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ملّخص: 
هدفت هذه �لدٍّر��سة �إىل معرفة مظاهر �ل�سلوك �ل�ّسلبي و�أ�ساليب 
مو�جهته لدى تالميذ �ملرحلة �لأ�سا�سية يف حملية �لد�مر من وجهة 
نظر �ملعلمني، تكونت عينة �لدر��سة من)210( معلمًا ومعلمة، للعام 
�لدر��سي 2015، وهي متثل ن�سبة )30 %( من جمتمع �لدر��سة مت 
�مل�ستخدم  �لطبقية. و�ملنهج  �لع�سو�ئية  �لعينة  �ختيارهم عن طريق 
م�ستوى  �أن  �لدر��سة  �أظهرت  وقد  �لو�سفي.  �ملنهج  �لدر��سة  هذه  يف 
�ملرحلة  تالميذ  لدى  �ل�سلبي  �ل�سلوك  ملظاهر  �ملعلمني  تقييم 
بدرجة  كانت  له  مو�جهتهم  م�ستوى  و�أن  منخف�سًا،  كان  �لأ�سا�سية 
على  فكان  �لأ�ساليب  جمالت  ترتيب  �أما  عام.  ب�سكل  متو�سطة 
و�لأ�ساليب  �لرتبوية  و�لأ�ساليب  �لنف�سية  "�لأ�ساليب  �لتايل:  �لرتتيب 
�إح�سائيًا يف م�ستوى مظاهر  د�لة  ُوجدت فروق  �لجتماعية"، كما 
�ل�سلوك �ل�سلبي �ل�سائدة لدى تالميذ �ملرحلة �لأ�سا�سية من وجهة نظر 
�ملعلمني تبعًا ملتغري �جلن�س ول�سالح �لّذكور. �إل �أنها مل جتد فروقًا 
د�لة �إح�سائيًا يف م�ستوى مو�جهة �ل�سلوك �ل�سلبي، و�أخري�ً على �سوء 

مناق�سة �لنتائج �قرتح �لباحث جمموعة من �لتو�سيات.
�لكلمات �ملفتاحية: �ل�سلوك �ل�سلبي، مو�جهة �ل�سلوك �ل�سلبي، 

تالميذ مرحلة �لأ�سا�س، ولية نهر �لنيل.

The aspects of negative behavior and ways to con-
front basic stage pupils in Adamer locality of Su-

dan 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 

ُمقدِّمة:
يعي�س �لفرد يف جمتمعات مليئة باملتغري�ت و�ملوؤثر�ت �لتي 
توؤثر عليه �سلبًا و �إيجابًا ما يجعل �لفرد يبحث عن �لبيئة �ملنا�سبة 
مع  �لتعامل  على  قادرة  �سخ�سية  تكوين  على  ت�ساعده  و�لتي  له، 
بها  متر  �لتي  �لأحد�ث  عليه  تفر�سها  �لتي  و�لظروف  �لتحديات 
�ملجتمعات �لتي يعي�س فيها، وهذ� يتطلب �لعمل على تفعيل �لعملية 
قد  �لتي  �ل�سلوكية  �مل�سكالت  من  للتخفيف  و�لّتعليمية  �لإر�سادية 
بن�ساط  تت�سم  �إن�سانية  عملية  �لرتبوية  و�لعملية  �لفرد.  يو�جهها 
�لرتبويون  �أن يطور  ولهذ� يفرت�س  �إن�سانية  بغايات  �إن�ساين وتتميز 
فهمًا و�عيًا لقيادة هذ� �لإن�سان وكيفية �لتعامل معه – بحيث يبذل 
وعن قناعة منه – �أق�سى ما ي�ستطيع من جهد �أثناء ممار�سته لدوره 

)عو�د و ز�مل،2011(.
بية يف جوهرها عملية تعديل لل�سلوك �لإن�ساين، و�إحد�ث  �لرترَّ
تغري�ت مرغوب فيها حيث يحتاج �لفرد دومًا �إىل تعديل �سلوكه نحو 
�لأف�سل وهو- بطبعه- يتاأثر مبا حوله من ظروف، فيكت�سب �أمناطًا 
�سلوكية �إيجابية و�أخرى �سلبية، وهو بطبعه يخطئ، ويقع على كاهل 
�ملعلمني يف �ملد�ر�س، توجيه �ملتعلمني و�إر�سادهم و�إك�سابهم �أمناط 
�لقيم  �لإيجابية مع دعم وتقومي  �ل�سلوك �حل�سن وغر�س �لجتاهات 
�لأ�سيلة . وملا كان تكيف �لفرد يعتمد على طبيعة �سلوكه، فقد �سهد 
عقد �ل�ستينات من هذ� �لقرن، �نبثاق علم �ل�سلوك �لإن�ساين، فاأُر�سيت 
�أ�ساليب تعديل �ل�سلوك على �ملفاهيم و�لقو�نني �لتي قدمها �ملنحنى 
�إذ  �ل�ّسلوكي يف علم �لنف�س �لتي ركزت على در��سة �ل�سلوك �لظاهر، 
�أن �ل�ّسلوك �لإن�ساين، ل يتغري  �أفادت �لعديد من �لدر��سات �مليد�نية 
مبجرد �ل�ستماع �إىل �لتوجيهات و�لن�سائح و�ملو�عظ على �أهميتها،  
�إذ �إن �لأثر �لفعلي يف تعديل �ل�سلوك وتغيري �لجتاهات يظل حمدود�ً 
ما مل يرتبط بتطبيقات علمية،  و�أمناط �سلوكية ت�ستمر لفرتة طويلة 
�إىل  تتحول  حتى  وتثبيتها  تكر�رها،   ل�سمان  �ملحيطة  �لبيئة  من 

عاد�ت ر��سخة،  وممار�سات يف �ل�سلوك �لإن�ساين . 
و ُيعد �ملعلم م�سئوًل عن توفري �لبيئة �ملنا�سبة �لتي من �ساأنها 
�أن ت�سهم يف �إك�ساب �لتلميذ �ملعارف و�ملهار�ت و�لقيم من ناحية، 
�أخرى؛  ناحية  �ملجتمع من  �ملقبول يف  �لإيجابي  �ل�سلوك  و�إك�سابه 
بغية �إعد�د �لتلميذ �إعد�د�ً �سحيًا يتنا�سب مع �ملجتمع، مما يتوجب 
�لالزمة  و�لكفايات  �ملهار�ت  من  بالعديد  يتمتع  �أن  �ملعلم  على 
تعد  حيث  ف،  �ل�سّ �إد�رة  يف  كفايته  �أهمها  ومن  و�لتعلم  للتعليم 
ف �لدر��سي من �أهم �لق�سايا �لتي تو�جه �ملعلم، وتتحدى  �إد�رة �ل�سّ
قدر�ته يف تهيئة �ملناخ �لتعليمي �ملنا�سب لذ� يجب �أن ياأخذ �ملعلم 
قدر�تهم  حيث  من  بينهم  فيما  �لتالميذ  �ختالف  �لعتبار  بعني 
�ل�ّسخ�سية،  م�سكالتهم  وكذلك  د�فعيتهم،  وم�ستوى  و��ستعد�د�هم، 

و�لأ�رسية و�ل�سحية )�أبو دف و �لديب،2009(.
�أهم  من  و�حدة   - تز�ل  ول   - �ل�سلوك  م�سكالت  كانت  لقد 
نظرة  كانت  فقد  خا�سة،  عناية  �ملعلمون  يوليها  �لتي  �مل�سائل 
عملية  يف  متثل  �لتاريخية  �لناحية  من  �ل�سلوك  مل�سكالت  �ملعلمني 
�لتعلم ذلك �جلانب �ل�سائك �لذي ل بد من مو�جهته ب�سكل ما، حتى 
يتقدم دولب �لعمل �ملدر�سي بهدوء و�نتظام، فاملدر�س �لنا�سئ كان 
تعوزه  �أن  يخ�سى  كان  كما  �لنظام،  فر�س  على  قدرته  عدم  يخ�سى 
معيار  وكان  ح�سنًا،  م�سلكًا  ي�سلكون  �لتالميذ  يجعل  �أن  يف  �حليلة 
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�حلكم على �ملدر�س �ملحبوب يعتمد �إىل حد بعيد على مدى �سيطرته 
على �ل�سف، وجناحه يف فر�س �لهدوء و�لنظام .

و�لهدف من هذ� �أن يركز �ملدر�س جهده على عملية �لتدري�س 
�نتباهه  يت�ستت  ول  �لتعلم،  وهو  �لأ�سا�سي  �لهدف  بها  يتم  �لتي 
�أ�سعب  ومن  �لعار�سة  �ل�سلوكية  بامل�سكالت  بالهتمام  وجمهوده 
�ل�سلوكية  �مل�سكالت  �نت�سار  هو  �ملدر�سة  و�إد�رة  �ملعلم  يو�جهه  ما 
�لتي تعد عامل حتدي للنظام �لرتبوي وقيم �ملجتمع. ورغم �أن مهمة 
�مل�ستجدة يف �ملجتمع ل  �ملتغري�ت  نتيجة  �ملدر�سة كو�قع طبيعي 
لهذه  �حللول  لتجد  ذلك  تتجاوز  بل  و�لرتبية،  �لتعليم  على  تقت�رس 
يتمتعون  �لتالميذ  من  �لغالبية  �أن  ورغم  عامة.  ب�سورة  �مل�ساكل 
ب�سكل  يت�رسفون  منهم  �لأقلية  فاإن  عال؛  قيمي  �جتماعي  ب�سلوك 
�ملناخ  على  متفاوتًا  �سلبيًا  تاأثري�ً  ي�سبب  مما  وتخريبي،  عدو�ين 
عملية  ت�سوي�س  و  �ملدر�سي  و�لنظام  �ل�ستقر�ر  وزعزعة  �ل�سفي 

�لتفاعل �ل�سفي)بركات،2008(.

