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  االفتتاحیة

غنيٌّ عن البیان ما للجامعات من مسئولیة في صنع المستقبل، الذي ال    

ومعرفة  حث في المشكالت االجتماعیة والتربویة التي تواجه المجتمعبیتحقق إّال بال

ن أّي وقت وٕایجاد الحلول العلمیة لها، والباحثون مطالبون الیوم أكثر م ،أسبابها

مضى بالتصدي لتلك المشكالت وتسخیر العلم لخدمة المجتمع، ویتطلب تحقیق 

إلى  كثیر من الجهد في سبیل الوصولالهذا الهدف النزاهة من الباحثین وبذل 

  .حقیقة تلك المشكالت

أدوات البحث العلمي، وللوثوق به فإنه أداة من العقل البشري هو أهم و 

الوقوع في  الباحثین ام بالمهارات األساسیة التي تجنبیحتاج إلى التدریب واإللم

ومع إیماننا بعدم وجود منهج علمي جامد ذي خطوات محددة تلزم كل الخطأ، 

الباحثین بتتبعها بنفس الترتیب، إّال أن على الباحثین في مجاالت العلوم اإلنسانیة 

  . المختلفة اإللمام بالمبادئ األساسیة للبحث العلمي

والبحوث التي یتضمنها هذا العدد ما هي إّال نقطة في بحر من البحوث 

 ،علمیة في منهجیتهاكون ، وكلنا أمل في أن تالتي تعنى بالمشكالت التربویة

في مجاالت التطبیق والعمل من لتحقیق اإلفادة العلمیة  ةمرشد ،نتائجهادقیقة في 

عرفة العلمیة المعاصرة للحاق ومواكبة الم ،أجل حل المشكالت التي تكابد مجتمعنا

  .بالجدید في عالم سریع التغیر دائب التقدم

   هیئة التحریر                                                                      
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 مفتاح محمد الشكري. د                                                           

  جامعة المرقب - كلیة التربیة

  :   مقدمة

التخلي عن بعض أنماط : یقابل الطفل عند دخول المدرسة تحدیات جدیدة أهمها

ي ساعات اعتماده السابق على أبویه وعلى بیئته المنزلیة، كما یتوجب علیه أن یقض

طویلة في بیئة جدیدة مع أطفال وراشدین غیر مألوفین له ولیس من المقربین منه، 

والمدرسة بما تحویه من قواعد تنظمها، وبما فیها من أشخاص یؤثرون تأثیرًا فاعًال في 

سلوك أطفال یتطلعون بشغف لبدایة مرحلة جدیدة، یفتخرون فیها بذاتهم ویحسون فیها 

مع توقعنا بوجود استثناءات لوجهة النظر اإلیجابیة، فأحیانًا نجد و . باإلشباع والرضا

 ،عتمدون على أسرهم بصورة مفرطة ویفتقدون أسالیب االختالط مع اآلخرینیأطفاًال 

وینتابهم الخوف والقلق نتیجة انفصالهم عن األسرة وتواجدهم في بیئة لها معاییر ونظم 

  .في التعامل لم یتعلموها

سة تعكس األوضاع االجتماعیة والدینیة والسیاسیة والثقافیة وال شك أن المدر 

واألیدولوجیة، السائدة في األسرة والمجتمع، ویالحظ الیوم أن الشكوى أصبحت متكررة 

االهتمام بدور المدرسة ووظیفتها حیال التلمیذ، ومدى قدرتها على تجسید من غیاب 

القیة في المجتمع، ویفتقر المجتمع األوضاع السائدة وما صاحبها من انهیار للقیم األخ

اللیبي في الماضي كما في الحاضر لدراسات تتناول طبیعة العالقة التي تتضمنها البیئة 

لها في بناء شخصیة التلمیذ؛ بعیدًا عن التطرف والغلو في  المدرسیة ومعرفة مقدار تَدخُّ

  . واستعداداتهجمیع جوانب الحیاة؛ وبما یسهم إیجابیًا في بلورة قدرات التلمیذ 

وتسهم المدرسة مع البیت في مهمة مساعدة األطفال على النمو الذهني والبدني 

واالنفعالي واالجتماعي، وتزداد أهمیة الدور الذي تقوم به المدرسة في نمو شخصیة 

التلمیذ بازدیاد تحرره من البیت وما تنطوي علیه حیاة األسرة من تعلق شدید بأفرادها 



 مجلة التربوي

 7لعدد ا المرشد التربوي لمظاهر السلوك المدرسي                                 تقویم

 -103-

یهم من ناحیة، وما تستطیع المدرسة أن تقدم للطفل من ضروب واعتماد مسرف عل

  .الرعایة التربویة والصحیة التي تعین على تفتحه ونموه من ناحیة أخرى

ومع أهمیة الدور الذي تقوم به األسرة؛ فإنه ینبغي على المدرسة االنتباه إلى 

خاص، كیفیة تعامل التالمیذ داخل المدرسة بشكل عام وفي غرفة الصف بشكل 

لنظام هم لواحترام همانضباطمن حیث في المواقف التربویة  مواالهتمام بكیفیة تعامله

اإلیجابي في مختلف مجاالت  هموحریة التعبیر عن المواقف، وتعزیز وتنمیة سلوك

  .، وتوعیتهم بالطرق واألسالیب غیر المرغوبة في المدرسة والمجتمعةحیاال

كي ینمو؛ فإنه بحاجة أیضًا إلى الضبط وٕاذا كان الطفل بحاجة إلى الحریة ل

والتوجیه لكي تتحقق الغایات واألهداف المرجوة للوصول به إلى حالة من التوازن وتحقیق 

أفضل ما لدیه من اإلمكانات؛ بعیدًا عن المنهج الذي یجعل من التالمیذ أوعیة الستقبال 

اس فیه للثواب والعقاب؛ الكم المتراكم من المعارف واختزانها وفق نظام صارم یكون األس

بعیدًا عن المنهج الحر الذي یتیح للتلمیذ بیئة خالیة من القیود ومستفیدًا من فرص 

  ) 10،13: 1998كلیر فهیم، . (النشاط البدني والعقلي واالجتماعي

ن للقیام بتعدیل سلوك و ویعد المعلمون والمرشدون التربویون بالمدرسة هم المؤهل

كون انطباعات ـم المهني ولكونهم في الغالب ال یملـیجة إلعدادهذ؛ وذلك نتــــالتالمی

شخصیة سلبیة عن تالمیذهم؛ بل یتعاملون معهم من وحي إحساسهم بالمسئولیة التربویة 

واإلنسانیة والوطنیة، ویقومون بمعالجة السلوك كما یبدو لحظة حدوثه، وبحكم وظیفتهم 

ن لتحقیق أهدافه المنشودة، وبحكم فهم مسئولون شرعیون ووكالء المجتمع الرسمیو 

عالقتهم المباشرة والرسمیة مع تالمیذهم والوقت المنظم المتوفر لهم خالل الجدول 

الرسمي، قادرون بسرعة وبسهولة نسبیة على ضبط البیئة المدرسیة وٕاحداث التعدیل 

: 2006زیاد بركات، . (المطلوب في سلوك التالمیذ ثم متابعة تركیزه واستقراره لدیهم

848 (  

  :مشكلة الدراسة
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یبدأ الطفل عملیة اكتساب قواعد السلوك واألسس المنظمة له من األسرة، وتقدم 

المدرسة الدعم بصفتها مؤسسة متخصصة موكل إلیها مهمة التربیة، وال یتحقق التقدم في 

جاه أّي بلد ُینشد الرقي والتقدم إّال بتوفر قدر من الوعي والشعور بالمسؤولیة الذاتیة ت

أبنائه، وتقدم الدراسة الحالیة وصفًا لألسالیب التربویة المناسبة التي تضمن تقدیم الرعایة 

والتعدیل المتدرج، الذي یسهم في تقویم األخطاء التي یمكن أن تحصل من التالمیذ، 

ثار ذلك آوتوعیتهم بأنماط التصرف الذي یعد مقبوًال في مواجهة المواقف المختلفة وتنتقل 

ویتحقق ذلك بالتركیز على مظاهر السلوك المخالفة التي . عد إلى المجتمع بأكملهفیما ب

یمكن أن تعیق عمل المدرسة، وتكون ناتجة إما بسبب قصور من العاملین فیها أو 

وتقدم الدراسة بطاقة . تقصیر من األسرة أو التالمیذ في أداء ما علیهم من واجبات

وطة بهم؛ بهدف وضعها في متناول المعلمین تتضمن حقوق التالمیذ والواجبات المن

والمرشدین التربویین واآلباء، الذین بدورهم سیعملون على رعایة وحمایة التالمیذ من 

ملزمة لكل  الوقوع في السلوكیات الخاطئة، على أمل أن تكون محتویات هذه البطاقة

یذ منذ بدایة العام وأن یتم توضیح محتواها للمعلمین وأسر التالم ،العاملین في المدرسة

