي
وجهة نظر الأمهات حول ال�سلوك التخريبي والعنيف لدى طالب
املرحلة الأ�سا�سية ،تكونت عينة الدرا�سة من (� )210أُم ًا لأحد �أو
�أكرث من التالميذ الذين يدر�سون يف املرحلة الأ�سا�سية ،وقد انتهت
الدرا�سة �إىل �أن الأمهات قد قررن �أن العنف اللفظي لدى �أبنائهن
�أكرب ممار�سة من العنف اجل�سمي ل�صالح الأبناء الإناث ،والعك�س
ل�صالح الأبناء الذكور , ،ملعاجلة هذا ال�سلوك ال�سلبي يف�ضل ا�ستخدام
الأ�ساليب النف�سية والرتبوية املنا�سبة.
هدفت درا�سة مونتي (� )Monty,2003إىل ا�ستطالع ر�أي
( )45معلم ًا يف �سبع مدار�س خمتلفة يف �إحدى الواليات الأمريكية،
حول الأ�ساليب املتبعة يف عالج بع�ض مظاهر امل�شكالت ال�سلوكية
والأكادميية :مثل م�شكلة التفاعل مع الزمالء ،وم�شكالت الت�رصف
ال�سيئ ،وتدين م�ستوى التح�صيل  .وتو�صلت الباحثة �إىل �أن الأ�سلوب
العالجي عن طريق الإر�شاد والتوجيه ،و�إعطاء املعززات ،والتعليم
من خالل التفاعل ال�صفي اجلماعي ،هي �أف�ضل الأ�ساليب يف معاجلة
امل�شاكل ال�سلوكية والأكادميية على حد �سواء.
قام واي ( )Wei,2003بدرا�سة هدفت �إىل تق�صي مظاهر
ال�سلوك ال�سلبي من وجهة نظر عينة مكونة من( )164معلم ًا ومعلمة.
وقد �أظهرت النتائج �أن �أكرث �أ�شكال ال�سلوك ال�سلبي انت�شاراً لدى
التالميذ هي ال�سلوكيات املرتبطة بالتهجم اللفظي والزعيق وال�شتم
وال�رصاخ على الآخرين ،ثم ال�سلوكيات التخريبية والفو�ضوية،
و�أخرياً �سلوكيات ال�رسقة واالعتداء على ممتلكات غريه  .وكان
متو�سط ظهور هذه الأ�شكال ال�سلوكية مرتفع ًا لدى التالميذ.
هدفت درا�سة هوفمان (� )Hoffmann,2004إىل الك�شف عن
مظاهر ال�سلوك ال�سلبي لدى تالميذ املرحلة الأ�سا�سية من وجهة
نظر عينة مكونة من( )280معلم ًا ومعلمة  .وبينت النتائج �أن منط
ال�سلوك اللفظي هو الأكرث انت�شاراً لدى التالميذ ،ثم منط ال�سلوك
احلركي ،ثم ال�سلوك العدواين التخريبي.
ا�ستهدفت درا�سة كوبر ( )Cooper,2004الك�شف عن �أهم
مظاهر امل�شكالت ال�سلوكية ال�سلبية ومعرفة �أهم العوامل امل�ؤثرة
يف ظهور هذه امل�شكالت لدى تالميذ املرحلة االبتدائية� ،إذ ك�شفت
النتائج �أن �أهم مظاهر ال�سلوك ال�سلبي هو التكلم ب�صوت مرتفع،
والت�شوي�ش �أثناء كالم املعلم .ولكن كان املتو�سط العام لهذه
املظاهر ال�سلوكية منخف�ضاً.
�أفادت درا�سة ماري ( )Marie,2004التي هدفت �إىل معرفة
اجتاهات املعلمني نحو ال�سلوك ال�سلبي والعدواين يف غرفة ال�صف،
ومعرفة �أ�شكال ال�سلوك ال�سلبي ال�سائد لدى التالميذ  .تكونت عينة
الدرا�سة من( )150معلم ًا ومعلمة � .إن اجتاهات املعلمني ال�سلبية
نحو التالميذ الذين ميار�سون ال�سلوك ال�سلبي ،و�أن �أكرث مظاهر
ال�سلوك ال�سلبي ظهوراً لدى التالميذ هو ال�سلوك اللفظي ،ثم احلركي،
و�أخرياً العدواين الفو�ضوي.
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�أجرى هويدي واليماين( :)2007درا�سة هدفت �إىل التعرف
على ال�سلوكيات غري املقبولة من وجهة نظر املعلمني التي ت�صدر
عن تالميذ ال�صفني الثالث وال�ساد�س الأ�سا�سيني .وقد بلغ عدد �أفراد
العينة( )249معلم ًا ومعلمة يدر�سون هذين ال�صفني يف املدار�س
العامة يف البحرين .وخل�صت نتائج الدرا�سة �إىل �أن ال�سلوكيات غري
املقبولة ال�شائعة بني التالميذ تتعلق بتلك املوجهة نحو تالميذ
ال�صف الدرا�سي ،يليها التوجه نحو ممتلكات ال�صف� ،أما �أقلها �شيوعا
فكانت املوجهة نحو املعلم .كما تبني �أن ال�سلوكيات غري املقبولة
ت�شيع بني التالميذ �أكرث من التلميذات ،وان تالميذ منطقة �سرتة
هم الأعلى ،يف حني ال توجد فروق دالة بني تالميذ ال�صفني الثالث
وال�ساد�س .و�أو�ضحت النتائج �أي�ض ًا ارتفاع ال�سلوكيات غري املقبولة
يف حال اختالف جن�س املعلم عن جن�س التالميذ.
من ال ٍّدرا�سات التي وقف عليها الباحث درا�سة بركات (،)2008
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على مظاهر ال�سلوك ال�سلبي لدى طلبة
املرحلة الأ�سا�سية من وجهة نظر املعلمني ،وحتديد الأ�ساليب
التي ي�ستخدمها ه�ؤالء املعلمون ملواجهة هذه املظاهر ال�سلوكية.
طبقت عينة الدرا�سة على عينة مكونة من ( )832معلم ًا ومعلمة،
�أظهرت نتائج الدرا�سة� ،أن م�ستوى تقييم املعلمني ملظاهر ال�سلوك
ال�صفي ال�سلبي لدى طلبة مرحلة الأ�سا�س كان متو�سطاً ،و�أن م�ستوى
مواجهتهم لها كان مرتفع ًا ب�شكل عام ،املظاهر اخلم�سة الأكرث
تكراراً لل�سلوك ال�سلبي لدى الطلبة وفق ًا لتقييم املعلمني ،كانت
على الرتتيب التايل :اخلرب�شة على اجلدران ،واحلديث دون ا�ستئذان،
وال�شتم وال�سب ،وركل الآخرين ،والفو�ضى .بينما املظاهر اخلم�سة
الأقل تكراراً لل�سلوك ال�سلبي فكانت على الرتتيب التايل :التجول يف