مشكلة الدِّراسة:
�ملنظم بجمهورية  �لتعليم  مر�حل  �أوىل  �لأ�سا�سي  ُتعد مرحلة 
�ل�ّساد�سة،  �سن  �أكملو�  �لذين  �لأطفال  بها  يلتحق  حيث  �ل�سود�ن، 
ع�رس  �لّر�بعة  �سن  بلوغ  حتى  �سنو�ت  ثماين  ملدة  فيها  يندرجون 
من �لعمر)�إذ ت�ستمل هذه �لفرتة على مرحلتني من �ملر�حل �لعمرية 
�ملهمة يف حياة �لنا�سئة �لتي ت�سكل �أهم �ملالمح �لأ�سا�سية ل�سخ�سية 
�لطفل، �لتي تتميز بجملة خ�سائ�س و�سمات، يجدر بالإد�رة �ملدر�سية 
�لإملام بها مما يعينهم على ممار�سة عملهم،  وتفهم �سلوك �لتالميذ 

و�مل�ساكل �ملرتبطة بها(. 
�أن �لعملية �لتعليمية يف �ستى  �أبو دف و �لديب)2009(  ذكر 
�لتي تعوق  �ل�سلبية  �ل�سلوكيات  مر�تبها ومر�حلها تعاين من بع�س 
�أبرز  من  ولعل  �لأمثل،  �لوجه  على  �أهد�فها  وحتقيق  ر�سالتها،  �أد�ء 
هذه �ل�سلوكيات �ل�سلوك غري �ملنا�سب عند بع�س �لتالميذ وما يرتتب 
على ذلك من �آثار �سيئة على �أنف�سهم وعلى جمتمعهم، من حيث �إهد�ر 

�لطاقة �ملادية و�ملعنوية، �إ�سافة �إىل خيبة �لأمل و�لقلق للمعلمني.
�ل�سلبي لدى تالميذ �ملد�ر�س  �ل�سلوك  �أ�سكال  �إن �لوقوف على 
معاجلته  يف  مهمة  خطوة  ميثل  �لد�مر  حملية  يف  �لأ�سا�س  مبرحلة 
؛ لأن معرفة �ل�سلوك �ل�سلبي دون �لوقوف على �أ�سكاله يدخل �سمن 
�ملعاجلات �لعمومية، من خالل مالحظة �لباحث ومعا�رسته لبع�س 
ظاهرة  من  منهم  كثري  ��ستكى  فقد  ؛  �لأ�سا�س  مرحلة  يف  �ملعلمني 
و�لوقوف  �لدر��سة،  �إىل  حتتاج  ظاهرة  �أ�سحى  �إذ  �ل�سلبي  �ل�سلوك 
بالطرق  مو�جهته  كيفية  يف  للمعلمني  �لدعم  وتقدمي  �لأ�سباب  على 
و�لأ�ساليب �لعلمية �ملختلفة،  وهذ� هو �لد�فع �لذي دفع �لباحث �إىل 

كتابة هذه �لورقة �لعلمية.

أهمية الدِّراسة:
تاأتي �أهمية هذه �لدر��ضة من �أهمية مو�ضوعها،  وهو مظاهر 
�ل�ضلوك �ل�ضلبي،  و�أ�ضاليب مو�جهته لدى تالميذ �ملرحلة �لأ�ضا�ضية 
يف حملية �لد�مر بال�ضود�ن من وجهة نظر �ملعلمني، و تربز �أهمية 

�لدر��ضة يف جانبها �لنظري و�لّتطبيقي يف �جلو�نب �لآتية:
�لعملية . 1 باأطر�ف  تتعلق  خطرية  مل�ساألة  �لهتمام  تثري 

�لتعليمية،  وت�سهم يف توفري فهم دقيق نحو �سلوكيات �لتالميذ غري 

�ملرغوب فيها.
�أنها . 2 �أي  �لدر��سة:  تدر�سها  �لتي  �لعمرية  �ملرحلة  �أهمية 

�لأ�سا�سي  مرحلة  �أطفال  وهي  �إّل  وح�سا�سة  مهمة  فئة  على  جتري 
م�ستقبل �لغد.

�إنها �إحدى �لدر��سات �لقليلة يف �ل�سود�ن - على حد علم . 3
�ل�سلوك  مظاهر  �أهم  �خل�سو�سية  من  بنوع  تتناول  �لتي   - �لباحث 
�أن  حيث  �لد�مر،  حملية  يف  �لأ�سا�سية  �ملرحلة  تالميذ  لدى  �ل�سلبي 
و�جتماعية  ثقافية  وم�ستويات  بيئات خمتلفة،  من  ياأتون  �لتالميذ 

متباينة و�أ�ساليب تن�سئة متباينة قد توؤثر على �لعملية �لتعليمية.
�إىل . 4 �إ�سافة حقيقية  �لدر��سة  هذه  تكون  �أن  �لباحث  ياأمل 

�لرت�ث �لعلمي �ل�سيكولوجي ب�سفة عامة،  وملحلية �لد�مر بولية نهر 
�لنيل ب�سفة خا�سة.

�أهميتها من �لناحية �لتطبيقية فيما ت�سفر عنه من . 5 تاأتي 
�لأطفال  وتربية  وتعليم  رعاية  على  �لقائمون  منها  يفيد  قد  نتائج 
يف و�سع �خلطط و�لرب�مج �لوقائية و�لتعليمية يف مو�جهة �ل�سلوك 

�ل�سلبي، مما يوؤدي بدوره �إىل �حلد من مظاهره د�خل غرفة �ل�سف. 

أهداف الدِّراسة:
�ل�سلوك  مظاهر  على  �لوقوف  �إىل  �لر�هنة  �لدر��سة  تهدف 
يف  �حلكومية  �ملد�ر�س  يف  �لأ�سا�سية  �ملرحلة  تالميذ  لدى  �ل�سلبي 
ولية نهر �لنيل – حملية �لد�مر)�ل�سود�ن( من وجهة نظر �ملعلمني، 
و�لك�سف عن  �ل�سلوكية من جهة،  �ملظاهر  تكر�ر هذه  بتحديد  وذلك 
يحاول  �لتي  �ملختلفة،  و�لرتبوية  و�لجتماعية  �لنف�سية  �لأ�ساليب 
�ل�سلبية من  �ل�سلوكية  ��ستخد�مها عادًة ملو�جهة �ملظاهر  �ملعلمون 

جهة �أخرى. وبالتحديد فاإن �لدر��سة �لّر�هنة تهدف �إىل �لآتي:
لدى . 1 �ل�سائدة  �ل�سلبي  �ل�سلوك  م�ستوى مظاهر  �لتحقق من 

تالميذ �ملرحلة �لأ�سا�سية يف حملية �لد�مر بال�سود�ن من وجهة نظر 
�ملعلمني
�لك�سف عن �أكرث �لأ�ساليب �لتي ي�ستخدمها �ملعلمون عادًة . 2

ملو�جهة مظاهر �ل�سلوك �ل�سلبي لدى تالميذ �ملرحلة �لأ�سا�سية.
معرفة �لفروق يف ��ستجابات �ملعلمني يف �ل�سلوك �ل�سلبي . 3

و�أ�ساليب مو�جهته �لتي ميكن �أن ُتعزى ملتغري �جلن�س.

أسئلة الدِّراسة:
تكمن م�ضكلة �لدر��ضة يف �لإجابة على �لأ�ضئلة �لآتية :

تالميذ  ◄ لدى  �ل�سائدة  �ل�سلبي  �ل�سلوك  مظاهر  م�ستوى  ما 
نظر  وجهة  من  بال�سود�ن  �لد�مر  حملية  يف  �لأ�سا�سية  �ملرحلة 

�ملعلمني؟
�ل�سائدة لدى  ◄ �ل�سلبي  �ل�سلوك  �أ�ساليب مو�جهة  ما م�ستوى 

تالميذ �ملرحلة �لأ�سا�سية بال�سود�ن من وجهة نظر �ملعلمني؟
هل توجد فروق د�لة �إح�سائيًا يف م�ستوى مظاهر �ل�سلوك  ◄

�لد�مر  حملية  يف  �لأ�سا�سية  �ملرحلة  تالميذ  لدى  �ل�سائدة  �ل�سلبي 
بال�سود�ن من وجهة نظر �ملعلمني تبعًا ملتغري �جلن�س؟ 

هل توجد فروق د�لة �إح�سائيًا يف م�ستوى مو�جهة �ل�سلوك  ◄
�لد�مر  حملية  يف  �لأ�سا�سية  �ملرحلة  تالميذ  لدى  �ل�سائدة  �ل�سلبي 
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بال�سود�ن من وجهة نظر �ملعلمني تبعًا ملتغري �جلن�س؟ 

التعريفات اإلجرائية:
�ل�ستجابات  ♦ "هو   )1998( عي�سوي  يعرفه  �ل�ضلوك: 

�لكائن  ع�سالت  عن  �ل�سادرة  �ل�ستجابات  �أي  و�لغددية،  �حلركية 
�حلركات  �أو  �لأفعال  �أو  ج�سمه  يف  �ملوجودة  �لغدد  عن  �أو  �حلي،  

�لع�سلية �أو �لغددية".
حد  ♦ �أو  �ملاألوف  حد  عن  خارج  �سلوك  �ل�ضلبي:  �ل�ضلوك 

بال�رسورة  يوؤدي  م�سكل  �سلوك  �سكل  على  �أعر��سه  تبدو  �ل�سو�ء، 
�أو  �ن�سحاب(،  �أو  قلق  بنف�سه  )يف �سورة  �لفرد  ��سطر�ب عالقة  �إىل 
وبالتايل  مترد(،  �أو  عدو�ن  �سورة  )يف  بالنا�س   عالقاته  ��سطر�ب 

يوؤدي �إىل عدم �سوء �لتو�فق)�أبوليلة،2002( 
�إجر�ئياً: �لدرجة �لتي يح�سل عليها �مل�ستجيب على ��ستبيان 

�ل�سلوك �ل�سلبي �مل�ستخدم يف هذه �لدر��سة.
 �أ�ضاليب مو�جهة �ل�ضلوك �ل�ضلبي ♦
يف �للغة : �أ�ساليب مفردها �أ�سلوب،  و�لأ�سلوب هو �لطريق.  �

 : ويقال   . ومذهبه  �أي طريقته  كذ�  �أ�سلوب فالن يف  �سلكُت   : ويقال 
�أخذنا يف �أ�ساليب من �لقول �أي �لفنون �ملتنوعة.

بها  � يعامل  �لتي  �لطريقة  �أو  �لكيفية  يعني  �ل�ضطالح: 
�لآخرون وخماطبتهم،  وكذلك �لكيفية �لتي يدرك بها �لكبار �أدو�رهم 

�لرتبوية يف تن�سئة وتقومي �سلوكيات �ل�سغار)�لد�سوقي،1979(.
على  � �ملفحو�س  عليها  يح�سل  �لتي  �لدرجة  �إجر�ئياً: 

��ستبيان �أ�ساليب مو�جهة �ل�سلوك �ل�سلبي �مل�ستخدم يف هذه �لدر��سة.
�ل�سود�ن  ♦ ب�سمال  �لنيل  نهر  ولية  يف  تقع  �لَد�َمْر،  حملية 

�لعا�سمة  �سمال  ميل(   186.41( مرت  كيلو   300 م�سافة  وعلى 
لنهر  �ل�رسقية  �ل�سفة  على  ومتتد  مرت،  كيلو   13 وحو�يل  �خلرطوم 
من  وتعد  �لنيل،  نهر  مع  عطربة  نهر  مقرن  من  �جلنوب  و�إىل  �لنيل 

�ملحليات �لإد�رية و�لتاريخية �لقدمية يف �ل�سود�ن.

حدود الدِّراسة:
ميكن تعميم نتائج هذه �لدر��ضة بالظروف و�لعو�مل �لتالية:

�لدر��سي . 1 �لف�سل  يف  �لدر��سة  هذه  طبقت  �لزمني:  �لعامل 
�لأول 2015.

�لعامل �ملكاين: طبقت هذه �لدر��سة يف ولية نهر �لنيل – . 2
حملية �لد�مر.

�لعامل �لب�رسي: طبقت هذه �لدر��سة على معلمي ومعلمات . 3
�ملرحلة �لأ�سا�سية يف �ملد�ر�س �حلكومية �ل�سود�نية يف حملية �لد�مر. 

يف . 4 �لدر��سة  هذه  نتائج  حتدد  �لدر��سة:  �إجر�ء�ت  عامل 
�أدو�تها �لتي ��ستخدمت جلمع �لبيانات.