ویقوم المرشد التربوي بمتابعة كل مجموعة من خالل خلفیته عن المنهج  ،الدراسي

الوقائي وسبل استخدامه، ویقوم كذلك بتسجیل المخالفات والتعامل معها حسب الحالة 

  .ووفق حدة المخالفة السلوكیة التي تكون واضحة لدى كل من قام باالطالع على البطاقة

  :   الدراسة تجیب على السؤالین اآلتیین ولذلك فإن

ما واجبات المدرسة تجاه التالمیذ؟ وتجیب الدراسة عن هذا السؤال من خالل  - 1

  .معرفة الترتیب النسبي لتقدیر المرشد التربوي بالمدرسة لمدى أدائها للدور المنوط بها

دراسة ما األعمال التي یجب على التالمیذ االلتزام بها في المدرسة؟ وتجیب ال - 2

عن هذا السؤال من خالل تقدیر المرشد التربوي في المدرسة لمدى التزام التالمیذ في 

 .مرحلة التعلیم األساسي بقواعد السلوك واألسس المنظمة له

  : أهمیة الدراسة

  :تتمثل أهمیة الدراسة في اآلتي  



 مجلة التربوي

 7لعدد ا المرشد التربوي لمظاهر السلوك المدرسي                                 تقویم

 -105-

تعد من الدراسات القلیلة التي تعمل على تبصیر وتوعیة العاملین في مجال  - 1

لتربیة والتعلیم بأنماط السلوك المناسب وغیر المناسب في التعامل مع التالمیذ في ا

 .المرحلة األولى من دراستهم

تعد هذه الدراسة حلقة مكملة لسلسلة من األبحاث التي تسهم على الصعید  - 2

المحلي في إثراء المكتبة وتوجیه الباحثین لبذل جهودهم في تشخیص دوافع السلوك 

 .لتالمیذ بما یساعد في وضع الخطط اإلجرائیة الفاعلة لتعدیلهالسلبي لدى ا

تعمل الدراسة على مساعدة صانعي القرار في وزارة التربیة والتعلیم على  - 3

مراجعة اللوائح النافذة التي تنظم العالقة بین المدرسة والتلمیذ، وذلك بوضعها في 

هل من وضع الخطط وبما یس. نصوص تكون واضحة لألسرة والمدرسة على حٍد سواء

 .اإلجرائیة الفاعلة لتعدیل السلوك السلبي واالبتعاد عن العشوائیة

  :أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى تحدید مظاهر السلوك السلبي والوقوف على درجة المخالفات 

التي یمكن أن یوقعها العاملون في المدرسة على التالمیذ وتسهم في الحد من تمتع أولئك 

كما تسعى الدراسة إلى وضع اآلباء . قوقهم المشروعة في تلك المرحلة العمریةالتالمیذ بح

واألمهات في مستوى المسؤولیة وتوعیتهم بما یجب على أبنائهم االلتزام به أثناء ترددهم 

إعداد قائمة تبین حقوق التالمیذ ومظاهر یمكن الدراسة من خالل نتائج و . على المدرسة

  . ًا داخل غرفة الصف والمدرسةالسلوك المرغوب فیه تربوی

  :المفاهیم والمصطلحات اإلجرائیة

هي الحاجات العامة التي ینبغي توفیرها لكل التالمیذ الدارسین : حقوق التلمیذ - 1

بالمرحلة االبتدائیة في سبیل مساعدتهم على التقدم في دراستهم والتغلب على المشاكل 

ن المناخ النفسي للتلمیذ في حد ذاته یؤدي إلى تحسی"وتتضمن كل ما . التي قد تواجههم

وللتلمیذ كعضو في جماعة الفصل أو المدرسة أو المجتمع ویحقق له الحریة واالطمئنان 

". فرصة لنمو شخصیته من كافة جوانبها وبالتالي تحقیق تسهیل عملیة التعلمالبما یتیح 

 ) 23-22: 2005هادي مشعان، (



 مجلة التربوي

 7لعدد ا المرشد التربوي لمظاهر السلوك المدرسي                                 تقویم

 -106-

راسة مدى التزام التلمیذ بضوابط السلوك ویقصد بها في هذه الد: واجبات التلمیذ - 2

ق األهداف المنشودة ـف بها واحترامه للنظام المدرسي بما یحقـوأدائه لألدوار والمهام المكل

 .للنظام التربوي

هو شخص متخصص حاصل على الشهادة الجامعیة األولى  :المرشد التربوي - 3

وٕارشاد، صحة نفسیة، تربیة  إرشاد نفسي، توجیه: في أحد فروع العلوم اإلنسانیة اآلتیة

بهدف  تعلیم األساسيوعلم نفس، خدمة اجتماعیة، ویقدم مساعدة لتالمیذ مرحلة ال

إیصالهم إلى أقصى إمكانات التقدم والتوافق من خالل متابعة ظروفهم التي یعیشون فیها 

داخل المدرسة وخارجها ویعمل من أجل الوصول إلى الحلول المالئمة التي تسهم في 

 . ینهم من إدارة أنفسهم والتغلب على مشاكلهمتمك

یشیر هذا المفهوم إلى كل األنشطة الحركیة والحسیة : المدرسي مظاهر السلوك - 4

والعقلیة والوجدانیة واالجتماعیة التي یقوم بها تالمیذ مرحلة التعلیم األساسي أثناء تفاعلهم 

 . ینة في ظروف محددةمع البیئة المحیطة مدفوعین بحاجة ما تؤدي إلى استجابة مع

یصدر عن التلمیذ من أقوال وأفعال تجاه اآلخرین خالل  وهو كل ما: السلوك - 5

 . داخل المدرسة مواقف الحیاة العامة والخاصة

كل ما یصدر عن التلمیذ من أقوال و أفعال تجاه غیره وهو  :السلوك اإلیجابي - 6

 .ویقبله المجتمع ةمدرسوالقوانین المعمول بها في ال ویوافق الشریعة واألنظمة

كل ما یصدر عن التلمیذ من أقوال وأفعال تجاه غیره أو وهو  :السلبي السلوك - 7

 .وال یقبله المجتمع القوانین المعمول بها في المدرسةواألنظمة و  نفسه ویخالف الشریعة

هي مرحلة تعلیمیة مدرسیة یلتحق بها التلمیذ عند : مرحلة التعلیم األساسي - 8

وتستمر حتى وصوله إلى الصف التاسع، وهي مرحلة إلزامیة،  بلوغه السن السادسة

  . یكون التعلیم فیها مجانیاً 

  :والدراسات السابقة المنطلقات النظریة

تلعب البیئة المادیة والنفسیة دورًا جوهریًا في التأثیر على السلوك  :بیئة المدرسة

مكانیاته هار قدراته وإ ٕاظاإلنساني، وتسهم بدرجة كبیرة في تحدید معالم شخصیة الفرد و 



 مجلة التربوي

 7لعدد ا المرشد التربوي لمظاهر السلوك المدرسي                                 تقویم

 -107-

بد من االنتباه إلى كیفیة تعامل التالمیذ داخل المدرسة بشكل عام  وٕابداعاته، لذلك ال

تساعد البیئة المدرسیة التي تتسم بالتقبل واألمان وفي المواقف التربویة بشكل خاص، و 

تقبل والحریة على تهیئة الظروف التي تساعد على النمو األفضل، ففیها یقوم المعلم ب

التلمیذ كما هو، وهذا التقبل یقوم على معرفة وفهم إمكانیات التلمیذ وتكییف العملیة 

  )340: 2000صالح أبو جادو، (. التعلیمیة وفقًا لذلك

یتعرض للكف قد و ونمو اإلنسان هو محصلة للتفاعل بین عوامل البیئة والوراثة، 

الضبط من النظام المدرسي،  في حالة الضبط المتكرر المتتابع، وهذا ال یعني إلغاء

فالتلمیذ یحتاج إلى . فالحریة الزائدة والتساهل یؤدیان إلى إثارة الفوضى في سلوك التالمیذ

محي الدین (. أن تكون مواقف الفصل الدراسي واألنشطة المختلفة منظمة إلى حد ما

  )121: 2003توق وآخرون، 

ي أن یسیر علیها وأن یتوقع ویحتاج التلمیذ وقتًا حتى یعرف القواعد التي ینبغ

العقاب في حالة تحطیم هذه القواعد، ومن المهم أن یتعلم الطفل تقبل حدود السلوك التي 

فاالنضباط  .ألن ما یحتاجه التلمیذ هو مزیج من الحریة والضبط ؛تفرضها الحیاة الواقعیة

بالطرق واألسالیب الصفي واحترام النظام وتعزیز وتنمیة السلوك اإلیجابي وتوعیة التالمیذ 

مهارات العمل االجتماعي، ُتمكن التالمیذ من اكتساب داخل المجتمع المدرسي المناسبة 

ب ــــة والتدریـــــطاء، والدیمقراطیـــالقیادة والتبعیة، األخذ والع: وممارسة أدوار مختلفة منها