ال�صف ،والت�صفيق ،واملناداة ،و�إحداث �أ�صوات مزعجة ،والألفاظ
البذيئة� ،أما ترتيب جماالت ال�سلوك تبع ًا مل�ستوى ظهورها لدى
التالميذ فكانت على الترّ تيب ال ّتايل :جمال ال�سلوك العدواين ،وجمال
ال�سلوك اللفظي ،وجمال ال�سلوك احلركي� ،إن الأ�ساليب اخلم�سة الأكرث
ا�ستخدام ًا لدى املعلمني للتعامل ال�سلوك ال�سلبي كانت على الرتتيب
التايل :التجاهل والعزل ،الإن�شغال ،وا�ستخدام الأ�ساليب اجلذابة،
وبناء عالقة �إن�سانية مع الطالب ،بينما الأ�ساليب اخلم�سة الأقل
ا�ستخدام ًا فكانت على الرتتيب التايل :الكوميديا والهزل ،ومعرفة
�أ�سباب ال�سلوك ،والعقاب والتوجيه والإر�شاد ،والتعلم اجلماعي
التعاوين � .أما ترتيب جماالت الأ�ساليب فكانت على الرتتيب التايل:
الأ�ساليب االجتماعية ،الأ�ساليب النف�سية ،الأ�ساليب الرتبوية.
وهدفت درا�سة �أبو دف و الديب(� )2009إىل حتديد م�ستوى
ممار�سة معلمي املرحلة الثانوية لأ�ساليب تعديل ال�سلوك ،كما جاء
يف ال�سنة النبوية  .تكونت عينة الدرا�سة من( )212من املديرين
وامل�رشفني الترّ بويني مبحافظة غزة ،ك�شفت الدرا�سة عن ا�ستخدام
املعلمني لأ�ساليب الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف تعديل �سلوك
طالبهم بن�سبة عالية ،بلغت( ،)81.72كما بينت الدرا�سة وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية ُتعزى ملتغري املهنة(مدير ،م�رشف) ل�صالح
املديرين حول درجة ا�ستخدام املعلمني لأ�ساليب تعديل ال�سلوك،
كذلك بينت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ملتغري اجلن�س(ذكر،
�أنثى) ل�صالح الإناث.
قام بركات ( :)2010بدرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل مدى
توافر املخالفات ال�سلوكية لدى مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي
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يف املدار�س احلكومية يف حمافظة طولكرم يف فل�سطني من
وجهة نظر املعلمني ،وذلك يف �ضوء متغريات :اجلن�س ،واملرحلة
التعليمية ،وامل�ؤهل العلمي ،والتخ�ص�ص ،وقد مت توزيع الئحة
املخالفات ال�سلوكية املعدة لهذا الغر�ض على عينة من املعلمني بلغ
حجمها( )197معلم ًا ومعلمة ،وقد �أظهرت النتائج �أن املخالفات
ال�سلوكية تتوافر لدى الطلبة مب�ستوى متو�سط ،كما �أظهرت النتائج
وجود فروق دالة �إح�صائيا يف م�ستوى توافر املخالفات ال�سلوكية
لدى الطلبة من وجهة نظر املعلمني بحيث ُتعزى ملتغريات اجلن�س
واملرحلة التعليمية وذلك ل�صالح الطالب الذكور ،وطلبة املرحلة
الثانوي ،بينما �أظهرت النتائج من جهة �أخرى عدم وجود فروق يف
م�ستوى املخالفات ال�سلوكية لدى الطلبة من وجهة نظر املعلمني
تبع ًا ملتغريي امل�ؤهل والتخ�ص�ص العلمي.
�أما درا�سة عواد و زامل( :)2011فهدفت �إىل معرفة تقدير
ال�سلوك امل�شكل لدى تالميذ مدار�س وكالة الغوث الدولية(االنروا)
يف حمافظة نابل�س من وجهة نظر املعلمني ،تكونت عينة الدرا�سة
من( )136معلم ًا ومعلمة اختريوا من جمتمع الدرا�سة البالغ
عددهم( )355معلم ًا ومعلمة بن�سبة(� . )38%أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن درجة تقدير املعلمني لل�سلوك امل�شكل لتالميذ مدار�س
الغوث الدولية(االنروا) بدرجة عالية ،كما �أظهرت عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية ُتعزى ملتغري اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،وامل�ؤهل
العلمي ،واملرحلة التي يدر�سها املعلم والتفاعالت بينهما ،ووجود
فروق دالة �إح�صائي ًا تعزى ملتغري اخلربة ملا يخت�ص درجة تقدير
املعلمني لل�سلوك امل�شكل لدى تالميذ مرحلة الأ�سا�س ،وكانت الفروق
يف متغري �سنوات اخلربة ل�صالح املعلمني ذوي اخلربة الأقل من 7
�سنوات.
من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة تبني للباحث �أن
ق�ضية ال�سلوك ال�سلبي لدى طلبة مرحلة الأ�سا�سي �أ�صبح حقيقة
واقعية موجودة يف معظم دول العامل ،وهي ت�شغل العاملني كافة
يف ميدان الرتبية ب�شكل خا�ص واملجتمع ب�شكل عام ،فجاءت نتائج
الدرا�سات ال�سابقة متباينة يف تف�سريه وم�ستوى وجوده (بركات،
 ،2008و �أبو دف و الديب 2009 ،و  .)Wei,2003كما �أن الدرا�سة
احلالية تتفق مع الدرا�سات ال�سابقة باهتمامها بتالميذ مرحلة
الأ�سا�سي� ,إذ �سعت الدرا�سات ال�سابقة �إىل تناول مظاهر ال�سلوك
ال�سلبي لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية من وجهة نظر املعلمني من
جوانب خمتلفة ،و�أن الدرا�سة احلالية تختلف عن الدرا�سات ال�سابقة
من خالل �سعيها لتناول مظاهر ال�سلوك ال�سلبي و�أ�ساليب مواجهته
لدى تالميذ املرحلة الأ�سا�سية يف حملية الدامر يف ال�سودان من
وجهة نظر عينة جديدة مل جتر عليها درا�سة من قبل يف ال�سودان
على حد علم الباحث.