اإلطار النظري وحيتوي على

.السلوك السليب 

ذو�تهم،  �كت�ساف  �إىل  �ل�ّسديدة  حاجاتهم  وبحكم  �لتالميذ  �إن 
�أمام �لآخرين،  �لذ�ت  وحتقيق قدر منا�سب من �ل�ستقاللية، و�إثبات 

و�لنف�سية  �لجتماعية  بالنو�حي  تتعلق  كثرية  �أعباء  يو�جهون 
�لتي مير  �لأو�ساع  �إذ توؤثر  �لدر��سية،  �إىل جنب مع و�جباتهم  جنبًا 
ما  منها:  لعل  عدة،   �أ�سكال  ياأخذ  قد  �لذي  �سلوكه  على  �لتلميذ  بها 
�أو  �لتعايل عليهم،  �أو  �لآخرين،  �ل�سخرية من  �أو  �لزدر�ء  ياأخذ �سكل 
�مل�ساركة يف �مل�ساجر�ت، و�إيذ�ء �لنف�س و�لآخرين ج�سديًا �أو معنويًا: 
كال�ستم، و�لعتد�ء على �ملمتلكات، �أو �إزعاج �لآخرين، مما يحد من 
�إنتاجية �لتلميذ وم�ستوى تعلمه، �لأمر �لذي يوؤثر كذلك بال�سلب على 

خمتلف �أبعاد �لبيئة �لتعليمية. 
�لتحدي  موقف  �ل�سف،  يف  �لتالميذ  بع�س  على  يغلب  وقد 
يكون  رمبا  عدة،  ولأ�سباب  يعلمه،  �أو  �ملعلم  يقوله  ملا  و�ملجابهة 
ذلك،  يف  �ل�سبب  هو  تالميذه،  مع  �ملعلم  به  يتعامل  �لذي  �لأ�سلوب 
وزمالئه  معلميه  مع  نف�سه  �لتلميذ  ت�رسف  �إىل  ذلك  يرجع  وقد 
يتغلبو�  كي  �لتالميذ  هوؤلء  ويحتاج  �جتماعية،  �أو  عائلية  لأ�سباب 
على م�سكلة �لتحدي هذه، �إىل تفهم �ملعلم للظروف �لتي حتيط بهم، 
�لت�سجيع  من  مزيد  �إىل  يحتاجون  كما  �لت�رسف،  هذ�  �إىل  وتدفعهم 
م�ساعدة  ويف  و�إمعان،  وبروية  و�إميان  ب�سرب  �لتحدي،  ملو�جهة 
و�إيجاد  �مل�سكلة  �أ�سباب  ت�سخي�س  على  بع�سًا،  بع�سهم  �ملعلمني 
خطة لعالجها، و�ملو�زنة بني �حللول وتقدير �أهميتها، و�ختيار �حلل 

�لأكرث مالءمة)عو�د، وز�مل، 2011(.
على  �مللقاة  �ملهام  �زد�دت  �لتعليم  مفهوم  لت�ساع  نتيجة 
عاتق �ملعلم. فبعد �أن كان دوره حم�سور�ً على تقدمي �ملعلومات �إىل 
و�أ�سبح مطالبًا بالقدرة على  �لآن متعددة  �أدو�ره  �أ�سبحت  �ملتعلم، 
�أد�ئها . لأنه معني بالتفاعالت �ملختلفة ومنا�سباتها د�خل �ل�سف، 
فهو �ملنظم للمناخ �لجتماعي و�لنف�سي،  وهو معني بكل ما يو�جه 
�لدور  منه �ساحب  يجعل  هذ�  كل  تعليمية،  م�سكالت  من  �ملتعلمني 

�لأول يف تهيئة بيئة �سفية �سحية لتالميذه( �لقطامي،2004(.
�مل�سكالت  من  �لعديد  هذ�  عمله  يف  يو�جه  �أنه  غري 
�أ�سارت  فقد  �ل�سعوبة.  يف  غاية  ل�سفه  �إد�رته  من  جتعل  �ل�سفية، 
در��سة)Gallup,1985( �إىل �أن �كرب �مل�سكالت �لتي يو�جهها �ملعلمون 
يف �ملد�ر�س �حلكومية هي تدين م�ستوى �لن�سباط يف غرفة �ل�سف.
�إن �ل�سيغة �لتي حتكم تفاعل �لأفر�د فيما بني بع�سهم بع�سا 
قد تاأخذ ثالث �سور هي: �لقرت�ب �لإيجابي من �لآخرين �أو حتا�سيهم 
من  �ملثلى  �ل�سيغة  �ليجابي  �لقرت�ب  وميثل  عليهم،  �لعتد�ء  �أو 
و�ملعاونة  و�ملحبة  �لتو�د  �سكل  �ل�سيغة  هذه  تاأخذ  حيث  �لّتفاعل 
وكل ما ميكن �أن تنتظم مالحمه يف �سكل تو�فق �جتماعي. وعلماء 
�لنف�س عندما يتوقفون �أمام �لتحا�سي فاإمنا يتوقفون �أمامه كظاهرة 
نف�سية مهددة للفرد يف تو��سله مع �إطاره �لجتماعي، ولكنهم عندما 
يتوقفون �أمام �لعتد�ء على �لآخرين فاإنهم يتوقفون �أمامه كظاهرة 

نف�سية مهددة للفرد و�إطاره �لجتماعي معًا)ح�سني،1987(.
معايري �ل�ضلوك �لعادي و�ل�ضلوك غري �لعادي :

درجة  ● على  �أ�سا�سًا  �ملحك  هذ�  يقوم  �لإح�ضائي:  �ملعيار 
�لعادي  فال�سلوك  عليه  وبناء�ً  �جلماعة،  �أفر�د  بني  �ل�سلوك  �سيوع 
يعد  ثم  ومن   . �لأفر�د  من  �لعظمى  �لغالبية  �سلوك  مع  يتفق  ما  هو 
�ل�سخ�س �ملتو�سط يف خا�سية ما هو �أكرث �لأفر�د ��ستو�ء . �أما �ل�سذوذ 
وفقًا لهذ� �ملحك، في�ستمل على نو�حي �لنحر�ف �ل�سلبية و�لإيجابية، 
وين�سب �ل�سذوذ باملعنى �ملر�سي �أكرث على بع�س نو�حي �لنحر�ف 
�ل�سلبية ك�سعف �لأنا و�ل�سعور بالنق�س و�لنطو�ء وغريها، مما يدل 
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على �سوء �لتو�فق و�ل�سطر�ب)�لقريطي، 1998(.
هذ�  ● �أن  ليلة)2002(،  �أبو  يف  ورد  �لجتماعي:  �ملعيار 

كما  فاملجتمع  ؛  �لجتماعية  بالأمور  �ملعنيون  به  ياأخذ  �ملعيار 
ت�سود  �لتي  و�لأفكار  و�لآر�ء  و�لتقاليد  �لعاد�ت  من  جمموعة  يرونه 
هذه  على  �لأفر�د  خرج  ما  فاإذ�  منهم.  يتاألف  �لذين  �لأفر�د  �سلوك 
�ملعايري �لتي ت�سود جمتمعهم عّد �سلوكًا �ساذ�ً . وهكذ� يكون �لتو�فق 
بني �سلوك �لأفر�د وبني �ملجتمع ��ستو�ء،  ويكون عدم �لتو�فق �سذوذ�ً 
ثقافة  �أ�سلوب  مع  �لفرد  �سلوك  تطابق  مدى  �ملحك  بهذ�  ويق�سد   .

جمتمعة.
�لجتاه  ● هذ�  �أ�سحاب  يرى  �ملو�ضوعي:  �لنف�ضي  �ملعيار 

�أن �ل�سذوذ يكمن يف �ل�سطر�ب �لنف�سي �ل�سديد �لذي تظهر �أثاره يف 
يثبت  �للذين  و�لتحليل  �لفح�س  عنه  يك�سف  �لذي  ووظيفته  �ل�سلوك 
�حلالة  بت�سمية  ت�سمح  درجة  من  �ل�سطر�ب  كان  �إذ�  بو�ساطتهما 
�لفح�س  يف  ياأخذ  وقد  ذلك.  خالف  على  يربهن  �أو  �ساذة،   حالة 
�لطرق �لعلمية �ملختلفة كطريقة �ملالحظة، وتقرير �لفرد عن نف�سه، 
من  �أكرث  بني  يجمع  وقد  �لنف�سية،  �لختبار�ت  من  عدد�ً  يعتمد  وقد 

طريقة و�حدة يف حماولة حتديد �ل�سطر�ب.
معيار �لن�ضج �لفردي و�لتطور: يكون �ل�سلوك �لنا�سج هو  ●

طاقاته،  وم�سادر  تو�جهه  �لتي  و�مل�سكالت  �لفرد،   مع  يتالءم  ما 
وما �أ�سهم يف منو �لفرد،  و�ساعد على حتقيق ذ�ته، فالن�سج �لفردي 

مقيا�س لدرجة منو �لفرد وملدى حتقيقه لذ�ته ككائن ب�رسي .
و�لتكامل  ● �لتكيف  �ملعيار  هذ�  ي�سمل  �لتكاملي:  �ملعيار 

و�لن�سج و�إر�ساء �لذ�ت و�سالمة �ملجتمع، ويتجاوز �ملعيار �لتكاملي 
�لتي يفر�سها  �ل�رس�ئط �لجتماعية  �إىل  �لفردي  �لتكيف  يف حقيقته 
�لختيار. ويت�سع  �لفرد ويهبه حرية  و�لتجربة، ويحرتم قيمة  �لعلم 
�ل�سلوك �ل�ساذ يف �إطار �ملعيار �لتكاملي في�سمل عدد�ً كبري�ً من ردود 
�لتكيف  و��سطر�بات  و�لغ�س،  �جلن�سي  كالنحر�ف  �لهد�مة  �لفعل 
وغريها. وتت�سمن كل تلك �ل�سطر�بات نوعًا �أو �آخر من �سوء �لتكيف 

�حليوي �أو �لنف�سي �أو �لجتماعي.
قد  ● به"  �لتنبوؤ  ميكن  ل  �لذي  :�أو  �ملعقول"  غري  �ل�ضلوك 

غري  يبدو  فيما  �سلوكه  كان  �إذ�  �ساذ  باأنه  �ل�سخ�س  على  يحكم 
�ملالحظ  �أن  يعني يف جوهره  به. وهذ�  �لتنبوؤ  �أو ل ميكن  معقول،  
يجد نف�سه يف �سوء ما يعلم عن �لأحو�ل و�ملالب�سات عاجز� عن �أن 

يجد يف ت�رسفات �ملري�س �سيئًا من �ملنطق �أو �ملعنى.
�ملعيار �لطبنف�ضي: ويرى �أن �ل�سلوك �ل�ساذ ما كان �أ�سا�س  ●

�أو غريهما من  �نحر�فه �رس�عات نف�سية تلفًا يف �جلهاز �لع�سبي،  
�لأ�سباب �ملر�سية .