تحدد حریة وت. ة، وغیر ذلك من مقومات النضج االجتماعيــــــعلى ممارسة المسؤولی

  .الطفل داخل المدرسة بحریة اآلخرین واحترامه لحقوق زمالئه

والبیئة المدرسیة التي تشجع الوحدة والتضامن االجتماعي وتتسم بوضوح الرؤیة 

والعالقات االجتماعیة البناءة بین مكوناتها تتیح للتالمیذ تشرب االتجاهات السلیمة، أما 

صال بین المدرسین والتالمیذ وتكون األدوار فیها غیر البیئة المدرسیة التي یقل فیها االت

متكاملة فإنها تؤدي إلى سوء فهم أعضائها لبعضهم، وظهور روح العداء بینهم، أما 

عندما یكون هناك اتصال وتواصل بین الفئات المختلفة فإنهم یمیلون إلى تكوین إدراك 

تالمیذ إدراك واضح واقعي ومشاعر إیجابیة نحو بعضهم البعض، وعندما یتوفر لل
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لألهداف المشتركة وشعور بالتماسك، ویرون بعضهم بعضًا بصورة حسنة، فإن من 

یشاركهم ویختلط بهم سوف یمیل إلى أن یتقبل أنماط سلوكهم، وتنتشر مظاهر التأیید 

المتبادل بینهم، أما االتصاالت التي تتم في بیئة تنعدم فیها األهداف المشتركة وتضعف 

فریق؛ فإن العالقات داخلها ال ترى إّال الجانب السیئ في الشخص اآلخر؛ فیها روح ال

  .مما ینتج عنه اتجاهات یغلب علیها عدم التقبل وعدم التأیید

وینجذب التالمیذ نحو األنشطة التي یجدون فیها فرصة إلشباع حاجاتهم 

یها فرصا نحو األنشطة التي یرون ف نوحد معها، في حین أنهم ال ینجذبو ویشعرون بالت

  )186: 2002بكر مرسي،  أبو(. ضعیفة إلشباع حاجاتهم وال یشعرون بالتوحد معها

یتجسد السلوك الفعال في ما یبدیه الفرد :ةدرسممقومات النمو السلیم في ال

للتفاعل مع البیئة وتسخیرها لصالحه، وهو ینتج في العادة عن إرادة الفرد الذاتیة 

 ةدرسمل الـــــمثهما نوع النتائج المترتبة على السلوك نفسه، وتـــــیاره، اللتین یحكمــــــواخت

التي تساعد الفعال عدد من مظاهر السلوك  هاالوحدة األساسیة للمجتمع، وتشیع داخل

  :الطفل على النمو السلیم، منها اآلتي

ویقصد به درجة التفاعل التي تتسم : كمیة التقبل والرفض داخل الجماعة  - 1

ى إیجابیة العواطف أو سلبیتها، ویمكن معرفة ذلك من خالل دراسة بالصداقة أو مد

العالقات االجتماعیة بین التالمیذ وذلك بالكشف عن مدى حب التالمیذ لبعضهم وٕالى 

 . حد یعتقدون أن المعلمین یحبونهم أيّ 

وهذا یشیر إلى مدى الحركة : كمیة العمل التعاوني والعدواني داخل الجماعة  - 2

السلبیة مع اآلخرین أو ضدهم، وٕالى أّي درجة یتم تقدیم المعونة مقابل القوة اإلیجابیة أو 

والتهدید أو اإلكراه واألذى، ویكتشف المعلمون ذلك عندما یوجهون إلى الطالب أسئلة 

عن مدى االلتفاف حول بعضهم، وفي حالة االتجاه السوي ستكون الغلبة لألعمال 

 .التعاونیة على األعمال العدوانیة

ویشیر ذلك إلى : میة االندماج في عملیات الفصل الدراسي واالنسحاب منهاك  - 3

درجة المشاركة في مقابل االنعزال، أو التوجه نحو اآلخرین في مقابل االبتعاد عنهم، 
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ویمكن التعرف على ذلك بالكشف عن التالمیذ الذین یشعرون أنهم جزء من الفصل 

الشعور بالعزلة ونقص العالقات مع  المدرسي، وكذلك معرفة الحاالت التي تعاني

 .اآلخرین، ووجود هذا االندماج أكثر من وجود االنسحاب یعد ظاهرة صحیة

ویقصد بذلك األنماط السلوكیة : مدرسةكمیة الشعور باالرتیاح أو القلق في ال  - 4

. الهادئة التي تشیر إلى الشعور باالرتیاح مقابل التوتر واألنماط السلوكیة العصبیة

عادة أو ــــللمعلمین تقویم ذلك عن طریق تقدیم فرص للطالب للتعبیر عن السویمكن 

ــقاء بالنسبة إلجراءات الفصــــــالش عادل ( .ة للتالمیذ اآلخرین والمعلمینــــــــل، وكذلك بالنسبـــ

  )496: 1999األشول، 

من إحباط بعض الحاجات  مدرسةتنشأ مشكالت النظام في ال: النظام المدرسي

ساسیة لدى التلمیذ، وقد یستجیب التلمیذ لإلحباط بعدوان صریح یؤدي إلى إثارة األ

االضطراب داخل جماعة الفصل الدراسي، ومع المعلمین وقیادة المدرسة، وهنا یصبح 

الطفل حالة من مشكالت النظام المدرسي، أما الطفل الذي یستجیب لإلحباط بعدوان 

أكبر في نظام الشخصیة من الطفل الذي یأتي  اضطراباً  ظهرسیُ موجه نحو الذات فإنه 

وبعض التصرفات السیئة التي تظهر لدى بعض . برد فعل نضالي موجه نحو اآلخرین

الحاجة إلى النجاح، فالمواد الدراسیة الصعبة من شأنها : األطفال، قد تحركها عوامل مثل

إلحباط وٕالى إثارة أن تزید من شعور التلمیذ باإلحباط، والتوتر المصاحب لها یدفعه ل

الفوضى أو التحدي الذي یأخذ شكل إزعاج المعلم أو إتالف الكتب والمقاعد الدراسیة، 

فمالئمة المواد الدراسیة لقدرات التالمیذ وٕامكاناتهم یساعد على حل بعض مشاكل النظام 

  )850: 2006زیاد بركات، ( .المدرسي

عاتها االعتراف بقدرات ومن العوامل المهمة التي ینبغي على المعلمین مرا

فما یحتاجه الطفل هو . وتزكیة مشاعر الكفاءة الشخصیة لدیهم ،میذ وٕانجازاتهمالتال

الشعور بأن اآلخرین یحبونه كما هو، والمعلم القادر على فهم هذه الحاجة النفسیة 

یستطیع أن یشبعها لدى تالمیذه باختالف مستویاتهم وشخصیاتهم، فال یحاول التقلیل من 

ن التلمیذ؛ بل یسعى دائمًا لمساعدته على االحتفاظ باحترام ذاته، فالعالقة بین المعلم شأ
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وتالمیذه ینبغي أن تتم بشكل یجعل التالمیذ یشعرون باألمن االنفعالي، ویكون الجو العام 

  .في الفصل الدراسي باعثًا على االسترخاء والصداقة

على مزاولة اختصاصاته المختلفة  وفهم المعلم للحاجات النفسیة للتالمیذ یساعده

داخل الفصل وخارجه، وال یلجأ إلى أسالیب حفظ النظام إّال عندما یرى ضرورة لذلك، وال 

ألن الشعور بعدم األمان یخلق  ؛یلجأ كذلك إلى استخدام الخوف كوسیلة للضبط

  .مشكالت سلوكیة واضحة

 :دور المعلم في ضبط السلوك

شدها المجتمع بدرجة كبیرة على المعلمین، وهذا یتوقف تحقیق األهداف التي ین

یستلزم بالضرورة توفر خصائص تربویة وسمات شخصیة معینة لدى المعلم، ویحدد 

  :الخصائص اآلتیة للمعلمین األكفاء" راكن"

یكون المعلم الكفء متوافقًا ومتمتعًا بالصحة النفسیة، ویعمل على تجسید ذلك  -

 .ة التي یمارسها معهمفي تالمیذه باألسالیب التربوی

المعلم الكفء محب لتالمیذه وملم بقواعد الصحة النفسیة وعالقتها بعمله  -

 .التربوي

یراعي المعلم الكفء مبادئ تطور نمو الطفل ومظاهر النمو ویمكنه التعرف  -

 .على الحاجات األساسیة وتلبیتها

دراسي التعرف على مشكالت التالمیذ ویزود الفصل الالمعلم الكفء یستطیع  -

  .بالمناخ الذي یهیئ إلى تحقیق الصحة النفسیة للتالمیذ واالرتقاء بها

دراسة براك  سلوك المعلم والتالمیذ داخل المدرسة، التي تناولتدراسات ومن ال

Brak 2005 ) وتهدف إلى التعرف على المصادر النفسیة ) 2006نقًال عن زیاد بركات

تلمیذًا وتلمیذة، وكشفت النتائج ) 166(من  والعاطفیة للسلوك السلبي، وتكونت عینتها

د ـــعن وجود ارتباط موجب بین العوامل النفسیة والعاطفیة والسلوك السلبي، وأنه توج

السلوك السلبي لصالح الذكور، كما  هارـور واإلناث في إظــیًا بین الذكــفروق دالة إحصائ