منهجيّة ِّ
الدراسة وإجراءاتها:
يتناول هذا اجلزء من الدرا�سة الطرق والإجراءات التي اتبعها
الباحث يف حتديد جمتمع الدرا�سة والعينة ،و�رشح اخلطوات
والإجراءات العملية يف بناء �أداة الدرا�سة وو�صفها ،ثم �رشح خمطط
ت�صميم الدرا�سة ومتغرياتها ،والإ�شارة �إىل �أنواع االختبارات
الإح�صائية التي ا�ستخدمت يف الدرا�سة.

د .مجذوب أحمد محمد أحمد قمر

أوالً :منهج ِّ
الدراسة:
عمد الباحث يف هذه الدرا�سة على �إتباع املنهج الو�صفي
التحليلي يف و�صف مظاهر ال�سلوك ال�سلبي لدى تالميذ مرحلة
الأ�سا�س من وجهة نظر معلمي هذه املرحلة.
ثانياً :جمتمع ِّ
الدراسة:
يتكون جمتمع الدرا�سة من ( )2775معلم ًا ومعلمة وحدة
مدينة الدامر والية نهر النيل موزعني على ( )36مدر�سة ،منها ()17
مدر�سة للبنني ،و( )18مدر�سة للبنات و�أخرى خمتلطة ،وهي تنت�رش
على �أنحاء املحلية مب�سافات متباعدة جداً.
ثالثاً:عينة ِّ
الدراسة:
1.1العينة اال�ستطالعية :قام الباحث بتطبيق �أدوات الدرا�سة
على عينة ا�ستطالعية مكونة من(ن= )41من معلمي مرحلة
الأ�سا�س ،والهدف منها ا�ستبعاد العبارات غري الدالة التي تبتعد عن
اخل�صائ�ص املقا�سة.
2.2العينة ال ِّدرا�سة:
مت اختيار عينة الدرا�سة من ( )15مدر�سة ،منها ( )7مدار�س
من البنني ،و ( )8من البنات ،وبلغ حجم عينة الدرا�سة ( )210معلم ًا
ومعلمة من جمتمع الدرا�سة الأ�صلي الذي يبلغ ( )2775معلم ًا
ومعلمة يف مدرا�س املرحلة الأ�سا�سية يف حملية الدامر بوالية نهر
النيل ال�سودان ،منها ( )100معلم ًا و( )110معلمة ،مت اختيارهم عن
طريق العينة الع�شوائية الطبقية بن�سبة( )30%من جمتمع الدرا�سة
يف بداية الف�صل الدرا�سي الأول.
رابعاً :أدوات ِّ
الدراسة:
1.1ا�ستبيان ال�سلوك ال�سلبي :هو من �إعداد بركات()2008
وهو يتكون من ( )23عبارة موزعة على ثالثة جماالت رئي�سية
هي :املجال اللفظي وعدد فقراته( )7فقرات ،واملجال احلركي وعدد
فقراته( )9فقرات ،و املجال العدواين وعدد فقراته( )7فقرات .يجيب
عنها املعلم با�ستخدام مقيا�س ليكرت ( )Likartاخلما�سي (موافق
جداً ،موافق� ،إىل حد ما ،غري موافق ،غري موافق جداً).
جدول ()1
يبين عوامل السلوك السلبي والعبارات التي تنتمي لكل مجال من المجاالت الثالثة