�ل�سوي هو  ● �أو  �لعادي  �ل�سخ�س  �أن  �ملثايل: ويرى  �ملعيار 
�لكامل �أو �ملثايل �أو ما يقرب منه، ولكن عدد �لأفر�د �لذين يحققون 
هذ� �ملعيار قد يكون نادر�ً جد�ً من �لناحية �لإح�سائية،  وقد ل يوجد 

على �لإطالق.
و�أ�سماء  ● �سور�ً  �ملعيار  هذ�  وياأخذ  �لإكلينيكي:  �ملعيار 

�لطبية  �ملفاهيم  �سوء  يف  �لال�سو�ء  يحدد  تارة  فهو  متعددة، 
وتارًة  �لبقاء،  فكرة  �سوء  يف  �لال�سو�ء  �إىل  وينظر  و�لبيولوجية، 
�أخرى يركز على �لأعر��س �ملر�سية symptoms، �أو جتمعات زمالت 
�لأعر��س syndromes، وتارة ثالثة يرى �أن �ل�سخ�س �ل�ساذ هو �لذي 

ح�سل على، بطاقة ت�سخي�سية على �أن �لفئات �لت�سخي�سية �ملعروفة 
كالذهان و �لع�ساب ت�سري �إيل درجة من �لال�سو�ء، و�ل�سورة �لأخرية 
لهذ� �ملعيار ترى يف خ�سوع �لفرد لعالج �أو رعاية طبية �أو نف�سية 
�ملجرمني  بع�س  هناك  �أن  رغم  �سو�ئه،  عدم  �أو  ل�سطر�به  حمدد�ً 

و�ملنحرفني �لذين ل يتعر�سون لأي عالج على �لإطالق.
�لعو�مل �مل�ضاعدة على حدوث �ل�ضلوك �ل�ضلبي:

�أولً: عو�مل ترجع �إىل �لطفل كما �أوردها كازدين)2000(  ●
ومنها

مثل  � �ل�سمات  بع�س  يف  وتتمثل  للطفل  �ملز�جية  �حلالة 
�لطباع،  ونوعية  �لنفعالية،  و�ل�ستجابات  �لن�ساط،  م�ستويات 

و�لقابلية للتكييف �لجتماعي .
على  � وتوؤثر  ع�ضبية،  �لنف�س  �لق�ضور  و�أوجه  �مل�ضكالت 

و�لكالم،  �للغة  �ملعرفية،  �لعمليات  مثل  �ملختلفة  �لقدر�ت  جمالت 
�لندفاعية، �لنتباه، و�لذكاء . 

�ل�ضلوكي وي�سري  � �لإكلينيكية لال�ضطر�ب  �مل�ضتويات دون 
ذلك �إىل �لال�سو�ء �إىل حد ما.

�لأكادميي للطفل وم�ضتوى ذكائه، ويرتبط �لق�سور  � �لأد�ء 
�لأكادميي،  و�نخفا�س م�ستوى �لأد�ء �لوظيفي للذكاء بال�سطر�ب 
�ل�سلوكي، كما �أنه ميكن من خالل �ل�سطر�ب �ل�سلوكي �لتنبوؤ بالف�سل 
�لتايل،  �أو �لالحق يف �ملدر�سة و�نخفا�س م�ستوى �لتح�سيل �لدر��سي. 

ومن �ملحتمل �أن توؤدي �لت�رسفات �مل�سطربة �إىل �إيقاف  �
�لدر��سة �أو �لطرد من �ملدر�سة، �أو �مل�ساجر�ت. كذلك ت�سمل �لتفكري يف 

�لنتحار،  �أو حماولت �لقيام به �أو حتى تنفيذه . 
ثانياً: عو�مل ترجع �إىل �لو�لدين و�لأ�رسة: لالأ�رسة م�سئولية  ●

كربى ودوٌر مهم يف تقدير �لنماذج �ل�سلوكية �لتي يبدو عليها �لطفل 
�لإن�سان وفكرته عن هذ� �لعامل وما  �أن �سخ�سية  يف كربه، فال �سك 
يت�رسبه من تقاليد وعاد�ت لل�سلوك �إمنا هي نتاج ملا يتلقاه �لطفل 
هي  �لعو�مل  وهذه  )حمزة،1995(،  ميالده  يوم  منذ  �أ�رسته  يف 

)وب�سرت- �سرت�تون،1995(. 
خ�سائ�س  � مثل:  �لأ�رسية  و�لعالقات  �لو�لدين  خ�سائ�س 

�ل�سحة �لنف�سية للو�لدين،  وخ�سو�سًا وجود �لكتئاب، �أو �ل�سخ�سية 
�مل�سادة للمجتمع �لتي توؤثر على �إدر�كاهم �حل�سية وطر�ئق تفاعلهم 
�لزوجني كالطالق و�لنف�سال  �أطفالهم .ووجود �سغوطات بني  مع 
بني �لزوجني . �إن �لآثار �ل�سلبية لل�سغوطات �لزوجية على �جتاهات، 
يف  م�ستمر  ب�سكل  ت�سجل  كانت  �أطفالهم  مع  �لو�لدين  وتفاعالت 

عينات غري �إكلينيكية 
تقباًل  � �أقل  �لو�لدين  جتعل  �ملختلة  �لعالقات  �أن  كما 

يف  و�أقل  عاطفة،  و�أقل  دفئا،  �أقل  يكونا  �أن  مبعنى  لأطفالهما، 
م�ساندتهما �لنفعالية لهم، كما يقل �لقلق �أي�سًا يف مثل هذه �لأ�رس 

قيا�سًا باآباء �لأطفال و�ملر�هقني �لأ�سوياء .
وفيما يتعلق مب�ستوى �لعالقات �لأ�رسية فقد حلظ كازدين  �

�لأ�رسة  �أع�ساء  بني  �لعالقات  �أو  �لتو��سل  �أن   ،)Kazdin 1993(
فيها،  �لدفاعي  �جلانب  �مل�ساندة، وزيادة  بانخفا�س م�ستوى  تت�سم 
�لأ�رسة،  �أع�ساء  بني  �لأن�سطة  يف  �مل�ساركة  م�ستوى  و�نخفا�س 
من  و�حد  ع�سو  جانب  من  و�لو��سحة  �لز�ئدة  و�لهيمنة  و�ل�سيادة 

�أع�ساء �لأ�رسة.
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الدِّراسات السابقة
حول  �ل�ضابقة  �لدر��ضات  من  �لعديد  على  �لباحث  وقف   
�ل�ضلوك �ل�ضلبي، ومو�جهته من قبل �ملعلمني يف �لبيئتني �لأجنبية 

و�لعربية، وميكن �إجمال �أبرز تلك �لدر��ضات على �لنحو �لتايل:
�أجرى برود�ضك )Brodeske,2002( در��سة هدفت �إىل تق�سي 
طالب  لدى  و�لعنيف  �لتخريبي  �ل�سلوك  حول  �لأمهات  نظر  وجهة 
�أو  لأحد  �أُمًا    )210( من  �لدر��سة  عينة  تكونت  �لأ�سا�سية،  �ملرحلة 
�أكرث من �لتالميذ �لذين يدر�سون يف �ملرحلة �لأ�سا�سية، وقد �نتهت 
�أبنائهن  لدى  �للفظي  �لعنف  �أن  قررن  قد  �لأمهات  �أن  �إىل  �لدر��سة 
و�لعك�س  �لإناث،  �لأبناء  ل�سالح  �جل�سمي  �لعنف  من  ممار�سة  �أكرب 
ل�سالح �لأبناء �لذكور، ، ملعاجلة هذ� �ل�سلوك �ل�سلبي يف�سل ��ستخد�م 

�لأ�ساليب �لنف�سية و�لرتبوية �ملنا�سبة.
ر�أي  ��ستطالع  �إىل   )Monty,2003( مونتي  در��سة  هدفت 
)45( معلمًا يف �سبع مد�ر�س خمتلفة يف �إحدى �لوليات �لأمريكية، 
حول �لأ�ساليب �ملتبعة يف عالج بع�س مظاهر �مل�سكالت �ل�سلوكية 
و�لأكادميية: مثل م�سكلة �لتفاعل مع �لزمالء،  وم�سكالت �لت�رسف 
�ل�سيئ،  وتدين م�ستوى �لتح�سيل . وتو�سلت �لباحثة �إىل �أن �لأ�سلوب 
و�لتعليم  �ملعزز�ت،  و�إعطاء  و�لتوجيه،  �لإر�ساد  �لعالجي عن طريق 
من خالل �لتفاعل �ل�سفي �جلماعي، هي �أف�سل �لأ�ساليب يف معاجلة 

�مل�ساكل �ل�سلوكية و�لأكادميية على حد �سو�ء. 
مظاهر  تق�سي  �إىل  هدفت  بدر��سة   )Wei,2003( و�ي  قام 
�ل�سلوك �ل�سلبي من وجهة نظر عينة مكونة من)164( معلمًا ومعلمة. 
لدى  �نت�سار�ً  �ل�سلبي  �ل�سلوك  �أ�سكال  �أكرث  �أن  �لنتائج  �أظهرت  وقد 
�لتالميذ هي �ل�سلوكيات �ملرتبطة بالتهجم �للفظي و�لزعيق و�ل�ستم 
و�لفو�سوية،  �لتخريبية  �ل�سلوكيات  ثم  �لآخرين،  على  و�ل�رس�خ 
وكان   . غريه  ممتلكات  على  و�لعتد�ء  �ل�رسقة  �سلوكيات  و�أخري�ً 

متو�سط ظهور هذه �لأ�سكال �ل�سلوكية مرتفعًا لدى �لتالميذ.
عن  �لك�سف  �إىل   )Hoffmann,2004( هوفمان  در��سة  هدفت   
وجهة  من  �لأ�سا�سية  �ملرحلة  تالميذ  لدى  �ل�سلبي  �ل�سلوك  مظاهر 
نظر عينة مكونة من)280( معلمًا ومعلمة . وبينت �لنتائج �أن منط 
�ل�سلوك  منط  ثم  �لتالميذ،  لدى  �نت�سار�ً  �لأكرث  هو  �للفظي  �ل�سلوك 

�حلركي، ثم �ل�سلوك �لعدو�ين �لتخريبي.
�أهم  عن  �لك�سف   )Cooper,2004( كوبر  در��سة  ��ستهدفت 
�ملوؤثرة  �لعو�مل  �أهم  ومعرفة  �ل�سلبية  �ل�سلوكية  �مل�سكالت  مظاهر 
�إذ ك�سفت  �لبتد�ئية،  يف ظهور هذه �مل�سكالت لدى تالميذ �ملرحلة 
مرتفع،  ب�سوت  �لتكلم  هو  �ل�سلبي  �ل�سلوك  مظاهر  �أهم  �أن  �لنتائج 
لهذه  �لعام  �ملتو�سط  كان  ولكن  �ملعلم.  كالم  �أثناء  و�لت�سوي�س 

�ملظاهر �ل�سلوكية منخف�سًا.
معرفة  �إىل  هدفت  �لتي   )Marie,2004( ماري  در��سة  �أفادت 
�جتاهات �ملعلمني نحو �ل�سلوك �ل�سلبي و�لعدو�ين يف غرفة �ل�سف، 
تكونت عينة   . �لتالميذ  لدى  �ل�سائد  �ل�سلبي  �ل�سلوك  �أ�سكال  ومعرفة 
�ل�سلبية  �ملعلمني  �جتاهات  �إن   . ومعلمة  معلمًا  من)150(  �لدر��سة 
مظاهر  �أكرث  و�أن  �ل�سلبي،  �ل�سلوك  ميار�سون  �لذين  �لتالميذ  نحو 
�ل�سلوك �ل�سلبي ظهور�ً لدى �لتالميذ هو �ل�سلوك �للفظي، ثم �حلركي، 

و�أخري�ً �لعدو�ين �لفو�سوي.