في العدوانیة الجسدیة وأخذ  بینت النتائج أن مظاهر السلوك السلبي عند الذكور تتمثل
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ممتلكات اآلخرین، أما اإلناث فكان من أهم مظاهر السلوك السلبي لدیهن هو الصراخ 

فكانت تهدف  Windle, 2005أما دراسة . في الصف والتعبیر اللفظي غیر المناسب

إلى الكشف عن الخصائص الحمیمة وبعض أنماط السلوك السلبي لدى تالمیذ المرحلة 

تلمیذًا من الجنسین، وأظهرت نتائجها فروقًا ) 84(وتكونت عینة الدراسة من  األساسیة،

بینما جاءت . جوهریة بین الذكور واإلناث في خصائص السلوك السلبي لصالح الذكور

وأجرى أیضًا كوبر . هذه الفروق لصالح اإلناث في مظاهر السلوك الحمیمي اإلیجابي

Cooper, 2004 ا التعرف على أهم مظاهر المشكالت دراسة كان من ضمن أهدافه

تلمیذا وتلمیذة، وأشارت نتائجها ) 754(السلوكیة السلبیة لدى عینة من التالمیذ بلغت 

إلى أن أهم مظاهر السلوك السلبي الذي یظهره التالمیذ في الصف هو التكلم بصوت 

لسلوكیة هي مرتفع والتشویش أثناء شرح المعلم، وأن أهم العوامل المؤثرة في المشكالت ا

  . العوامل األسریة والنفسیة والمادیة على الترتیب

" أندرسون وزمالئه"نتائج سلسلة من الدراسات التي قام بها  1999وذكر األشول 

إلى طبیعة العالقة بین سلوك األطفال وتفاعلهم مع المعلمة هذه النتائج  ارتشوأ

ن شعروا تیء الباحثون باختبار فرضیالمسیطرة والمعلمة المتكاملة اجتماعیًا، وقد اهتم هؤال

  .بإمكانیة تطبیقهما على العالقة بین المعلم والطفل

السلوك :"أن تشیر إلىو " دائرة النمو یةفرض" اویطلق علیه: األول یةالفرض

السلوك  ادةـص یؤدي إلى زیــد شخــــعن) یةـطاء واألخذ بطریقة دیمقراطـأي الع(المتكامل 

  . "المتكامل عند اآلخرین

السلوك " :تنص على أنو " الدائرة الفاسدة یةفرض" اویطلق علیه: ةالثانی یةالفرض

  ".المسیطر التسلطي عند شخص یمیل إلى إثارة السیطرة عند اآلخرین

وقد رأى هؤالء الباحثون في مالحظاتهم للتفاعالت بین المعلمة والتلمیذ أن سلوك 

استخدام القوة وٕالقاء األوامر للتالمیذ  :المعلمات المسیطر یتمثل في أنماط سلوكیة مثل

وتهدیدهم وتوبیخهم واإلحراج واإلصرار الجامد على المسایرة، ومن ناحیة أخرى فقد 

  تمثلت األنماط السلوكیة التكاملیة في الموافقة والدعوة إلى النشاط وسؤال الطفل عن میله 
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  .ومشاركته وجدانیاً 

ن تعلموا على ید معلمة أكثر تكامًال وتبین من بعض الدراسات أن األطفال الذی

ودیمقراطیة، قد سلكوا سلوكًا أكثر تكامًال عند مقارنتهم باألطفال الذین تعلموا على ید 

معلمة أكثر سیطرة، كما قاموا بتصرفات تعبر عن التلقائیة والمبادأة واالتجاهات 

التكامل عند : "ل بأناالجتماعیة البناءة في اتصالهم بغیرهم، وأیدت النتائج الفرض القائ

  ". المعلمة یؤدي إلى سلوك متكامل عند الطفل

ومن ناحیة أخرى أبدى األطفال الذین یتعلمون على ید معلمة مسیطرة سلوك 

عدم المسایرة، أي أن السیطرة تحث على المقاومة، وأبدى تالمیذ المعلمة المسیطرة 

التلفت حولهم : في نشاطات مثلاهتمامًا وتحمسًا أقل بمعلمتهم، وانغمسوا بدرجة أكبر 

والهمس لزمالئهم، وٕاذا كان من األهداف التربویة التي ینبغي أن یعمل المعلم على 

تحقیقها خفض الصراع بین التالمیذ في حجرة الدراسة وزیادة الوئام بینهم فإن هذا البحث 

  . قهقد أظهر أن المعلمة المسیطرة تقصد هدفًا من أهداف التربیة التي ترید تحقی

 رى، ووجدوا أنــفال بعد مضيء سنة أخــمات واألطــوتتبع الباحثون المعل

المعلمات ینهجن في سلوكهن نفس المنوال عامًا بعد آخر، أما األطفال فإنهم من ناحیة 

أخرى لم یبق سلوكهم على نفس الوتیرة، إذ أظهروا مرونة أكبر، واستجابوا استجابات 

لماتهم مسیطرة، كما استجابوا استجابات تدل على التكامل تتسم بالسیطرة عندما كانت مع

  .عندما كانت المعلمة متكاملة الشخصیة

على وهكذا تكشف نتائج هذه الدراسات أن سلوك التالمیذ یعتمد بدرجة كبیرة 

إلى أن المعلمین المسیطرین والعدوانیین دراسات أخرى  وأشارت نتائجسلوك معلماتهم، 

على التوافق الحسن للتالمیذ وعلى النمو بشكل عام، بینما یساعد  یؤثرون تأثیرًا عكسیاً 

المعلم الذي یعتمد أسالیب التشویق مع تالمیذه على التوافق الحسن ویسهم إیجابیًا في 

  )502: 1998 ،األشولعادل (. التأثیر على عملیة النمو

بدراسة استقصائیة عن الصحة  2005وقامت منظمة الصحة العالمیة عام 

مدرسیة شملت نطاق واسع من المدارس بعدد من البلدان النامیة، أشارت نتائجها إلى ال
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من األطفال في سن المدرسة تعرضوا للترهیب شفهیًا أو بدنیًا % 65إلى  20أن نسبة 

إلى أن  Currie et al., "2002"وأشار.خالل ثالثین یومًا من إجراء الدراسة علیهم

  .الصناعیة دوللترهیب كثیر الحدوث حتى في الا

http;//www.cdc.gov/gshs or 

 http;//www.who.intl/school_youth_health/gshs  

  :إجراءات الدراسة

  : حدود عینة الدراسة: أوالً 

تحددت الدراسة بعینة من المرشدین التربویین بقطاع التعلیم العام التابعین لمكتب 

زلیتن في  ت بمسرح مدینةـــــــلتي ُأقیمزلیتن من المشاركین في الدورة التنشیطیة اتعلیم 

وكذلك من المشاركین في نفس الدورة بمدینة مسالتة ، م2014/ 11/ 27: 16الفترة من 

بناًء على  ،وتم اختیار العینة بالطریقة العمدیةم 2014/ 12/ 4: 11/ 30في الفترة من 

لم تتجاوز فترة  وتم استبعاد المرشدین الذین ،رغبة المبحوث في التعاون مع الباحث

مرشدًا، منهم ) 80(عملهم بالمدرسة سنة واحدة، وبهذا بلغ عدد المستهدفین في الدراسة 

  . مدینة مسالتةمن مرشدًا ) 49(و، مرشدًا من مدینة زلیتن) 31(

  :وخصائصها السیكومتریة أداة الدراسة

 وسلوكه المدرسي من خالل فحص النظریات التي تهتم بدراسة حقوق الطفل

تحلیل بعض الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع ومن خالل المقابالت التي أجریت مع بو 

قیاس مظاهر السلوك لأداة  إعداد العمل على عدد من العاملین في قطاع التربیة تم

  : نقسم إلى قسمینت، تعلیم األساسيلمرحلة ال

ي فوكان عدد عبارته  ،واجبات المدرسة نحو تالمیذهالقیاس ویهدف  :األول

  : مجاالت أساسیة تبعًا لهدف بنائها وهي )6(إلىمقسمة عبارة ) 27(الصورة النهائیة 

 .عبارات) 5(ویتكون من  أسالیب المعاملةمجال   - 1

 .عبارات) 5(سلوك العاملین ویتكون من مجال   - 2

 .عبارات) 4(مجال اإلشراف المدرسي ویتكون من   - 3
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 .عبارات) 4(مجال األهداف التعلیمیة ویتكون من   - 4

 .عبارات) 3(مجال أسالیب التدریس ویتكون من   - 5

 .عبارات) 6(مجال العالقات الخارجیة ویتكون من   - 6

زام التالمیذ بقواعد السلوك، ویتكون في ــــمدى التیاس ـــــقإلى یهدف و  :القسم الثاني