املجال

عدد
الفقرات

املجال

ال�سلوك
اللفظي

من 7-1

ال�سلوك اللفظي
احلركي

عدد
الفقرات
من

16-8

املجال

عدد
الفقرات

ال�سلوك
العدواين

23-17

�صدق ا�ستبيان ال�سلوك ال�سلبي:
ا�ستخدم الباحث ثالثة م�ؤ�رشات للداللة على �صدق اال�ستبيان
:امل�ؤ�رش الأول (�صدق املحكمني) ،قام الباحث بعر�ضه على ()5
من الأ�ساتذة واخلرباء يف علم النف�س والرتبية ،لفح�ص عبارات
املقايي�س و�أبدوا �آراءهم يف كل عبارة ،وقد �أتفق املحكمون على
�إجراء بع�ض التعديالت حتى يتما�شى مع البيئة ال�سودانية .والتزم
الباحث مبا �أو�صى به املحكمون � .أما امل�ؤ�رش الثاين فهو ال�صدق
الذاتي وهو من �أنواع ال�صدق الإح�صائي ،ويقا�س بح�ساب اجلذر
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الرتبيعي ملعامل الثبات املح�سوب ب�أي طريقة من طرق ح�ساب
الثبات ،وكانت الدرجة الكلية ل�صدق اال�ستبيان حوايل (.)0.96
و�أما امل�ؤ�رش الثالث فهو معامل التجان�س الداخلي بني الفقرات
الذي �أفرزه ح�ساب معامالت االرتباط بري�سون بني درجة كل فقرة
والدرجة الكلية واجلدول ( )2يو�ضح ذلك:

ال�سلوك ال�سلبي وعدد فقراته( )10فقرات ،و جمال الأ�ساليب
االجتماعية ملواجهة مظاهر ال�سلوك ال�سلبي وعدد فقراته ()10
فقرات ،والأ�ساليب الرتبوية ملواجهة مظاهر ال�سلوك ال�سلبي
وعدد فقراته( )7فقرات .يجيب عنها املعلم با�ستخدام مقيا�س
ليكرت( )Likartاخلما�سي (موافق جداً ،موافق� ،إىل حد ما ،غري موافق،
غري موافق جداً).

قيم معامل االرتباط بين كل بند والدرجة الكلية الستبيان السلوك السلبي

جدول ()4

جدول()2

املجال اللفظي

املجال العدواين

املجال احلركي

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

الفقرة

يبين عوامل السلوك السلبي والعبارات التي تنتمي لكل مجال

�أ�ساليب مواجهة
ال�سلوك ال�سلبي

الفقرات

1

0.666

8

0.455

15

0.507

17

0.630

الأ�ساليب النف�سية

26 - 24 - 23 - 22 - 19 - 12 - 11 -10 - 9 - 1

2

0.585

9

0.626

16

0.495

18

0.628

الأ�ساليب االجتماعية

30-29-28-27 -21- 20 – 6 - 4 - 3-2

3

0.289

10

0.457

19

0.565

الأ�ساليب الرتبوية

25-18-17 - 16-15-14 - 13 - 8 - 7 - 5

4

0.447

11

0.427

20

0.640

5

0.432

12

0.551

21

0.671

6

0.609

13

0.600

22

0.744

7

0.424

14

0.681

23

0.793

يت�ضح من اجلدول (� )2أن الفقرات جمعيها حققت الداللة
الإح�صائية عند م�ستوى ( 0.05و  ،)0.01وهذا يدل على �صدق
اال�ستبانة يف حماورها الثالثة.
ثبات استبيان السلوك السليب
للت�أكد من ثبات اال�ستبيان يف البيئة ال�سودانية مت ح�سابه
بطريق االت�ساق الداخلي (كرونباخ �ألفا) ،و بلغت ن�سبة الثبات الكلية
( )922.واجلدول ( )3يو�ضح معامل الثبات للمقايي�س الفرعية حيث
بلغت درجت الثبات لهذه املقايي�س(.)843.
جدول ()3

�صدق اال�ستبيان
ا�ستخدم الباحث ثالثة م�ؤ�رشات للداللة على �صدق اال�ستبيان
:امل�ؤ�رش الأول (�صدق املحكمني) قام الباحث بعر�ضه على ( )5من
الأ�ساتذة وهم الأ�ساتذة الذين حكموا اال�ستبيان ال�سابق ،لفح�ص
عبارات املقايي�س وابدوا �آراءهم يف كل عبارة  .وقد �أتفق املحكمون
على �إجراء بع�ض التعديالت حتى يتما�شى مع البيئة ال�سودانية.
�أما امل�ؤ�رش الثاين فهو ال�صدق الذاتي ،وكانت الدرجة الكلية ل�صدق
اال�ستبيان حوايل (� .)0.96أما امل�ؤ�رش الثالث فهو معامل التجان�س
الداخلي بني الفقرات الذي �أفرزه ح�ساب معامالت االرتباط بري�سون
بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية لال�ستبيان واجلدول ( )5يو�ضح
ذلك.
جدول()5
قيم معامل االرتباط بين كل بند والدرجة الكلية الستبيان مواجهة السلوك السلبي