�لتعرف  �إىل  هدفت  در��سة  و�ليماين)2007(:  هويدي  �أجرى 
�لتي ت�سدر  �ملعلمني  �ملقبولة من وجهة نظر  �ل�سلوكيات غري  على 
عن تالميذ �ل�سفني �لثالث و�ل�ساد�س �لأ�سا�سيني. وقد بلغ عدد �أفر�د 
�ملد�ر�س  يف  �ل�سفني  هذين  يدر�سون  ومعلمة  معلمًا  �لعينة)249( 
�لعامة يف �لبحرين. وخل�ست نتائج �لدر��سة �إىل �أن �ل�سلوكيات غري 
تالميذ  نحو  �ملوجهة  بتلك  تتعلق  �لتالميذ  بني  �ل�سائعة  �ملقبولة 
�ل�سف �لدر��سي، يليها �لتوجه نحو ممتلكات �ل�سف، �أما �أقلها �سيوعا 
�ل�سلوكيات غري �ملقبولة  �أن  فكانت �ملوجهة نحو �ملعلم. كما تبني 
�سرتة  منطقة  تالميذ  و�ن  �لتلميذ�ت،  من  �أكرث  �لتالميذ  بني  ت�سيع 
هم �لأعلى، يف حني ل توجد فروق د�لة بني تالميذ �ل�سفني �لثالث 
و�ل�ساد�س. و�أو�سحت �لنتائج �أي�سًا �رتفاع �ل�سلوكيات غري �ملقبولة 

يف حال �ختالف جن�س �ملعلم عن جن�س �لتالميذ.
من �لدٍّر��سات �لتي وقف عليها �لباحث در��سة بركات )2008(،  
طلبة  لدى  �ل�سلبي  �ل�سلوك  مظاهر  على  �لتعرف  �إىل  �لدر��سة  هدفت 
�لأ�ساليب  وحتديد  �ملعلمني،  نظر  وجهة  من  �لأ�سا�سية  �ملرحلة 
�ل�سلوكية.  �ملظاهر  هذه  ملو�جهة  �ملعلمون  هوؤلء  ي�ستخدمها  �لتي 
ومعلمة،  معلمًا   )832( من  مكونة  عينة  على  �لدر��سة  عينة  طبقت 
�ل�سلوك  �أن م�ستوى تقييم �ملعلمني ملظاهر  �لدر��سة،  �أظهرت نتائج 
�ل�سفي �ل�سلبي لدى طلبة مرحلة �لأ�سا�س كان متو�سطًا، و�أن م�ستوى 
�لأكرث  �خلم�سة  �ملظاهر  عام،  ب�سكل  مرتفعًا  كان  لها  مو�جهتهم 
كانت  �ملعلمني،  لتقييم  وفقًا  �لطلبة  لدى  �ل�سلبي  لل�سلوك  تكر�ر�ً 
على �لرتتيب �لتايل: �خلرب�سة على �جلدر�ن، و�حلديث دون ��ستئذ�ن، 
�خلم�سة  �ملظاهر  بينما  و�لفو�سى.  �لآخرين،  وركل  و�ل�سب،  و�ل�ستم 
�لأقل تكر�ر�ً لل�سلوك �ل�سلبي فكانت على �لرتتيب �لتايل: �لتجول يف 
و�لألفاظ  مزعجة،  �أ�سو�ت  و�إحد�ث  و�ملناد�ة،  و�لت�سفيق،  �ل�سف، 
لدى  ظهورها  مل�ستوى  تبعًا  �ل�سلوك  جمالت  ترتيب  �أما  �لبذيئة، 
�لتالميذ فكانت على �لرّتتيب �لّتايل: جمال �ل�سلوك �لعدو�ين، وجمال 
�ل�سلوك �للفظي، وجمال �ل�سلوك �حلركي، �إن �لأ�ساليب �خلم�سة �لأكرث 
��ستخد�مًا لدى �ملعلمني للتعامل �ل�سلوك �ل�سلبي كانت على �لرتتيب 
�جلذ�بة،  �لأ�ساليب  و��ستخد�م  �لإن�سغال،  و�لعزل،  �لتجاهل  �لتايل: 
�لأقل  �خلم�سة  �لأ�ساليب  بينما  �لطالب،  مع  �إن�سانية  عالقة  وبناء 
ومعرفة  و�لهزل،  �لكوميديا  �لتايل:  �لرتتيب  على  فكانت  ��ستخد�مًا 
�جلماعي  و�لتعلم  و�لإر�ساد،  و�لتوجيه  و�لعقاب  �ل�سلوك،  �أ�سباب 
�لتعاوين . �أما ترتيب جمالت �لأ�ساليب فكانت على �لرتتيب �لتايل: 

�لأ�ساليب �لجتماعية، �لأ�ساليب �لنف�سية، �لأ�ساليب �لرتبوية. 
م�ستوى  حتديد  �إىل  �لديب)2009(  و  دف  �أبو  در��سة  وهدفت 
ممار�سة معلمي �ملرحلة �لثانوية لأ�ساليب تعديل �ل�سلوك، كما جاء 
�ملديرين  من  من)212(  �لدر��سة  عينة  تكونت   . �لنبوية  �ل�سنة  يف 
��ستخد�م  عن  �لدر��سة  ك�سفت  غزة،  مبحافظة  �لرّتبويني  و�مل�رسفني 
�سلوك  تعديل  يف  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول  لأ�ساليب  �ملعلمني 
طالبهم بن�سبة عالية، بلغت)81.72(، كما بينت �لدر��سة وجود فروق 
ل�سالح  م�رسف(  �ملهنة)مدير،  ملتغري  ُتعزى  �إح�سائية  دللة  ذ�ت 
�ل�سلوك،  تعديل  لأ�ساليب  �ملعلمني  ��ستخد�م  درجة  حول  �ملديرين 
�جلن�س)ذكر،  ملتغري  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  بينت  كذلك 

�أنثى( ل�سالح �لإناث.
مدى  �إىل  �لتعرف  �إىل  هدفت  بدر��سة   :)2010( بركات  قام 
تو�فر �ملخالفات �ل�سلوكية لدى مرحلتي �لتعليم �لأ�سا�سي و�لثانوي 
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من  فل�سطني  يف  طولكرم  حمافظة  يف  �حلكومية  �ملد�ر�س  يف 
و�ملرحلة  �جلن�س،  متغري�ت:  �سوء  يف  وذلك  �ملعلمني،  نظر  وجهة 
لئحة  توزيع  مت  وقد  و�لتخ�س�س،  �لعلمي،  و�ملوؤهل  �لتعليمية، 
�ملخالفات �ل�سلوكية �ملعدة لهذ� �لغر�س على عينة من �ملعلمني بلغ 
�ملخالفات  �أن  �لنتائج  �أظهرت  وقد  ومعلمة،  معلمًا  حجمها)197( 
�لنتائج  �أظهرت  �لطلبة مب�ستوى متو�سط، كما  �ل�سلوكية تتو�فر لدى 
�ل�سلوكية  تو�فر �ملخالفات  �إح�سائيا يف م�ستوى  د�لة  وجود فروق 
لدى �لطلبة من وجهة نظر �ملعلمني بحيث ُتعزى ملتغري�ت �جلن�س 
�ملرحلة  وطلبة  �لذكور،  �لطالب  ل�سالح  وذلك  �لتعليمية  و�ملرحلة 
�لثانوي، بينما �أظهرت �لنتائج من جهة �أخرى عدم وجود فروق يف 
�ملعلمني  نظر  وجهة  من  �لطلبة  لدى  �ل�سلوكية  �ملخالفات  م�ستوى 

تبعًا ملتغريي �ملوؤهل و�لتخ�س�س �لعلمي.
تقدير  معرفة  �إىل  فهدفت  ز�مل)2011(:  و  عو�د  در��سة  �أما 
�لدولية)�لنرو�(  �لغوث  وكالة  مد�ر�س  تالميذ  لدى  �مل�سكل  �ل�سلوك 
�لدر��سة  يف حمافظة نابل�س من وجهة نظر �ملعلمني، تكونت عينة 
�لبالغ  �لدر��سة  جمتمع  من  �ختريو�  ومعلمة  معلمًا  من)136( 
نتائج  �أظهرت   . بن�سبة)38%(  ومعلمة  معلمًا  عددهم)355( 
مد�ر�س  لتالميذ  �مل�سكل  لل�سلوك  �ملعلمني  تقدير  درجة  �أن  �لدر��سة 
�لغوث �لدولية)�لنرو�( بدرجة عالية، كما �أظهرت عدم وجود فروق 
و�ملوؤهل  و�لتخ�س�س،  �جلن�س،  ملتغري  ُتعزى  �إح�سائية  دللة  ذ�ت 
�لتي يدر�سها �ملعلم و�لتفاعالت بينهما، ووجود  �لعلمي، و�ملرحلة 
�إح�سائيًا تعزى ملتغري �خلربة ملا يخت�س درجة تقدير  د�لة  فروق 
�ملعلمني لل�سلوك �مل�سكل لدى تالميذ مرحلة �لأ�سا�س، وكانت �لفروق 
يف متغري �سنو�ت �خلربة ل�سالح �ملعلمني ذوي �خلربة �لأقل من 7 

�سنو�ت.
�أن  للباحث  تبني  �ل�سابقة  �لدر��سات  ��ستعر��س  خالل  من 
حقيقة  �أ�سبح  �لأ�سا�سي  مرحلة  طلبة  لدى  �ل�سلبي  �ل�سلوك  ق�سية 
كافة  �لعاملني  ت�سغل  �لعامل، وهي  دول  و�قعية موجودة يف معظم 
يف ميد�ن �لرتبية ب�سكل خا�س و�ملجتمع ب�سكل عام، فجاءت نتائج 
)بركات،  وجوده  وم�ستوى  تف�سريه  يف  متباينة  �ل�سابقة  �لدر��سات 
�لدر��سة  �أن  كما   .)Wei,2003 و   2009 �لديب،  و  دف  �أبو  و   ،2008

مرحلة  بتالميذ  باهتمامها  �ل�سابقة  �لدر��سات  مع  تتفق  �حلالية 
�ل�سلوك  مظاهر  تناول  �إىل  �ل�سابقة  �لدر��سات  �سعت  �إذ  �لأ�سا�سي، 
من  �ملعلمني  نظر  وجهة  من  �لأ�سا�سية  �ملرحلة  طلبة  لدى  �ل�سلبي 
جو�نب خمتلفة، و�أن �لدر��سة �حلالية تختلف عن �لدر��سات �ل�سابقة 
من خالل �سعيها لتناول مظاهر �ل�سلوك �ل�سلبي و�أ�ساليب مو�جهته 
من  �ل�سود�ن  يف  �لد�مر  حملية  يف  �لأ�سا�سية  �ملرحلة  تالميذ  لدى 
�ل�سود�ن  قبل يف  در��سة من  عليها  نظر عينة جديدة مل جتر  وجهة 

على حد علم �لباحث.

منهجّية الدِّراسة وإجراءاتها:
يتناول هذ� �جلزء من �لدر��سة �لطرق و�لإجر�ء�ت �لتي �تبعها 
�خلطو�ت  و�رسح  و�لعينة،   �لدر��سة  جمتمع  حتديد  يف  �لباحث 
و�لإجر�ء�ت �لعملية يف بناء �أد�ة �لدر��سة وو�سفها، ثم �رسح خمطط 
�لختبار�ت  �أنو�ع  �إىل  و�لإ�سارة  ومتغري�تها،  �لدر��سة  ت�سميم 

�لإح�سائية �لتي ��ستخدمت يف �لدر��سة.