بنائها من هدف لأساسیة تبعًا لمجاالت ) 7(عبارة تمثل ) 44(صورته النهائیة من 

  :وهي

 .)8(عدد عبارته و الحرص على الدراسة مجال  - 1

 ).4(اته عبار مجال التزام الهدوء وعدد  - 2

 ).6(مجال احترام اآلخرین وعدد عباراته  - 3

 ).4(مجال التفاعل مع األنشطة وعدد عبارته  - 4

 .عبارات) 10(مجال القیم الدینیة والشخصیة وتم تمثیله بعدد  - 5

 .باراتع)6(مجال المحافظة على الممتلكات وتم تمثیله بعدد  - 6

 . عبارات) 6(مجال الشعور بالمسئولیة وتم تمثیله بعدد  - 7

یشیر إلى درجة رات وفقًا لسلم ثالثي عباهذه الجمیع بحیث تكون اإلجابة عن 

ضعیفة  وأ) 2(متوسطة ودرجتها  وأ) 3(كبیرة ودرجتها : الموافقة التي إما أن تكون

بالنسبة للعبارات ذات االتجاه على العكس و بالنسبة للعبارات اإلیجابیة، ) 1(ودرجتها 

درجة، وعلى  )54 - 0(السلبي، وبذلك تتراوح الدرجة الكلیة على المقیاس األول بین 

  .درجة) 88 - 0(المقیاس الثاني بین 

  :أداة الدراسة إعدادخطوات 

أدوات تقویم مظاهر السلوك المدرسي لتالمیذ مرحلة التعلیم  إعدادمرت عملیة 

  :رائیة اآلتیةالخطوات اإلجباألساسي 

مرشدًا تربویًا یمارسون العمل ) 12(اختیار عینة استطالعیة مكونة من  - 1

اإلرشادي بمدارسهم مدة تزید عن عامین دراسیین، لم یدخلوا في عینة الدراسة األساسیة، 

 ما األعمال التي ما واجبات المدرسة نحو تالمیذها؟ : ُطلب منهم اإلجابة عن سؤالین هما
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 .یذ االلتزام بها في المدرسة؟یجب على التالم - 2

قام الباحث بتحلیل وتصنیف وتنظیم استجابات أفراد العینة االستطالعیة على  - 3

فقرة تمثل السؤال ) 46(فقرة تمثل السؤال األول و) 30(كال السؤالین، فحصل بذلك على 

 .الثاني

ومن أجل تفسیر النتائج ومعرفة مدى انتشار بعض مظاهر السلوك ومدى  - 4

 :لتالمیذ في المدرسة اعُتمدت النسب المئویة وفقًا لآلتيالتزام ا

یعد مؤشرًا منخفضًا ویدل على عدم االلتزام ونقص التعاون %) 50(أقل من  -  أ

إذا كانت العبارة تسیر في االتجاه اإلیجابي وعلى عكس ذلك إذا كانت العبارة تسیر في 

 (*).االتجاه السلبي، ویرمز له بـ 

یعد مؤشرًا متوسطًا یدل على انخفاض في %) 60(إلى أقل من %) 50(من  - ب

 (**). بـ  تطبیق قواعد السلوك ووجود بعض العادات السیئة، ویرمز له

یعد مؤشرًا على احترام قواعد السلوك في %) 80(إلى أقل من %) 60(من  - ج

 (***).المدرسة، وذلك بحسب االتجاه الذي تشیر إلیه العبارات، ویرمز له بـ 

انتشار  عد مؤشرًا على االرتفاع الشدید الذي یدل علىفأكثر ی%) 80(من  -  د

العالقات الطیبة والحرص على احترام اللوائح المعمول بها في المدرسة، أما إذا كانت 

العبارات ذات مدلول سلبي فیتم تفسیرها بحسب ما یتضمنه المعنى، ویرمز له بـ 

.(****)  

  :صدق أداة الدراسة

تمارة تقویم مظاهر السلوك المدرسي تم للتحقق من صدق اس: صدق المحتوى -  أ

عرض استخدام طریقة صدق المحتوى بأسلوب صدق المحكمین، وذلك من خالل 

مرشدین ) 4(ة مكونة من عدد ـــة على عینة استطالعیـــــها المبدئیـــــالفقرات في صورت

وي من أساتذة اإلرشاد الترب) 3(تربویین یحملون نفس خصائص العینة السابقة، وعدد 

بالجامعة، ُطلب منهم الحكم على مدى مالئمة الفقرات لموضوع البحث، وبعد مراجعة 

تم اعتماد %) 70(تلك األحكام واعتمادًا على معیار محدد سلفًا لقبول العبارات وهو 
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فقرات، ) 5(فقرة تمثل السؤال الثاني، وتم حذف ) 44(فقرة تمثل السؤال األول و) 27(

 .رات األخرىوتصحیح وتعدیل بعض الفق

تتكون بعض أدوات جمع البیانات ): صدق المفردات(صدق االتساق الداخلي  - ب

في هذه  واالستمارة Single traitمن عدد من الفقرات والمجاالت التي تقیس سمة واحدة 

الحالة تكون بمثابة مقیاس مركب من مجموعة سمات، وهذا التوصیف ینطبق على 

رة جمع البیانات من عبارات تنتمي لمجاالت الدراسة الحالیة حیث تتكون استما

والمجاالت تنتمي لألداة المستخدمة، وهذا ُیظهر أهمیة حساب صدق االتساق الداخلي 

الستمارة تقویم مظاهر السلوك المدرسي وذلك بحساب معامالت االرتباط بین درجات كل 

 كل مجالعبارة والمجموع الكلي لدرجات المجال الذي تنتمي إلیه، وكذلك درجة 

) 2(و ) 1(بالمجاالت األخرى وبالمجموع الكلي للدرجة على االستمارة، ویوضح الجدول 

 .هذه المعامالت) 4(و ) 3(و 

  )1(الجدول 

معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات استمارة واجبات المدرسة نحو 

  ) 80= ن(تالمیذها ومجموع درجات المجال الذي تنتمي إلیه 

  االرتباط  العبارة  المجال  االرتباط  العبارة  المجال  االرتباط  العبارة  المجال

  

أسالیب 

  المعاملة

1  0.415    

سلوك 

  المعاملین

4  0.431    

  

العالقات 

  الخارجیة

16  0.654  

2  0.458  8  0.672  17  0.243  

3  0.511  9  0.761  18  0.563  

15  0.325  10  0.488  22  0.540  

20  0.432  21  0.665  23  0.232  

  

األهداف 

  التعلیمیة

7  0.622    

اإلشراف 

  المدرسي

5  0.438  26  0.287  

أسالیب   0.327  6  0.298  24

  التدریس

11  0.342  

25  0.632  13  0.456  12  0.563  

27  0.546  14  0.354  19  0.544  

   0.286= 78ودرجة حریة  0.01قیمة معامل االرتباط الجدولیة عند مستوى داللة 

  0.220= 78ودرجة حریة  0.05معامل االرتباط الجدولیة عند مستوى داللة قیمة 
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  )2(الجدول 

  استمارة واجبات المدرسة نحو تالمیذهامعامالت االرتباط بین مجاالت 

  7  6  5  4  3  2  1  المجال  م

  //  //  //  //  //  //  //  أسالیب المعاملة  1

  //  //  //  //  //  //  0.82  سلوك العاملین  2

  //  //  //  //  //  0.74  0.69  لمدرسياإلشراف ا  3

  //  //  //  //  0.67  0.72  0.64  األهداف التعلیمیة  4

  //  //  //  0.86  0.81  0.75  0.73  أسالیب التدریس  5

  //  //  0.66  0.67  0.74  0.82  0.71  العالقات الخارجیة  6

  //  0.77  0.65  0.77  0.74  0.76  0.72  الدرجة الكلیة  7

  )3(الجدول 

ط بین درجة كل عبارة من عبارات استمارة مدى التزام التالمیذ في معامالت االرتبا

  المدرسة ومجموع درجات المجال الذي تنتمي إلیه

  

  االرتباط  العبارة  المجال  االرتباط  العبارة  المجال  االرتباط  العبارة  المجال

  

  

  

القیم الدینیة 

  والشخصیة

6  0.453    

  

الحرص 

على 

  الدراسة

1  0.672    

  

احترام 

  اآلخرین

2  0.564  

42  0.657  3  0.548  12  0.299  

7  0.564  22  0.497  14  0.453  

10  0.354  23  0.398  20  0.521  

11  0.564  31  0.472  27  0.623  

13  0.657  32  0.632  33  0.765  

28  0.761  39  0.257    

  

الشعور 

  بالمسؤولیة

25  0.379  

40  0.583  41  0.754  26  0.644  

43  0.623    

التزام 

  الهدوء

4  0.645  29  0.437  

44  0.562  5  0.753  35  0.643  

  