املجال النف�سي

قيم معامالت الثبات بطريقة الفاكرونباخ الستبان السلوك السلبي

املجال االجتماعي

املجال الرتبوي

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

عدد الفقرات

معامل الثبات

1

0.634

11

0.033

21

0.540

جمال ال�سلوك اللفظي

7

0.899

2

0.529

12

0.278

22

0.551

جمال ال�سلوك احلركي

7

0.761

3

0.589

13

0.070

23

0.646

جمال ال�سلوك العدواين

9

0.690

4

0.687

14

0.300

24

0.611

الدرجة الكلية للمقيا�س الفرعية

23

0.854

5

0.683

15

0.216

25

0.775

6

0.573

16

0.212

26

0.617

7

0.696

17

0.638

27

0.189

8

0.677

18

0.657

28

0.394

9

0.634

19

0.423

29

0.610

10

0.633

20

0.683

30

0.421

املجاالت

يالحظ الباحث من اجلدول (� )3أن جميع معامالت الثبات
اكرب من ( )761.جلميع الأبعاد والدرجة الكلية ،وهذا ي�شري �إىل
متتع الأبعاد بدرجات ثبات جيدة جداً يف جمتمع الدرا�سة احلايل.
من خالل الإجراءات ال�سابقة يظهر �أن (اال�ستبيان) له درجتا �صدق
وثبات ت�ؤيدان ا�ستخدامه يف جمتمع البحث.
2.2ا�ستبيان �أ�ساليب مواجهة ال�سلوك ال�سلبي :هو من �إعداد
بركات( )2008وهو يتكون من ( )30عبارة موزعة على ثالثة
جماالت رئي�سية هي :جمال الأ�ساليب النف�سية ملواجهة مظاهر
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يت�ضح من اجلدول(� )5أن جميع الفقرات حققت الداللة
الإح�صائية عند م�ستوى ( 0.05و  )0.01يف حني مل حتقق الفقرات

مظاهر السلوك السلبي وأساليب مواجهته لدى تالميذ املرحلة األساسية مبحلية الدامر بالسودان من وجهة نظر املعلمني

التالية الداللة الإح�صائية( 11و 13و )27وبالتايل فقد ًحذفت،
فتكون اال�ستبانة ،يف �صورتها النهائية مكونة من( )27فقرة .
ويكون املجال الأول"الأ�ساليب النف�سية" مكونا من ( )9فقرات،
واملجال الثاين "الأ�ساليب االجتماعي" مكونا من( )9فقرات،
واملجال الثالث"الأ�ساليب الرتبوية" مكونا من( )9فقرات.
ثبات استبيان مواجهة السلوك السليب:
للت�أكد من ثبات اال�ستبيان يف البيئة ال�سودانية مت ح�ساب
املقيا�س بطريقة االت�ساق الداخلي (كرونباخ �ألفا) فبلغت ن�سبة الثبات
الكلية ( )0.922واجلدول ( )6يو�ضح معامالت الثبات للمقايي�س
الفرعية حيث بلغت درجت الثبات لهذه املقايي�س()0.843

ال�سائدة لدى تالميذ املرحلة الأ�سا�سية يف حملية الدامر يف ال�سودان
من وجهة نظر املعلمني؟" للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والوزن الن�سبي
واجلدول (.)7
الجدول ()7
يبين متوسط الدرجات والوزن النسبي لمعدل انتشار السلوك السلبي

الرتتيب

املجاالت

جدول ()6
قيم معامالت الثبات بطريقة الفاكرونباخ الستبيان مواجهة السلوك السلبي

عدد الفقرات

معامل الثبات

املجاالت
جمال الأ�ساليب النف�سية

9

0.732

جمال الأ�ساليب االجتماعية

9

0.894

جمال الأ�ساليب الرتبوية

9

0.718

الدرجة الكلية للمقيا�س الفرعية

27

0.843

يالحظ الباحث من اجلدول (� )6أن جميع معامالت الثبات
اكرب من ( )718.جلميع الأبعاد والدرجة الكلية وهذا ي�شري �إىل متتع
الأبعاد بدرجات ثبات جيدة جداً يف جمتمع الدرا�سة احلايل .من
خالل الإجراءات ال�سابقة يظهر �أن اال�ستبيان له درجتا �صدق وثبات
ت�ؤيدان ا�ستخدامه يف جمتمع البحث احلايل.
خامساً :الوسائل اإلحصائية :
ا�ستخدمت الو�سائل الإح�صائية الآتية لتحقيق �أهداف البحث :
 1.1معامل ارتباط بري�سو ن Pearson correlation coeffi
cient
2.2معادلة) الفاكرونباخCronbach – Alpha formula .

3.3اختبار(ت) ملجموعتني م�ستقلتني.
4.4املتو�سطات احل�سابية واالنحراف املعياري و الوزن
الن�سبي.
من �أجل تف�سري نتائج ال ِّدرا�سة اعتمد الباحث املعيار الآتي:
 املنخف�ض� ،أقل من .% 47
  املتو�سط من ()% 73 -% 47
  املرتفع�( :أكرث من .)73

نتائج ِّ
الدراسة ومناقشتها:
يعر�ض الباحث نتائج الدرا�سة ومناق�شتها على �ضوء نتائج
الدرا�سات ال�سابقة والإطار النظري على النحو التايل:
عر�ض نتيجة ال�س�ؤال الأول:
ن�ص ال�س�ؤال الأول على" :ما م�ستوى مظاهر ال�سلوك ال�سلبي