أواًل: منهج الدِّراسة:

�لو�سفي  �ملنهج  �إتباع  على  �لدر��سة  هذه  يف  �لباحث  عمد 
مرحلة  تالميذ  لدى  �ل�سلبي  �ل�سلوك  مظاهر  و�سف  يف  �لتحليلي 

�لأ�سا�س من وجهة نظر معلمي هذه �ملرحلة.

ثانياً: جمتمع الدِّراسة:

وحدة  ومعلمة  معلمًا   )2775( من  �لدر��سة  جمتمع  يتكون 
مدينة �لد�مر ولية نهر �لنيل موزعني على )36( مدر�سة، منها )17( 
مدر�سة للبنني،  و)18( مدر�سة للبنات و�أخرى خمتلطة، وهي تنت�رس 

على �أنحاء �ملحلية مب�سافات متباعدة جد�ً.

ثالثاً:عينة الدِّراسة:

�لعينة �ل�ضتطالعية: قام �لباحث بتطبيق �أدو�ت �لدر��سة . 1
مرحلة  معلمي  من  من)ن=41(  مكونة  ��ستطالعية  عينة  على 
�لأ�سا�س، و�لهدف منها ��ستبعاد �لعبار�ت غري �لد�لة �لتي تبتعد عن 

�خل�سائ�س �ملقا�سة.
�لعينة �لدِّر��سة: . 2

مت �ختيار عينة �لدر��سة من )15( مدر�سة،  منها )7( مد�ر�س 
من �لبنني،  و )8( من �لبنات، وبلغ حجم عينة �لدر��سة )210( معلمًا 
معلمًا   )2775( يبلغ  �لذي  �لأ�سلي  �لدر��سة  جمتمع  من  ومعلمة 
ومعلمة يف مدر��س �ملرحلة �لأ�سا�سية يف حملية �لد�مر بولية نهر 
�لنيل �ل�سود�ن، منها )100( معلمًا و)110( معلمة، مت �ختيارهم عن 
طريق �لعينة �لع�سو�ئية �لطبقية بن�سبة)%30( من جمتمع �لدر��سة 

يف بد�ية �لف�سل �لدر��سي �لأول.

رابعاً: أدوات الدِّراسة:

بركات)2008( . 1 �إعد�د  من  هو  �ل�ضلبي:  �ل�ضلوك  ��ضتبيان 
رئي�سية  جمالت  ثالثة  على  موزعة  عبارة   )23( من  يتكون  وهو 
هي: �ملجال �للفظي وعدد فقر�ته)7( فقر�ت، و�ملجال �حلركي وعدد 
فقر�ته)9( فقر�ت، و �ملجال �لعدو�ين وعدد فقر�ته)7( فقر�ت. يجيب 
)مو�فق  �خلما�سي   )Likart( ليكرت  مقيا�س  با�ستخد�م  �ملعلم  عنها 

جد�ً، مو�فق، �إىل حد ما، غري مو�فق، غري مو�فق جد�ً(. 
جدول )1(

يبين عوامل السلوك السلبي والعبارات التي تنتمي لكل مجال من المجاالت الثالثة

عدد �ملجال
عدد �ملجال�لفقر�ت

عدد �ملجال�لفقر�ت
�لفقر�ت

�ل�سلوك 
�ل�سلوك �للفظي من 1-7�للفظي

�حلركي
من 
16-8

�ل�سلوك 
17-23�لعدو�ين

�ضدق ��ضتبيان �ل�ضلوك �ل�ضلبي:
��ستخدم �لباحث ثالثة موؤ�رس�ت للدللة على �سدق �ل�ستبيان 
 )5( على  بعر�سه  �لباحث  قام  �ملحكمني(،   )�سدق  �لأول  :�ملوؤ�رس 
عبار�ت  لفح�س  و�لرتبية،  �لنف�س  علم  يف  و�خلرب�ء  �لأ�ساتذة  من 
على  �ملحكمون  �أتفق  وقد  عبارة،   كل  يف  �آر�ءهم  و�أبدو�  �ملقايي�س 
�ل�سود�نية. و�لتزم  �لبيئة  �لتعديالت حتى يتما�سى مع  �إجر�ء بع�س 
�ل�سدق  فهو  �لثاين  �ملوؤ�رس  �أما   . �ملحكمون  به  �أو�سى  مبا  �لباحث 
�جلذر  بح�ساب  ويقا�س  �لإح�سائي،  �ل�سدق  �أنو�ع  من  وهو  �لذ�تي 
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ح�ساب  طرق  من  طريقة  باأي  �ملح�سوب  �لثبات  ملعامل  �لرتبيعي 
 .)0.96( حو�يل  �ل�ستبيان  ل�سدق  �لكلية  �لدرجة  وكانت  �لثبات، 
�لفقر�ت  بني  �لد�خلي  �لتجان�س  معامل  فهو  �لثالث  �ملوؤ�رس  و�أما 
�لذي �أفرزه ح�ساب معامالت �لرتباط بري�سون بني درجة كل فقرة 

و�لدرجة �لكلية و�جلدول )2( يو�سح ذلك: 
جدول)2(

قيم معامل االرتباط بين كل بند والدرجة الكلية الستبيان السلوك السلبي

�ملجال �لعدو�ين�ملجال �حلركي�ملجال �للفظي

�لفقرة�لفقرة�لرتباط�لفقرة�لرتباط�لفقرة�لرتباط�لفقرة

10.66680.455150.507170.630

20.58590.626160.495180.628

30.289100.457190.565

40.447110.427200.640

50.432120.551210.671

60.609130.600220.744

70.424140.681230.793

�لدللة  حققت  جمعيها  �لفقر�ت  �أن   )2( �جلدول  من  يت�سح 
�سدق  على  يدل  وهذ�    ،)0.01 و   0.05( م�ستوى  عند  �لإح�سائية 

�ل�ستبانة يف حماورها �لثالثة.

ثبات استبيان السلوك السليب 

ح�سابه  مت  �ل�سود�نية  �لبيئة  يف  �ل�ستبيان  ثبات  من  للتاأكد 
بطريق �لت�ساق �لد�خلي )كرونباخ �ألفا(،  و بلغت ن�سبة �لثبات �لكلية 
).922( و�جلدول )3( يو�سح معامل �لثبات للمقايي�س �لفرعية حيث 

بلغت درجت �لثبات لهذه �ملقايي�س).843(.
جدول )3(

 قيم معامالت الثبات بطريقة الفاكرونباخ الستبان السلوك السلبي 

معامل �لثباتعدد �لفقر�ت�ملجالت

70.899جمال �ل�سلوك �للفظي

70.761جمال �ل�سلوك �حلركي

90.690جمال �ل�سلوك �لعدو�ين

230.854�لدرجة �لكلية للمقيا�س �لفرعية 

�لثبات  معامالت  جميع  �أن   )3( �جلدول  من  �لباحث  يالحظ 
�إىل  ي�سري  وهذ�  �لكلية،   و�لدرجة  �لأبعاد  جلميع   )761.( من  �كرب 
�لدر��سة �حلايل.  �لأبعاد بدرجات ثبات جيدة جد�ً يف جمتمع  متتع 
من خالل �لإجر�ء�ت �ل�سابقة يظهر �أن )�ل�ستبيان( له درجتا �سدق 

وثبات توؤيد�ن ��ستخد�مه يف جمتمع �لبحث.
�إعد�د . 2 �ل�ضلبي: هو من  �ل�ضلوك  �أ�ضاليب مو�جهة  ��ضتبيان 

ثالثة  على  موزعة  عبارة   )30( من  يتكون  وهو  بركات)2008( 
مظاهر  ملو�جهة  �لنف�سية  �لأ�ساليب  جمال  هي:  رئي�سية  جمالت 

�لأ�ساليب  جمال  و  فقر�ت،  فقر�ته)10(  وعدد  �ل�سلبي  �ل�سلوك 
 )10( فقر�ته  وعدد  �ل�سلبي  �ل�سلوك  مظاهر  ملو�جهة  �لجتماعية 
�ل�سلبي  �ل�سلوك  مظاهر  ملو�جهة  �لرتبوية  و�لأ�ساليب  فقر�ت، 
مقيا�س  با�ستخد�م  �ملعلم  عنها  يجيب  فقر�ت.  فقر�ته)7(  وعدد 
ليكرت)Likart( �خلما�سي )مو�فق جد�ً، مو�فق، �إىل حد ما، غري مو�فق، 

غري مو�فق جد�ً(.
جدول )4(

يبين عوامل السلوك السلبي والعبارات التي تنتمي لكل مجال

�أ�ضاليب مو�جهة 
�لفقر�ت�ل�ضلوك �ل�ضلبي

1 - 9 - 10- 11 - 12 - 19 - 22 - 23 - 24 - 26�لأ�ساليب �لنف�سية 

2-3 - 4 - 6 – 20 -21- 27-28-29-30�لأ�ساليب �لجتماعية 

5 - 7 - 8 - 13 - 14-15-16 - 17-18-25�لأ�ساليب �لرتبوية 

�سدق �ل�ستبيان
��ستخدم �لباحث ثالثة موؤ�رس�ت للدللة على �سدق �ل�ستبيان 
:�ملوؤ�رس �لأول )�سدق �ملحكمني( قام �لباحث بعر�سه على )5( من 
لفح�س  �ل�سابق،  �ل�ستبيان  حكمو�  �لذين  �لأ�ساتذة  وهم  �لأ�ساتذة 
عبار�ت �ملقايي�س و�بدو� �آر�ءهم يف كل عبارة . وقد �أتفق �ملحكمون 
�ل�سود�نية. �لبيئة  مع  يتما�سى  حتى  �لتعديالت  بع�س  �إجر�ء  على 

�أما �ملوؤ�رس �لثاين فهو �ل�سدق �لذ�تي، وكانت �لدرجة �لكلية ل�سدق 
�ل�ستبيان حو�يل )0.96(. �أما �ملوؤ�رس �لثالث فهو معامل �لتجان�س 
�لد�خلي بني �لفقر�ت �لذي �أفرزه ح�ساب معامالت �لرتباط بري�سون 
بني درجة كل فقرة و�لدرجة �لكلية لال�ستبيان و�جلدول )5( يو�سح 

ذلك.
جدول)5(

قيم معامل االرتباط بين كل بند والدرجة الكلية الستبيان مواجهة السلوك السلبي

�ملجال �لرتبوي�ملجال �لجتماعي�ملجال �لنف�ضي 

�لرتباط�لفقرة�لرتباط�لفقرة�لرتباط�لفقرة

10.634110.033210.540

20.529120.278220.551

30.589130.070230.646

40.687140.300240.611

50.683150.216250.775

60.573160.212260.617

70.696170.638270.189

80.677180.657280.394

90.634190.423290.610

100.633200.683300.421

�لدللة  حققت  �لفقر�ت  جميع  �أن  �جلدول)5(  من  يت�سح 
�لإح�سائية عند م�ستوى )0.05 و 0.01( يف حني مل حتقق �لفقر�ت 
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د. مجذوب أحمد محمد أحمد قمرمظاهر السلوك السلبي وأساليب مواجهته لدى تالميذ املرحلة األساسية مبحلية الدامر بالسودان من وجهة نظر املعلمني

ًحذفت،   فقد  وبالتايل  و27(   و13  �لإح�سائية)11  �لدللة  �لتالية 
 . فقرة  من)27(  مكونة  �لنهائية  �سورتها  يف  �ل�ستبانة،  فتكون 
فقر�ت،    )9( من  مكونا  �لنف�سية"  �لأول"�لأ�ساليب  �ملجال  ويكون 
فقر�ت،  من)9(  مكونا  �لجتماعي"  "�لأ�ساليب  �لثاين  و�ملجال 

و�ملجال �لثالث"�لأ�ساليب �لرتبوية" مكونا من)9( فقر�ت. 