المحافظة على 

  الممتلكات

15  0.471  24  0.512  36  0.318  

16  0.459  37  0.465  38  0.462  

التفاعل   0.329  17

مع 

8  0.265    

/////////  

//  //  

18  0.243  9  0.651  //  //  
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  //  //  /////////  0.389  21  األنشطة  0.654  19

30  0.288  34  0.647  //  //  

   0.286= 78ودرجة حریة  0.01قیمة معامل االرتباط الجدولیة عند مستوى داللة 

  0.220= 78ودرجة حریة  0.05قیمة معامل االرتباط الجدولیة عند مستوى داللة 

  )4(الجدول 

  لتالمیذ في المدرسةاستمارة  مدى التزام امعامالت االرتباط بین مجاالت 

  8  7  6  5  4  3  2  1  المجال  م

  //  //  //  //  //  //  //  //  الحرص على الدراسة  1

  //  //  //  //  //  //  //  0.78  التزام الهدوء  2

  //  //  //  //  //  //  0.77  0.68  احترام اآلخرین  3

القیم الدینیة   4

  والشخصیة

0.84  0.81  0.73  //  //  //  //  //  

  //  //  //  //  0.65  0.57  0.74  0.81  التفاعل مع األنشطة  5

المحافظة على   6

  الممتلكات

0.68  0.68  0.61  0.58  0.63  //  //  //  

  //  //  0.72  0.68  0.56  0.76  0.69  0.88  الشعور بالمسئولیة  7

  //  0.78  0.73  0.62  0.77  0.79  0.82  0.80  الدرجة الكلیة  8

ة ودالة بین العبارات واألبعاد وجود ارتباطات موجب) 3(و ) 1(یالحظ من بیانات الجدول 

التي تنتمي إلیها في استمارتي جمع البیانات باستثناء بعض العبارات كانت قیم ارتباطها 

من عبارات استمارة واجبات المدرسة  23و  17أقل من القیمة الجدولیة وهي العبارة رقم 

لتالمیذ في من استمارة مدى التزام ا 37و  18و  8وكذلك العبارات  نحو تالمیذها،

وجود ارتباطات قویة بین ) 4(والجدول ) 2(، وتبین أیضًا من بیانات الجدول المدرسة

أبعاد كل استمارة من استمارتي جمع البیانات والدرجة الكلیة، وهذا یعطي مؤشرًا لصدق 

أدوات جمع البیانات على عینة الدراسة، مع مالحظة التحفظ عند تفسیر نتائج العبارات 

  .  ى أرقامها سلفاً المشار إل

  :ثبات أداة الدراسة

  لـــــتم حساب ثبات مفردات استمارة تقویم مظاهر السلوك المدرسي باستخدام معام



 مجلة التربوي

 7لعدد ا المرشد التربوي لمظاهر السلوك المدرسي                                 تقویم

 -119-

ألفا لكافة عبارات االستمارة وهذا یتطلب مقارنة قیم المفردات بقیمة ألفا الكلیة، وقد 

المفردات أقل من أظهرت تلك المقارنة أن قیم معامالت ألفا عند حذف المفردة لجمیع 

قیمة ألفا الكلیة، مما یدل على عدم وجود أي مفردة تقلل أو تضعف من ثبات االستمارة، 

  .ولذلك لم یتم حذف أي من هذه المفردات

  :نتائج الدراسة ومناقشتها

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي یتعلق بواجبات المدرسة نحو تالمیذها: أوالً 

لنتائج المتعلقة بهذا الجانب من خالل النسب المئویة ویمكن عرض ومناقشة ا

إلجابات المرشدین التربویین على كل فقرة في كل مجال من مجاالت استمارة واجبات 

المدرسة ومسئولیاتها في التعامل مع التالمیذ مع مراعاة ترتیب الفقرة حسب درجة انتشار 

  :المظهر السلوكي، وهي على النحو اآلتي

تعبر فقرات هذا المجال عن أسس العالقة بین التالمیذ : ملةأسالیب المعا -1

العبارات التي ) 5(والمعلمین ومدى اتساقها مع مبادئ التربیة السلیمة، ویبین الجدول 

 .تنتمي لهذا المجال كما قدرها المرشدون التربویون

  ) 5(الجدول 

  ملةمعاییر الموافقة على العبارات التي تنتمي إلى مجال أسالیب المعا

رقم 

  مسلسل

ترتیب 

  الفقرة

نسبة   أسالیب المعاملة

  الموافقة

  المعیار

  **  %51  .تعامل المعلمون مع التالمیذ بأسالیب تربویة مناسبة  3  1

  **  %52  التعامل مع التالمیذ على أساس القبیلة أو العائلة التي ینتمي إلیها  4  2

  *  %34  .التفرقة بین التالمیذ على أساس اللون أو المظهر  5  3

  ***  %76  .تبلیغ التالمیذ بالتعلیمات واألنظمة قبل تطبیقها علیهمعدم   1  15

  **  %57  .إیجابیة العالقة بین المعلمین وتالمیذهم  2  20

  **  %54  المجموع

أن المرشد التربوي بالمدرسة یرى أن هناك إهماًال واضحًا ) 5(یتضح من بیانات الجدول 

ح المنظمة للعمل المدرسي، وتشیر النتائج أیضًا إلى ـللوائوبدرجة مرتفعة في شرح وبیان ا
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أن هناك انخفاضًا في مستوى العالقة اإلیجابیة بین المعلمین وتالمیذهم وأنهم ال یمیلون 

إلى معاملة التالمیذ بأسالیب تربویة، فضًال عن انتشار مظاهر التفرقة بین التالمیذ على 

ر دومن خالل هذه المؤشرات تج. إلیها التالمیذأساس القبیلة أو العائلة التي ینتمي 

اإلشارة إلى أن هناك انخفاض في وعي المعلم بالمهام الموكلة إلیه خالل هذه المرحلة، 

في الوقت الذي ینبغي أن تحرص إدارة المدرسة على توعیة المعلمین بأن دورهم ال یقف 

ا تنادي به المناهج من عند حدود التنظیر؛ بل علیهم اإلكثار من التطبیق العملي لم

مبادئ وقیم نبیلة وتوجیه سلوك التالمیذ وتعدیله، وأن یعلموا جیدًا أنهم هم األقدر واألكثر 

 . تأهیًال إلجراء التغیرات المنظمة والمقننة في سلوك تالمیذهم

تعبر فقرات مجال سلوك العاملین عن مدى إحساس العاملین  :سلوك العاملین - 1

التربویة، ذلك ألن الكثیر من األفراد یمكنهم القیام بدور فاعل في بالمدرسة بالمسؤولیة 

والجدول . تغییر سلوك األطفال أو تعدیله من خالل مشاهدتهم المستمرة ثم االقتداء بهم

یوضح نسب ومعاییر بعض مظاهر سلوك العاملین في المدرسة من وجهة نظر ) 6(

  .المشرف التربوي

  ) 6(الجدول 

  معاییر الموافقة على العبارات التي تنتمي إلى مجال سلوك العاملین

رقم 

  التسلسل

ترتیب 

  الفقرة

نسبة   العاملین سلوك

  الموافقة

  المعیار

  ***  %68  .تجسید مظاهر القدوة الحسنة في العاملین بالمدرسة  2  4

اهتمام المعلمون بمراعاة الظروف االجتماعیة   3  8

  .واألسریة للتالمیذ

63%  ***  

مراعاة المعلمون للظروف االقتصادیة والمعیشیة   1  9

  .للتالمیذ

69%  ***  

مدرسة على توفیر المناخ المحبب حرص العاملون بال  4  10

  .للتالمیذ

58%  **  

  **  %54  .اهتمام المدرسة بالتوجیه الدیني المعتدل للتالمیذ  5  21

  ***  %62.4  المجموع
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ة بالتوجیه الدیني إلى انخفاض مؤشر اهتمام المدرس) 6(أشارت نتائج الجدول 

للتالمیذ وكذلك إهمال العاملین بها لجانب مهم آخر وهو الحرص على توفیر المناخ 

المحبب للتالمیذ، في حین حققت بعض المظاهر اإلیجابیة األخرى ارتفاعًا؛ وٕان كان 

من استجابات المرشدین التربویین، وقد تعبر هذه النتائج عن %) 69(بنسب لم تتجاوز 

المعلمین والعاملین بالمدرسة بالدور اإلرشادي الذي ینبغي أن یتجسد في  نقص في وعي

وذلك  سلوكهم، فالمعلم الجید یتسم بالیقظة وال یفلت من رقابته شيء داخل الفصل

انطالقًا من مبدأ التربیة بالمالحظة، والعمل على تسهیل عملیة توافق التالمیذ داخل 

الفعال ینبغي أن یكون منذ البدایة، وقبل أن تكون المدرسة وخارجها، فاإلرشاد والتوجیه 

  . وك ویتعود التالمیذ على ممارستهلعملیة اإلرشاد مستعصیة عندما یستفحل الس

اإلشراف عملیة مستمرة وهو على درجة كبیرة من األهمیة، : اإلشراف المدرسي - 2

. م الدراسيویتمثل هذا الدور في متابعة األعمال وتوفیر الحمایة للتالمیذ طیلة الیو 

 .یبین استجابات المرشدین التربویین المتعلقة باهتمام المدرسة بهذا الجانب) 7(والجدول 