د .مجذوب أحمد محمد أحمد قمر

املتو�سط احل�سابي الوزن الن�سبي

التقييم

1

جمال ال�سلوك اللفظي

15.80

% 45.14

منخف�ض

3

جمال ال�سلوك احلركي

17.81

% 39.57

منخف�ض

2

جمال ال�سلوك العدواين

14.27

% 40.77

منخف�ض

15.96

% 41.82

منخف�ض

متو�سط الدرجة الكلي على املقيا�س

يتبني من اجلدول( )7ما يلي:
�1.1أن التقييم الكلي ملمار�سة مظاهر ال�سلوك ال�سلبي لدى
تالميذ املرحلة الأ�سا�سية من وجهة نظر املعلمني كان منخف�ضاً،
حيث بلغت الن�سبة املئوية الكلية ملتو�سط ا�ستجابات املفحو�صني
على جميع الفقرات جلميع جماالت اال�ستبيان( ،)% 41.82ولدى
ال�سابقة تبني �أنها تتفق مع
مقارنة هذه النتيجة مع الدرا�سات ّ
كوبر( ،)Cooper,2004وتتعار�ض مع بركات ( )2008وبركات
( )2010و عواد و زامل ( )2011و �أبو دف و الديب (.)2009
ميكن تف�سري �ضعف �شيوع ال�سلوك ال�سلبي لدى تالميذ مرحلة
الأ�سا�س يف حملية الدامر� ،إىل �أهمية �أ�سلوب الثواب امل�ستخدم يف
العملية الرتبوية ،وبناء �شخ�صية التلميذ وتعديل �سلوكه ،حيث يعد
ال�سوي ،ف�ض ًال على �أنه ي�صبح
معززاً قوي ًا على املحافظة على ال�سلوك ّ
دافع ًا قوي ًا للآخرين للإتيان مبثل هذا ال�سلوك ،ومن �أجل �أن يكون
له �أثره الرتبوي و�ضعت له �ضوابط حتتم على املعلم �إتباعها ،فقد
ى �شهدت حملية الدامر يف الفرتة الأخرية تدريب ًا مكثف ًا للمعلمني
يف املجال الترّ بوي والنف�سي ،وكيفية التعامل مع التالميذ ،ف�ض ًال
عن طبيعة املراحل العمرية ،مما كان له الأثر يف �ضعف �شيوع
ال�سلوك ال�سلبي بني التالميذ من جهة ،ومن جهة �أخرى قد تلج�أ �إدارة
املدر�سة �إىل ا�ستخدام �أ�سلوب العقاب يف معاجلة ال�سلوك املتكرر
الذي ا�ستخدمت معه كل الأ�ساليب التدريجية مما يجعل املعلم ال
يبالغ يف ا�ستخدامه ك�أ�سلوب �أمثل ملعاجلة ال�سلوكيات ال�سلبية،
(ولي�ست العقوبة �أول خاطر يخطر على قلب املعلم وال �أقرب �سبيل)،
وقد يكون العقاب ب�إح�ضار وىل الأمر (ال�سلطة ال�ضابطة للتلميذ)
ومن �أجل ذلك ال يرغب التالميذ يف تكراره .
�2.2إن ترتيب املجاالت الفرعية ملظاهر ال�سلوك ال�سلبي
تبع ًا لتقييم املعلمني كان كما يلي :جمال ال�سلوك اللفظي ،جمال
ال�سلوك العدواين ،جمال ال�سلوك احلركي .اتفقت هذه النتيجة مع
نتائج درا�سة واي( )Wei,2003وهوفمان ( )Hoffmann,2004وكوبر
( )Cooper,2004و ماري ( )Marie,2004التي �أ�شارت جميع ًا �إىل �أن
ال�سلوك اللفظي جاء يف املرتبة الأوىل ،كما وتتعار�ض مع نتائج
هويدي واليماين ( ،)2007وبركات ( ،)2008وميكن تف�سري ذلك �إىل
�أن تالميذ مرحلة الأ�سا�سي يف حملية الدامر عاد ًة ما يلج�أون �إىل
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يالحظ من اجلدول (� )8أن �أ�ساليب مواجهة مظاهر ال�سلوك
ال�سلبي ،جاءت بدرجة متو�سطة حيث كان املتو�سط احل�سابي
( )25.67درجة ،بوزن الن�سبي قدره ( )% 57.03درجة ،و كان
جمال الأ�ساليب النف�سية الأكرث انت�شاراً بوزن ن�سبي قدره (58.02
 )%درجة ،ويليه جمال الأ�ساليب الرتبوية بوزن ن�سبي قدره
( )% 57.42درجة ،وكان جمال الأ�ساليب االجتماعية الأقل
انت�شاراً بوزن ن�سبي قدره ( )% 55.66درجة .وكلها جاءت بدرجة
متو�سطة.

ال�سلوك اللفظي بغاية حتقيق �أهداف �شخ�صية �أ�سا�سية ،لعل �أهمها ما
يتعلق بتحقيق املكانة االجتماعية بغر�ض ال�سيطرة واكت�ساب القوة
والنفوذ بالإ�ضافة �إىل � ّأن املجتمع املدر�سي والعائلي له الدور الأكرب
يف احلد من ال�سلوك العدواين وال ي�سامح فيه ،وبالتايل يعد ال�سلوك
العدواين حتدي ًا لل�سلطة القائمة ،كما يرى الباحث �أن م�صدر ال�سلوك
اللفظي قد يرجع �إىل الآباء �أو الأخوة �أو �أوالد اجلريان �أو ،م�شاهدة
تلك ال�سلوكيات عرب �شا�شات اجلهاز املرئي �أو �أ�رشطة العنف
واملطاردة والقتل امل�سجلة� ،أي �أن تلميذ هذا الع�رص يعاين من كثري
من امل�شكالت ال�سلوكية التي نتجت عن انت�شار الو�سائل التكنولوجية
التي تتطلب من الآباء والأمهات واملعلمني الت�صدي لها ب�شتى
الأ�ساليب .وال بد يف هذا اجلانب من التعامل بحذر ودراية ،ودرا�سة
واقع التلميذ درا�سة دقيقة واعية ،والإطالع على الظروف البيئية
املحيطة بحياته الأ�رسية كافة ،ومهما كانت �شخ�صية التلميذ فهو
�إن�سان �أتى �إىل املدر�سة وال نعرف ماذا به؟ وماذا وراءه؟ فقد يكون
وراءه �أ�رسة م�ضطربة� ،أو وراءه �أ�رسة تهتم به وتعمل على تدليله،
وهو يف كل هذه الأحوال جمني عليه ،ويحتاج �إىل الأخذ بيده.
عر�ض نتيجة ال�س�ؤال الثاين:
ن�ص ال�س�ؤال الثاين على" :ما م�ستوى �أ�ساليب مواجهة ال�سلوك
ال�سلبي ال�سائدة لدى تالميذ املرحلة الأ�سا�سية يف حملية الدامر
يف ال�سودان من وجهة نظر املعلمني؟" للإجابة عن هذا ال�س�ؤال
ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية لتكرارات املعلمني
لكل جمال من جماالت املقيا�س الثالثة (النف�سية ،واالجتماعية ،و
الرتبوية) واجلداول ( )8يو�ضح ذلك.