ثبات استبيان مواجهة السلوك السليب:

ح�ساب  مت  �ل�سود�نية  �لبيئة  يف  �ل�ستبيان  ثبات  من  للتاأكد 
�ملقيا�س بطريقة �لت�ساق �لد�خلي )كرونباخ �ألفا( فبلغت ن�سبة �لثبات 
للمقايي�س  �لثبات  معامالت  يو�سح   )6( و�جلدول   )0.922( �لكلية 

�لفرعية حيث بلغت درجت �لثبات لهذه �ملقايي�س)0.843(
جدول )6(

قيم معامالت الثبات بطريقة الفاكرونباخ الستبيان مواجهة السلوك السلبي 

معامل �لثباتعدد �لفقر�ت�ملجالت

90.732جمال �لأ�ساليب �لنف�سية

90.894جمال �لأ�ساليب �لجتماعية

90.718جمال �لأ�ساليب �لرتبوية

270.843�لدرجة �لكلية للمقيا�س �لفرعية 

�لثبات  معامالت  جميع  �أن   )6( �جلدول  من  �لباحث  يالحظ 
�كرب من ).718( جلميع �لأبعاد و�لدرجة �لكلية وهذ� ي�سري �إىل متتع 
من  �حلايل.  �لدر��سة  جمتمع  يف  جد�ً  جيدة  ثبات  بدرجات  �لأبعاد 
خالل �لإجر�ء�ت �ل�سابقة يظهر �أن �ل�ستبيان له درجتا �سدق وثبات 

توؤيد�ن ��ستخد�مه يف جمتمع �لبحث �حلايل.

خامساً: الوسائل اإلحصائية :

��ضتخدمت �لو�ضائل �لإح�ضائية �لآتية لتحقيق �أهد�ف �لبحث :
1 .Pearson correlation coeffi بري�سون �رتباط   ععامل 

cient

2 .Cronbach – Alpha formula .معادلة( �لفاكرونباخ
�ختبار)ت( ملجموعتني م�ستقلتني. . 3
�لوزن . 4 و  �ملعياري  و�لنحر�ف  �حل�سابية  �ملتو�سطات 
�لن�سبي.

من �أجل تف�ضري نتائج �لدِّر��ضة �عتمد �لباحث �ملعيار �لآتي:
�ملنخف�س، �أقل من 47 %.  �
 �ملتو�سط من )47 %- 73 %(  �
 �ملرتفع: )�أكرث من 73(. �

نتائج الدِّراسة ومناقشتها:
نتائج  �لدر��سة ومناق�ستها على �سوء  نتائج  �لباحث  يعر�س 

�لدر��سات �ل�سابقة و�لإطار �لنظري على �لنحو �لتايل:
عر�س نتيجة �ل�ضوؤ�ل �لأول:

�ل�سلبي  �ل�سلوك  م�ستوى مظاهر  "ما  �لأول على:  �ل�سوؤ�ل  ن�س 

�ل�سائدة لدى تالميذ �ملرحلة �لأ�سا�سية يف حملية �لد�مر يف �ل�سود�ن 
ح�ساب  مت  �ل�سوؤ�ل  هذ�  عن  لالإجابة  �ملعلمني؟"  نظر  وجهة  من 
�لن�سبي  و�لوزن  �ملعيارية  و�لنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات 

و�جلدول )7(.
الجدول )7(

يبين متوسط الدرجات والوزن النسبي لمعدل انتشار السلوك السلبي

�لتقييم�لوزن �لن�ضبي�ملتو�ضط �حل�ضابي �ملجالت�لرتتيب

%15.80جمال �ل�سلوك �للفظي 1 منخف�س45.14 

%17.81جمال �ل�سلوك �حلركي3 منخف�س39.57 

%14.27جمال �ل�سلوك �لعدو�ين2 منخف�س40.77 

%15.96متو�ضط �لدرجة �لكلي على �ملقيا�س منخف�س41.82 

يتبني من �جلدول)7( ما يلي: 
لدى . 1 �ل�سلبي  �ل�سلوك  مظاهر  ملمار�سة  �لكلي  �لتقييم  �أن 

منخف�سًا،  كان  �ملعلمني  نظر  وجهة  من  �لأ�سا�سية  �ملرحلة  تالميذ 
�ملفحو�سني  ��ستجابات  ملتو�سط  �لكلية  �ملئوية  �لن�سبة  بلغت  حيث 
%(، ولدى  �ل�ستبيان)41.82  �لفقر�ت جلميع جمالت  على جميع 
مع  تتفق  �أنها  تبني  �ل�ّسابقة  �لدر��سات  مع  �لنتيجة  هذه  مقارنة 
وبركات   )2008( بركات  مع  وتتعار�س   ،)Cooper,2004(كوبر

)2010( و عو�د و ز�مل )2011( و �أبو دف و �لديب )2009(.
ميكن تف�سري �سعف �سيوع �ل�سلوك �ل�سلبي لدى تالميذ مرحلة 
يف  �مل�ستخدم  �لثو�ب  �أ�سلوب  �أهمية  �إىل  �لد�مر،  حملية  يف  �لأ�سا�س 
�لتلميذ وتعديل �سلوكه، حيث يعد  �لعملية �لرتبوية، وبناء �سخ�سية 
معزز�ً قويًا على �ملحافظة على �ل�سلوك �ل�ّسوي، ف�ساًل على �أنه ي�سبح 
�أن يكون  د�فعًا قويًا لالآخرين لالإتيان مبثل هذ� �ل�سلوك، ومن �أجل 
�إتباعها، فقد  �ملعلم  له �سو�بط حتتم على  �لرتبوي و�سعت  �أثره  له 
للمعلمني  مكثفًا  تدريبًا  �لأخرية  �لفرتة  �لد�مر يف  �سهدت حملية  ى 
�لتالميذ، ف�ساًل  �لتعامل مع  و�لنف�سي، وكيفية  �لرّتبوي  �ملجال  يف 
�سيوع  �سعف  يف  �لأثر  له  كان  مما  �لعمرية،  �ملر�حل  طبيعة  عن 
�ل�سلوك �ل�سلبي بني �لتالميذ من جهة، ومن جهة �أخرى قد تلجاأ �إد�رة 
�ملتكرر  �ل�سلوك  معاجلة  يف  �لعقاب  �أ�سلوب  ��ستخد�م  �إىل  �ملدر�سة 
ل  �ملعلم  يجعل  مما  �لتدريجية  �لأ�ساليب  كل  معه  ��ستخدمت  �لذي 
�ل�سلبية،  �ل�سلوكيات  ملعاجلة  �أمثل  كاأ�سلوب  ��ستخد�مه  يف  يبالغ 
)ولي�ست �لعقوبة �أول خاطر يخطر على قلب �ملعلم ول �أقرب �سبيل(، 
للتلميذ(  �ل�سابطة  )�ل�سلطة  �لأمر  وىل  باإح�سار  �لعقاب  يكون  وقد 

ومن �أجل ذلك ل يرغب �لتالميذ يف تكر�ره . 
�ل�سلبي . 2 �ل�سلوك  ملظاهر  �لفرعية  �ملجالت  ترتيب  �إن 

جمال  �للفظي،  �ل�سلوك  جمال  يلي:  كما  كان  �ملعلمني  لتقييم  تبعًا 
مع  �لنتيجة  هذه  �تفقت  �حلركي.  �ل�سلوك  جمال  �لعدو�ين،  �ل�سلوك 
نتائج در��سة و�ي)Wei,2003( وهوفمان )Hoffmann,2004( وكوبر 
)Cooper,2004( و ماري )Marie,2004( �لتي �أ�سارت جميعًا �إىل �أن 
نتائج  مع  وتتعار�س  كما  �لأوىل،  �ملرتبة  يف  جاء  �للفظي  �ل�سلوك 
هويدي و�ليماين )2007(، وبركات )2008(، وميكن تف�سري ذلك �إىل 
�إىل  يلجاأون  ما  �لد�مر عادًة  �لأ�سا�سي يف حملية  �أن تالميذ مرحلة 
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�ل�سلوك �للفظي بغاية حتقيق �أهد�ف �سخ�سية �أ�سا�سية، لعل �أهمها ما 
يتعلق بتحقيق �ملكانة �لجتماعية بغر�س �ل�سيطرة و�كت�ساب �لقوة 
و�لنفوذ بالإ�سافة �إىل �أّن �ملجتمع �ملدر�سي و�لعائلي له �لدور �لأكرب 
يف �حلد من �ل�سلوك �لعدو�ين ول ي�سامح فيه، وبالتايل يعد �ل�سلوك 
�لعدو�ين حتديًا لل�سلطة �لقائمة، كما يرى �لباحث �أن م�سدر �ل�سلوك 
�أو، م�ساهدة  �أولد �جلري�ن  �أو  �أو �لأخوة  �إىل �لآباء  �للفظي قد يرجع 
�لعنف  �أ�رسطة  �أو  �ملرئي  �جلهاز  �سا�سات  عرب  �ل�سلوكيات  تلك 
و�ملطاردة و�لقتل �مل�سجلة، �أي �أن تلميذ هذ� �لع�رس يعاين من كثري 
من �مل�سكالت �ل�سلوكية �لتي نتجت عن �نت�سار �لو�سائل �لتكنولوجية 
ب�ستى  لها  �لت�سدي  و�ملعلمني  و�لأمهات  �لآباء  من  تتطلب  �لتي 
�لأ�ساليب. ول بد يف هذ� �جلانب من �لتعامل بحذر ودر�ية،  ودر��سة 
�لبيئية  �لظروف  على  و�لإطالع  و�عية،   دقيقة  در��سة  �لتلميذ  و�قع 
�ملحيطة بحياته �لأ�رسية كافة،  ومهما كانت �سخ�سية �لتلميذ فهو 
�إن�سان �أتى �إىل �ملدر�سة ول نعرف ماذ� به؟ وماذ� ور�ءه؟ فقد يكون 
�أ�رسة تهتم به وتعمل على تدليله،  �أو ور�ءه  �أ�رسة م�سطربة،   ور�ءه 

وهو يف كل هذه �لأحو�ل جمني عليه، ويحتاج �إىل �لأخذ بيده. 
عر�س نتيجة �ل�ضوؤ�ل �لثاين: 