  )7(الجدول 

  معاییر الموافقة على العبارات التي تنتمي إلى مجال اإلشراف المدرسي

  
مر 

رة  
فق
 ال

ب
رتی

ت
  

  اإلشراف المدرسي

بة
س
الن

ار  
عی

لم
ا

  

  **  %56  .طیلة الیوم الدراسياهتمام المدرسة باإلشراف الفاعل   2  5

  *  %41  .تكلیف التالمیذ بأعمال داخل المدرسة مخالفة لطبیعة وجودهم بها  4  6

  *  %47  .توفر الحمایة الالزمة للتالمیذ خالل حضورهم وانصرافهم من المدرسة  3  13

  **  %59  .توفر الحمایة الالزمة للتالمیذ أثناء مزاولتهم لألنشطة بالمدرسة  1  14

  **  %51  موعالمج

مظاهر السلوك المدرسي المتعلقة بعملیة تحّمل المدرسة ) 7(یبین الجدول    

لمهمة اإلشراف والمتابعة وحمایة التالمیذ من األخطار التي قد یتعرضون لها وهم 

بعیدون عن أسرهم، وفي هذا الصدد ُتظهر استجابات أفراد العینة من المرشدین التربویین 
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ام المتعلقة بهذه العملیة، حیث لوحظ أن التالمیذ یمكن أن یتم قصورًا في بعض المه

تكلیفهم بمهام مخالفة لطبیعة وجودهم بالمدرسة وأن المدرسة غیر مؤهلة لتحمل 

مسؤولیتها في حمایة التالمیذ من األخطار التي قد یتعرضون لها، غیر أن هذه 

مني الذي مرت بها البالد قد تكون لها عالقة بظروف االنفالت األ ياالستجابات في رأی

وال شك أن شعور التالمیذ بفقدان األمن . خالل زمن تطبیق أدوات جمع البیانات

لوكهم ویؤثر في تكوین وانخفاض مستوى الطمأنینة لدیهم ینعكس سلبًا على س

  . شخصیاتهم

ر المنشود أو التغیر الذي نود أن یحدث ـــإن ما یحدد التغی :ةـــــاألهداف التعلیمی - 3

وهذه األهداف ستصبح نواتج للتعلم وهي . لدى التالمیذ ونوعه هو األهداف التدریسیة

حصیلته المنتظرة أو المتوقعة، وبعبارة أخرى هي ما نود أن یحققه التالمیذ في نهایة 

الحصة أو الوحدة التي یدرسونها، كما یكشف لنا عن مدى مالئمتها للتالمیذ فإذا كانت 

یتناول رؤیة ) 8(والجدول . لینا أن نعدلها لیستطیعوا تحقیقهافوق مستواهم أو دونه ع

لمدى اهتمام  -باعتباره طرفًا محایدًا بین المعلم والتلمیذ - المرشد التربوي داخل المدرسة 

 . ووعي المعلمین بأهداف النظام التعلیمي ومدى قدرتهم على غرس األدوار المناسبة

  )8( الجدول                              

  معاییر الموافقة على العبارات التي تنتمي إلى مجال األهداف التعلیمیة

رقم 

  التسلسل

ترتیب 

  الفقرة

  المعیار  النسبة  األهداف التعلیمیة

  *  %42  .بشكل عام ُیكّلف التالمیذ بواجبات تتناسب مع قدراتهم  4  7

وعي المعلمون باألهداف العامة التي تسعى المدرسة إلى   2  24

  .اتحقیقه

53%  **  

التزام المعلمون بتحقیق أهداف المدرسة بغض النظر عن   1  25

  .توجهاتهم

55%  **  

  *  %48  .العمل على غرس األدوار المناسبة لكال الجنسین  3  27

  *  %49.5  المجموع
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أن تقییم المرشد التربوي لدور المدرسة في تحقیق ) 8(یتضح من الجدول 

خفاض ملحوظ، فلم تتجاوز نسبة الموافقة على األهداف التعلیمیة كان یشیر إلى ان

مال تحقیق األهداف ــوهو مؤشر ضعیف یدلل على إه%) 55(عبارات هذا المجال 

التربویة، وهي تمثل ما ینشده المجتمع والمعلم بحكم وظیفته وكیل رسمي ینبغي أن یعمل 

ف على تحقیق هذه األهداف والخصائص لدى الناشئة من الجنسین، وتعد األهدا

مؤشرات نستطیع بناًء علیها تقییم عملیة التعلم وتقدم المتعلمین، ففاعلیة التعلم تكمن في 

تحقیق األهداف وهي المرتكزات األساسیة التي تسعى المدرسة لتحقیقها لدى الناشئة عن 

  . طریق ما تقدمه لهم من خبرات وأنشطة تعلیمیة

متنوعة حتى یصل  یتبع المعلم في عرضه للدرس طرقاً : أسالیب التدریس - 4

لتحقیق فهم واضح لما تتطلبه المهمة أو العمل، ویعمل أیضًا على توفیر األنشطة 

ستخدام المتكرر ویخصص لها الوقت المناسب، ذلك ألن كل ما یتعلمه التلمیذ یتطلب اال

یبین العبارات التي تشیر إلى ) 9(والجدول . تقان ویتم اكتساب المهارةإلى أن یتحقق اإل

 .رص المدرسة على تنوع األنشطة وتوفیر التقنیات الالزمة للتدریسمدى ح

  )9(الجدول 

  معاییر الموافقة على العبارات التي تنتمي إلى مجال أسالیب التدریس

رقم 

  التسلسل

ترتیب 

  الفقرة

  المعیار  النسبة  أسالیب التدریس

  **  %53  .حرص المعلمون على تنوع أسالیب التدریس  2  11

  *  %43  .درسة أنشطة متنوعة یحبها التالمیذتوفر الم  3  12

  **  %57  .توفر الوسائل والتقنیات الالزمة للتدریس  1  19

  **  %51  المجموع

غي ـــــتشیر العبارات المبینة في الجدول أعاله إلى بعض مظاهر السلوك التي ینب 

یات التدریسیة من الواجبات ــــــــوع في التقنــــــویعد التن"ة، ــــــة في المدرســــــأن تكون شائع

والمهام الملقاة على عاتق المدرسة، وتمثل جانبًا مهمًا في عملیة التدریس المباشر الذي 
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: 2008جابر عبد الحمید، " (یهتم بقدرة المعلم وطریقته في عرض البیانات أمام تالمیذه

47  .(  

ینبغي أن  یعد من أهم الحقوق التي) 9(وبالرغم من أن ما ورد في الجدول 

توفرها المدرسة والنظام التعلیمي للتالمیذ؛ إال أن استجابات المرشدین التربویین تبین 

حیث لم تتجاوز . تردیًا ملحوظا في هذا الجانب الذي یعد أساسیًا في العملیة التعلیمیة

  %).57(مؤشرات استجابات أفراد العینة نسبة 

تعلیمهم األولى إلى المساعدة  یحتاج التالمیذ في مراحل: العالقات الخارجیة - 5

في مواجهة المواقف المعقدة، والمدرسة التي تفتقد ألسس التواصل مع العالم الخارجي وال 

راء اآلخرین یصعب على التالمیذ فیها تحقیق التوافق والوصول إلى آتمیل إلى مشاركة 

لة مع یركز على مدى حرص المدرسة على توثیق الص) 10(والجدول . التغیر المطلوب

 .محیطها في سبیل ترسیخ القیم التي تسعى لتحقیقها

  )10(الجدول 

  معاییر الموافقة على العبارات التي تنتمي إلى مجال العالقات الخارجیة

رقم 

  التسلسل

ترتیب 

  الفقرة

  المعیار  النسبة  العالقات الخارجیة

  ***  %64  . اهتمام المدرسة بتوثیق عالقتها بالبیت  3  16

  ***  %67  .لمدرسة بأولیاء أمور التالمیذتواصل ا  1  17

  ***  %66  .التعامل بإیجابیة من طرف المدرسة مع أّي شكوى ترد إلیها  2  18

ممارس المدرسة لدورها في مواجهة العادات االجتماعیة   6  22

  .السیئة

46%  *  

  **  %54  .  متابعة المدرسة لألحداث السیاسیة واإلسهام في توعیة التالمیذ بها  5  23

  *  %48  حرص المدرسة على محاربة العادات الضارة المنتشرة في محیطها  4  26

  **  %57.5  المجموع

بأن مظاهر السلوك التي تنتشر خارج محیط ) 10(أفادت بیانات الجدول   

المدرسة وخاصة تلك التي یتعلق بمحاربة السلوك الضار ومواجهة العادات االجتماعیة 

ف من المدرسین والمرشدین بالمدرسة، أما بالنسبة لدور السیئة؛ قد حضت باهتمام ضعی
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المدرسة في متابعة األحداث السیاسیة فقد حضي على موافقة ما یقرب من نصف أفراد 