�إن هذين الأ�سلوبني(النف�سية والترّ بوية) من �أف�ضل الأ�ساليب
للت�صدي لل�سلوك ال�سلبي لدى تالميذ مرحلة الأ�س�سي من وجهة نظر
الباحث ،فهما يقومان على معرفة �أ�سباب ال�سلوك مما ميهد للحد
من ال�سلوك ال�سلبي ،وبالتايل يقلل من ن�سبة حدوثه لدى التالميذ
و�إذا مل يتح�سن ال�سلوك ال�سلبي من خالل الأ�سلوب النف�سي ميكن
الرجوع �إىل الأ�سلوب الرتبوي ،وعند مراجعة الدرا�سات ال�سابقة
جند �أن هذه الدرا�سة اتفقت مع برود�سك( )Brodeske,2002و
مونتي( ،)Monty,2003وتتعار�ض مع نتائج بركات( ،)2008ومع
درا�سة �أبو دف و الديب(. )2009
عر�ض نتيجة ال�س�ؤال الثالث
ن�ص ال�س�ؤال الثالث على" :هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا
يف م�ستوى مظاهر ال�سلوك ال�سلبي ال�سائدة لدى تالميذ املرحلة
الأ�سا�سية يف حملية الدامر يف ال�سودان من وجهة نظر املعلمني
تبع ًا ملتغري اجلن�س؟" للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب اختبار(ت)
ملجموعتني م�ستقلتني ملعرفة داللة الفروق بني اجلن�سني يف م�ستوى
تقييم مظاهر ال�سلوك ال�سلبي ال�سائدة لدى تالميذ املرحلة الأ�سا�سية
يف حملية الدامر يف ال�سودان من وجهة نظر املعلمني تبع ًا ملتغري
اجلن�س واجلدول ( )9يبني ذلك.

الجدول ()8
يبين متوسط الدرجات والوزن النسبي لمعدل انتشار السلوك السلبي

الرتتيب

الأ�ساليب

املتو�سط احل�سابي الوزن الن�سبي

التقييم

1

الأ�ساليب النف�سية

26.11

% 58.02

متو�سط

3

الأ�ساليب االجتماعية

25.05

% 55.66

متو�سط

2

الأ�ساليب الرتبوية

25.84

% 57.42

متو�سط

25.67

% 57.03

متو�سط

متو�سط الدرجات الكلية

جدول ()9
اختبار(ت) لمجموعتين مستقلتين لمعرفة داللة الفروق بين الجنسين في مستوى تقييم مظاهر السلوك السلبي السائدة لدى تالميذ المرحلة األساسية بمحلية الدامر بالسودان

اجلن�س
املجال

الإناث

الذكور
املح�سوبة

م�ستوى الداللة

املتو�سط

االنحراف

قيمة (ت) املح�سوبة م�ستوى الداللة

ال�سلوك اللفظي

16.2400

2.53509

15.4091

1.67165

2.828

0.000

ال�سلوك احلركي

18.2600

4.60483

17.4091

4.05986

1.423

0.059

ال�سلوك العدواين

14.1200

3.74241

14.4091

2.97172

- 623.-

0.004

الدرجة الكلية

48.6200

8.99133

47.2273

6.00406

1.331

0.000

ت�شري نتائج اجلدول (� )9إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )0.05بني املعلمني واملعلمات يف تقدير
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ال�سلوك ال�سلبي يف جميع املجاالت والدرجة الكلية ول�صالح املعلمني
عدا جمال ال�سلوك احلركي ،فال توجد فيه فروق بينهم .يعزي الباحث

مظاهر السلوك السلبي وأساليب مواجهته لدى تالميذ املرحلة األساسية مبحلية الدامر بالسودان من وجهة نظر املعلمني

وجود الفروق ل�صالح الذكور �إىل �أن �شخ�صية املعلم الذكر �أكرث حزم ًا
ورهبة من �شخ�صية الأنثى من الناحية الف�سيولوجية ،يف مواجهة
ال�سلبي وحزمه ،كما يعزي الباحث غياب الفروق يف جمال
ال�سلوك ّ
ال�سلوك ال�سلبي احلركي� ،إىل �أن �سمة ال�سلوك احلركي ال�سلبي هي
من �ضمن امل�ؤ�رشات التي يتميز بها �أطفال مرحلة الأ�سا�س (مرحلة
الطفولة) ،وعدم اال�ستقرار فهو يعود �إىل هذه املرحلة  .وبناء على ما
تقدم يرى الباحث �أن �سلوك املعلم ي�ؤثر ب�صورة وا�ضحة يف حتديد
ما يقوم به التلميذ من �سلوكيات وان�ضباطية �سواء داخل ال�صف �أو
خارجها ،فاملعلم اجليد والناجح هو املربي ذو التدريب والكفاءة
اجليدة واملتفهم للمرحلة العمرية ،مع امتالك ثقافة املهنة ،ويت�سم
�سلوكه بالعدل والر�أفة واالتزان ،و�إن �إ�رصار املعلم على �صف ي�سوده
الهدوء التام وعدم الن�شاط ي�ؤدي �إىل كبت دوافع العمل ،والن�شاط
عند التالميذ مما يدفعهم �إىل حماولة البحث عن خمارج �أخرى ومن
هنا قد يظهر ال�سلوك ال�سلبي  .واتفقت هذه الدرا�سة مع درا�سة هويدي