ن�س �ل�سوؤ�ل �لثاين على: "ما م�ستوى �أ�ساليب مو�جهة �ل�سلوك 
�لد�مر  حملية  يف  �لأ�سا�سية  �ملرحلة  تالميذ  لدى  �ل�سائدة  �ل�سلبي 
�ل�سوؤ�ل  هذ�  عن  لالإجابة  �ملعلمني؟"  نظر  وجهة  من  �ل�سود�ن  يف 
��ستخرجت �ملتو�سطات �حل�سابية و�لن�سب �ملئوية لتكر�ر�ت �ملعلمني 
لكل جمال من جمالت �ملقيا�س �لثالثة )�لنف�سية، و�لجتماعية، و 

�لرتبوية( و�جلد�ول )8( يو�سح ذلك.
الجدول )8(

يبين متوسط الدرجات والوزن النسبي لمعدل انتشار السلوك السلبي

�لتقييم�لوزن �لن�ضبي�ملتو�ضط �حل�ضابي�لأ�ضاليب�لرتتيب

%26.11�لأ�ساليب �لنف�سية 1 متو�سط58.02 

%25.05�لأ�ساليب �لجتماعية3 متو�سط55.66 

%25.84�لأ�ساليب �لرتبوية2 متو�سط57.42 

%25.67متو�ضط �لدرجات �لكلية  متو�سط57.03 

�ل�سلوك  مظاهر  مو�جهة  �أ�ساليب  �أن   )8( �جلدول  من  يالحظ 
�حل�سابي  �ملتو�سط  كان  حيث  متو�سطة  بدرجة  جاءت  �ل�سلبي، 
كان  و  درجة،   )%  57.03( قدره  �لن�سبي  بوزن  درجة،   )25.67(
جمال �لأ�ساليب �لنف�سية �لأكرث �نت�سار�ً بوزن ن�سبي قدره )58.02 
قدره  ن�سبي  بوزن  �لرتبوية  �لأ�ساليب  جمال  ويليه  درجة،   )%
�لأقل  �لجتماعية  �لأ�ساليب  جمال  وكان  درجة،   )%  57.42(
�نت�سار�ً بوزن ن�سبي قدره )55.66 %( درجة. وكلها جاءت بدرجة 

متو�سطة.
�لأ�ساليب  �أف�سل  و�لرّتبوية( من  �لأ�سلوبني)�لنف�سية  �إن هذين 
للت�سدي لل�سلوك �ل�سلبي لدى تالميذ مرحلة �لأ�س�سي من وجهة نظر 
للحد  �ل�سلوك مما ميهد  �أ�سباب  يقومان على معرفة  �لباحث،  فهما 
�لتالميذ  لدى  حدوثه  ن�سبة  من  يقلل  وبالتايل  �ل�سلبي،  �ل�سلوك  من 
ميكن  �لنف�سي  �لأ�سلوب  خالل  من  �ل�سلبي  �ل�سلوك  يتح�سن  مل  و�إذ� 
�ل�سابقة  �لدر��سات  مر�جعة  وعند  �لرتبوي،  �لأ�سلوب  �إىل  �لرجوع 
و   )Brodeske,2002(برود�سك مع  �تفقت  �لدر��سة  هذه  �أن  جند 
نتائج بركات)2008(، ومع  مونتي)Monty,2003(، وتتعار�س مع 

در��سة �أبو دف و �لديب)2009( . 
عر�س نتيجة �ل�ضوؤ�ل �لثالث 

�إح�سائيًا  د�لة  فروق  توجد  "هل  على:  �لثالث  �ل�سوؤ�ل  ن�س 
�ملرحلة  تالميذ  لدى  �ل�سائدة  �ل�سلبي  �ل�سلوك  مظاهر  م�ستوى  يف 
�ملعلمني  نظر  وجهة  من  �ل�سود�ن  يف  �لد�مر  حملية  يف  �لأ�سا�سية 
تبعًا ملتغري �جلن�س؟" لالإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل مت ح�ساب �ختبار)ت( 
ملجموعتني م�ستقلتني ملعرفة دللة �لفروق بني �جلن�سني يف م�ستوى 
تقييم مظاهر �ل�سلوك �ل�سلبي �ل�سائدة لدى تالميذ �ملرحلة �لأ�سا�سية 
�ل�سود�ن من وجهة نظر �ملعلمني تبعًا ملتغري  �لد�مر يف  يف حملية 

�جلن�س و�جلدول )9( يبني ذلك. 

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 

 �جلن�س

�ملجال

�لإناث�لذكور
م�ضتوى �لدللةقيمة )ت( �ملح�ضوبة

�لنحر�ف�ملتو�ضطم�ضتوى �لدللة�ملح�ضوبة

16.24002.5350915.40911.671652.8280.000�ل�سلوك �للفظي

18.26004.6048317.40914.059861.4230.059�ل�سلوك �حلركي

0.004-.623 -14.12003.7424114.40912.97172�ل�سلوك �لعدو�ين

48.62008.9913347.22736.004061.3310.000�لدرجة �لكلية

ت�سري نتائج �جلدول )9( �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
تقدير  يف  و�ملعلمات  �ملعلمني  بني   )0.05( �لدللة  م�ستوى  عند 

�ل�سلوك �ل�سلبي يف جميع �ملجالت و�لدرجة �لكلية ول�سالح �ملعلمني 
عد� جمال �ل�سلوك �حلركي، فال توجد فيه فروق بينهم. يعزي �لباحث 
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وجود �لفروق ل�سالح �لذكور �إىل �أن �سخ�سية �ملعلم �لذكر �أكرث حزمًا 
�لف�سيولوجية، يف مو�جهة  �لناحية  �لأنثى من  ورهبة من �سخ�سية 
�ل�سلوك �ل�ّسلبي وحزمه، كما يعزي �لباحث غياب �لفروق يف جمال 
هي  �ل�سلبي  �حلركي  �ل�سلوك  �سمة  �أن  �إىل  �حلركي،  �ل�سلبي  �ل�سلوك 
من �سمن �ملوؤ�رس�ت �لتي يتميز بها �أطفال مرحلة �لأ�سا�س )مرحلة 
�لطفولة(، وعدم �ل�ستقر�ر فهو يعود �إىل هذه �ملرحلة . وبناء على ما 
تقدم يرى �لباحث �أن �سلوك �ملعلم يوؤثر ب�سورة و��سحة يف حتديد 
ما يقوم به �لتلميذ من �سلوكيات و�ن�سباطية �سو�ء د�خل �ل�سف �أو 
خارجها،  فاملعلم �جليد و�لناجح هو �ملربي ذو �لتدريب و�لكفاءة 
�جليدة و�ملتفهم للمرحلة �لعمرية، مع �متالك ثقافة �ملهنة، ويت�سم 
�سلوكه بالعدل و�لر�أفة و�لتز�ن، و�إن �إ�رس�ر �ملعلم على �سف ي�سوده 
�لعمل،  و�لن�ساط  �إىل كبت دو�فع  �لن�ساط يوؤدي  �لتام وعدم  �لهدوء 
عند �لتالميذ مما يدفعهم �إىل حماولة �لبحث عن خمارج �أخرى ومن 
هنا قد يظهر �ل�سلوك �ل�سلبي . و�تفقت هذه �لدر��سة مع در��سة هويدي 

 ،)Brodeske,2002(و برود�سك ،)و�ليماين)2007(، و بركات)2010
وتتعار�س مع نتائج در��سة �أبو دف و�لديب)2009(، ودر��سة عو�د 

و ز�مل)2011(. 
عر�س نتيجة �ل�ضوؤ�ل �لر�بع: 

�إح�سائيًا  د�لة  فروق  توجد  "هل  على:  �لر�بع  �ل�سوؤ�ل  ن�س 
�ملرحلة  تالميذ  لدى  �ل�سائدة  �ل�سلبي  �ل�سلوك  مو�جهة  م�ستوى  يف 
�ملعلمني  نظر  وجهة  من  �ل�سود�ن  يف  �لد�مر  حملية  يف  �لأ�سا�سية 
تبعًا ملتغري �جلن�س؟" لالإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل مت ح�ساب �ملتو�سطات 
بني   )T.test( و�ختبار)ت(  �ملعيارية  و�لنحر�فات  �حل�سابية 
جمموعتني م�ستقلتني ملعرفة دللة �لفروق بني �جلن�سني يف م�ستوى 
�ل�سائدة لدى تالميذ �ملرحلة �لأ�سا�سية يف  �ل�سلبي  �ل�سلوك  مو�جهة 
 )10( و�جلدول  �ملعلمني  نظر  وجهة  من  ل�سود�ن  يف  �لد�مر  حملية 

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

 �جلن�س

�ملجال

�لإناث�لذكور
م�ضتوى �لدللةقيمة )ت( �ملح�ضوبة

�لنحر�ف�ملتو�ضطم�ضتوى �لدللة�ملح�ضوبة

26.19003.4486026.05453.025390.3010.169�لنف�سي

0.368-1.539-24.71003.0261325.36363.11765�لجتماعي

25.98003.4435725.70912.974960.6110.291�لرتبوي

0.276-0.222-76.88008.6518377.12737.32234�لدرجة �لكلية

دللة  ذ�ت  فروق  جود  عدم  �إىل  �جلدول)9(  نتائج  ت�سري 
�إح�سائية عند م�ستوى �لدللة )0.05( بني �ملعلمني و�ملعلمات يف 
و�لدرجة  �ملجالت  �ل�سلبي يف جميع  �ل�سلوك  مو�جهة  تقدير  درجة 
�لكلية، ومن خالل �لنتائج �لتي تو�سلت �إليها �لدر��سة يتبني �أهمية 
بني  �لفروق  فغياب  �ل�سلبي،   �ل�سلوك  مو�جهة  يف  �لأ�ساليب  هذه 
�لأ�ساليب  هذه  �أن  �إىل  ُيعزى  �ل�سلبي  �ل�سلوك  مو�جهة  يف  �ملعلمني 
و��سحة وجلية يف ممار�سة �ملعلمني؛ ملو�جهة �ل�سلوك �ل�سلبي �لذي 
ما  مع  ين�سجم  وذلك  �سفاءها،  ويعكر  �لتعليمية  �لعملية  يعوق  قد 
بديهيات  ومن  �لأول،  �ل�سوؤ�ل  نتيجة  تف�سري  يف  �لباحث  �إليه  ذهب 
�لقول: �إن �لإخفاق يف معاجلة �أمناط �ل�سلوك �ل�سلبي لدى �لتالميذ، 
نتاجها،   على  �سلبًا  ويوؤثر  �لتعليمية،  بالعملية  ي�رس  �أن  �ساأنه  من 
�لإيجابي بني  �لتفاعل  ويبدو ذلك و��سحًا من خالل، تدين م�ستوى 
�لتالميذ فيما بينهم من جانب، و�لتالميذ و�ملعلمني من جانب �آخر، 
و�ختلفت نتيجة هذه �لدر��سة مع �أبو دف و �لديب )2009( ودر��سة 

بركات)2010(. 

التوصيات : 
تكثيف �ملقابالت �لإر�سادية لهوؤلء �لتالميذ �لذين ي�سدر . 1

منهم �ل�سلوك �ل�سلبي ملعرفة �أ�سباب �مل�سكلة، و�لعمل على تالفيها.
من . 2 �لتي  �لعالجية  �لإر�سادية  و�لرب�مج  �خلطط  تطبيق 

�ساأنها �أن حتد من �مل�سكالت �ل�سلبية وتعاجلها.
عقد �لدور�ت �لتدريبية للمعلمني و�ملعلمات � لتوجيههم،  . 3
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