د .مجذوب أحمد محمد أحمد قمر

واليماين( ،)2007و بركات( ،)2010و برود�سك(،)Brodeske,2002
وتتعار�ض مع نتائج درا�سة �أبو دف والديب( ،)2009ودرا�سة عواد
و زامل(.)2011
عر�ض نتيجة ال�س�ؤال الرابع:
ن�ص ال�س�ؤال الرابع على" :هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا
يف م�ستوى مواجهة ال�سلوك ال�سلبي ال�سائدة لدى تالميذ املرحلة
الأ�سا�سية يف حملية الدامر يف ال�سودان من وجهة نظر املعلمني
تبع ًا ملتغري اجلن�س؟" للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية واختبار(ت) ( )T.testبني
جمموعتني م�ستقلتني ملعرفة داللة الفروق بني اجلن�سني يف م�ستوى
مواجهة ال�سلوك ال�سلبي ال�سائدة لدى تالميذ املرحلة الأ�سا�سية يف
حملية الدامر يف ل�سودان من وجهة نظر املعلمني واجلدول ()10
يبني ذلك.

جدول ()10
اختبار(ت) لمجموعتين مستقلتين لمعرفة داللة الفروق بين الجنسين في مستوى مواجهة السلوك السلبي السائدة لدى تالميذ المرحلة األساسية في محلية الدامر في السودان

اجلن�س

الإناث

الذكور

املجال

املح�سوبة

م�ستوى الداللة

املتو�سط

االنحراف

قيمة (ت) املح�سوبة م�ستوى الداللة

النف�سي

26.1900

3.44860

26.0545

3.02539

0.301

0.169

االجتماعي

24.7100

3.02613

25.3636

3.11765

-1.539-

0.368

الرتبوي

25.9800

3.44357

25.7091

2.97496

0.611

0.291

76.8800

8.65183

77.1273

7.32234

-0.222-

0.276

الدرجة الكلية

ت�شري نتائج اجلدول(� )9إىل عدم جود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05بني املعلمني واملعلمات يف
درجة تقدير مواجهة ال�سلوك ال�سلبي يف جميع املجاالت والدرجة
الكلية ،ومن خالل النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة يتبني �أهمية
هذه الأ�ساليب يف مواجهة ال�سلوك ال�سلبي ،فغياب الفروق بني
املعلمني يف مواجهة ال�سلوك ال�سلبي ُيعزى �إىل �أن هذه الأ�ساليب
وا�ضحة وجلية يف ممار�سة املعلمني؛ ملواجهة ال�سلوك ال�سلبي الذي
قد يعوق العملية التعليمية ويعكر �صفاءها ،وذلك ين�سجم مع ما
ذهب �إليه الباحث يف تف�سري نتيجة ال�س�ؤال الأول ،ومن بديهيات
القول� :إن الإخفاق يف معاجلة �أمناط ال�سلوك ال�سلبي لدى التالميذ،
من �ش�أنه �أن ي�رض بالعملية التعليمية ،وي�ؤثر �سلب ًا على نتاجها،
ويبدو ذلك وا�ضح ًا من خالل ،تدين م�ستوى التفاعل الإيجابي بني
التالميذ فيما بينهم من جانب ،والتالميذ واملعلمني من جانب �آخر،
واختلفت نتيجة هذه الدرا�سة مع �أبو دف و الديب ( )2009ودرا�سة
بركات(.)2010

التوصيات :
1.1تكثيف املقابالت الإر�شادية له�ؤالء التالميذ الذين ي�صدر
منهم ال�سلوك ال�سلبي ملعرفة �أ�سباب امل�شكلة ،والعمل على تالفيها.
2.2تطبيق اخلطط والربامج الإر�شادية العالجية التي من

�ش�أنها �أن حتد من امل�شكالت ال�سلبية وتعاجلها.
3.3عقد الدورات التدريبية للمعلمني واملعلمات ا لتوجيههم،
وتو�ضيح �أهم املظاهر ال�سلوكية ال�سلبية لدى الطلبة ليتعرفوا على
كيفية التعامل معها .
4.4يو�صي الباحث الباحثني الآخرين ب�إجراء املزيد من
الدرا�سات يف هذا االجتاه على فئات ومراحل �أخرى يف حملية الدامر.
5.5ا�ستخدام الأ�ساليب ذات الطابع النف�سي والرتبوي يف
تعديل ال�سلوك ال�سلبي يف مدار�س مرحلة الأ�سا�س يف حملية الدامر.
6.6توفري باحث اجتماعي ونف�سي يف جميع املدار�س.
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أوالً -املراجع العربية:
�1.1أبو ليلة ،ب�رشى عبد الهادي(� .)2002أ�ساليب املعاملة الوالدية كما يدركها
الأبناء وعالقتها با�ضطراب امل�سلك .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة .اجلامعة
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�2.2أبو دف ،حممود خليل و الديب ،ماجد حمد( .)2009مدى ممار�سة معلمي
املرحلة الثانوية لأ�ساليب تعديل ال�سلوك كما جاءت يف ال�سنة النبوية من
وجهة نظر املديرين وامل�رشفني الرتبويني مبحافظة غزة ،جملة اجلامعة
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