العینة وهذا یشیر إلى أن المدرسة فد تخلت حتى عن أهم األدوار المنوطة بها في 

  .تواصلها مع البیئة المحیطة

ؤال الثاني الذي یتعلق بمدى التزام التالمیذ في النتائج المتعلقة بالس: ثانیاً 

  :المدرسة

ویمكن عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بهذا الجانب من خالل النسب المئویة 

إلجابات المرشدین التربویین عن كل فقرة في كل مجال من مجاالت استمارة االستبانة 

ترتیب الفقرة حسب درجة  المتعلقة بالتزام التالمیذ وحرصهم على الدراسة، مع مراعاة

  :انتشار المظهر السلوكي، وهي على النحو اآلتي

وُتعّبر فقرات هذا المجال عن حرص واهتمام التالمیذ : الحرص على الدراسة -1

على احترام بیئة المدرسة والتعلیمات التي تصدر عنها واإلسهام اإلیجابي الفعال في 

مي لهذا المجال كما قدرها ـبارات التي تنتــالع) 11(رة، ویبین الجدول ــها بیئة مستقـجعل

 .المرشدون التربویون

  )11(الجدول 

  حرص التالمیذ على الدراسة معاییر الموافقة على العبارات التي تنتمي إلى مجال

رقم 

  التسلسل

ترتیب 

  الفقرة

  المعیار  النسبة  الحرص على الدراسة

  ****  %86  ت المحددااللتزام بالحضور واالنصراف من المدرسة في الوق  1  1

  ****  %84  الحرص على دخول الفصل في األوقات المحددة للحصص  2  3

  ***  %73  .واجبات وأداء االختبارات لاالعتماد على النفس في حال  3  22

  **  %52 .للغش مهما كان األداء في االمتحان الحرص على عدم اللجوء  6  23

  **  %58  .التحضیر للدروس مسبقاً   5  31

  ***  %66  . جدیة في إنجاز ما یطلب منه من واجباتال  4  32

  *  %46  الحرص على االستفادة مما تحتویه المكتبة  7  39

  *  %44  استغالل الوقت بما یعود بالنفع  8  41

  **  %63.6  المجموع
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یبدو من استقراء عبارات المجال الذي یركز على سلوك التالمیذ ومظاهر 

أن الحرص على االلتزام بالبرنامج الدراسي قد  ؛)11(اهتمامهم بالدراسة في الجدول 

حقق ارتفاعًا ملحوظًا وخاصة فیما یتعلق بمواعید الحضور واالنصراف من المدرسة 

وااللتزام بمواعید الحصص الدراسیة، وعلى الطرف اآلخر نالحظ انخفاضًا ملحوظًا في 

ة المدرسیة ـــــــلمكتبتقدیرات المشرفین التربویین لمدى استفادة التالمیذ من محتویات ا

هم بالنفع، وهذا یعد مؤشرًا على أن قیمة ـما یعود علیـدد للدراسة فیــواستغالل الزمن المح

االستفادة من الوقت لم تحض باهتمام المعلمین والعاملین في المدرسة بالرغم من كونها 

 . هدفًا نبیًال ینبغي غرسه في التالمیذ في المراحل األولى من دراستهم

تواجه المدرسة مشكالت عدیدة تستدعي التدخل اإلرشادي : التزام الهدوء - 2

لمواجهتها، فبعض التالمیذ یعانون من النشاط الزائد وفرط الحركة ویسببون في كثیر من 

الفوضى مما یؤثر سلبًا على العملیة التعلیمیة، وتم التركیز في هذا المجال على مدى 

یبین تقدیر ) 12(خالل الیوم الدراسي، والجدول حرص التالمیذ على النظام والهدوء 

  .المرشد التربوي لمستوى المحافظة على النظام والتزام الهدوء

  )12(جدول 

  معاییر الموافقة على العبارات التي تنتمي إلى مجال التزام الهدوء ضمن إطار المدرسة

  المعیار  النسبة  التزام الهدوء  الفقرة ترتیب  رقم التسلسل

  ***  %66  .على الخروج من الفصل بهدوء بعد انتهاء الحصة الحرص  3  4

  ***  %63  .بهدوء في الوقت المحدد الحرص على العودة إلى الفصل  4  5

  ***  %71  .التعلیمیة الفوضى داخل الفصل أثناء سیر العملیة  1  24

  ***  %67  .التعرض للزمالء داخل المدرسة أو خارجها  2  37

  ***  %66.8  المجموع

ویین أن بلتحلیالت اإلحصائیة الستجابات أفراد العینة من المرشدین التر تكشف ا

هناك خلًال في مستوى التربیة األخالقیة لدى تالمیذ مرحلة التعلیم األساسي، حیث 

ب مرتفعة تدلل على عدم ـــهذا المجال على نســـــمي لــــــبارات التي تنتــــــت بعض العــــتحصل

المعلمین على حفظ النظام أثناء أدائهم للحصص وأن هناك قدرة نسبة كبیرة من 
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وهنا ننوه إلى دور المرشد التربوي .اعتداءات متكررة من بعض التالمیذ على زمالئهم

باعتباره المسئول األساس عن حل مشاكل التالمیذ في المدرسة ومتابعة ذلك مع أولیاء 

  .هذه المشاكلاألمور والمعلمین من أجل أن یسهموا جمیعًا في عالج 

یعد احترام اآلخر من القضایا المركزیة المتعلقة بالحقوق : احترام اآلخرین - 3

والواجبات التي تنص علیها الشرائع السماویة والوضعیة، ومن الغریب بمكان أن نالحظ 

في المؤسسات التربویة بعض األسالیب الخاطئة في التعامل من بعض التالمیذ تجاه 

شكوى أصبحت متكررة من االعتداءات والتطاول على اآلخرین معلمیهم وزمالئهم، وال

یبرز بعض المظاهر التي تبین مدى حرص التالمیذ في ) 13(والجدول . دون مبرر

 .المدرسة على احترام اآلخرین

 )13(جدول 

  معاییر الموافقة على العبارات التي تنتمي إلى مجال احترام اآلخرین

رقم 

  التسلسل

ترتیب 

  الفقرة

  المعیار  النسبة  اآلخرین احترام

  ****  %87  .الحرص على االستئذان في حالة وجود مبرر لالنصراف  1  2

  ****  %84  .التعاون مع المعلمین والمرشد في مواجهة أّي مشكلة  3  12

  ***  %79  .الفعل احترام العاملین بالمدرسة وعدم االعتداء علیهم بالقول أو  4  14

  **  %58  .الزمالء بالسلوك الشاذمهاجمة اآلخرین والتحرش ب  5  20

  *  %33  .التطاول على اآلخرین بالسالح أو باآلالت الحادة  6  27

  ****  %85  .العالقة مع المعلمین قائمة على االحترام  2  33

  ***  %71  المجموع

شیوع بعض مظاهر السلوك السلبي بین تالمیذ ) 13(یالحظ من الجدول    

اجدهم بالمدرسة وٕان كان بعضها یندرج في الفئة مرحلة التعلیم األساسي أثناء تو 

التطاول على اآلخرین بالسالح أو باآلالت الحادة، وبعضها یندرج تحت : المنخفضة مثل

مهاجمة اآلخرین والتحرش بالزمالء، وفي ظل هذه المؤشرات لیس : الفئة المتوسطة مثل

ارات تشیر باإلمكان تبني وجهة نظر دون إعطاء تبریرات، خاصة مع وجود عب

  .    استجاباتها إلى نسب مرتفعة في العالقات الطیبة المبنیة على التعاون واالحترام
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یعد غرس القیم من األهداف الرئیسیة للتربیة، ویبرز : القیم الدینیة والشخصیة - 4

مة لتالمیذها لتوطید هذه ال من خالل تهیئتها للظروف المالئدور المدرسة في هذا المج

والعبارات . في التعامل الیومي حتى تصبح من ضمن سلوكیاتهم القیم وتنمیطها

 . تبین مدى حرص التالمیذ على ممارسة القیم المرغوبة) 14(المتضمنة في الجدول 

  )14(جدول 

  معاییر الموافقة على العبارات التي تنتمي إلى مجال القیم الدینیة

رقم 

  التسلسل

ترتیب 

  الفقرة

  المعیار  النسبة  القیم الدینیة

  ****  %81  .مقبولة اجتماعیاً  الحضور إلى المدرسة بمالبس  1  6

  ***  %72  .التمتع بالخلق النبیل  3  7

  ***  %68  .االستعداد للصالة قبل دخول وقتها  4  10

  ***  %66 .قبل أداء الصالة في الوقت المحدد االنضباط في المصلى  5  11

  **  %55  .لقالحدیث وحسن الخ التزام الصدق واألمانة وآداب  7  13

  *  %32  .التعاطي أو الترویج للسجایر والمخدرات وما في حكمهما  10  28

  **  %52  .المبادرة بالسالم وٕاقامة عالقات طیبة  9  40

  ***  %79  .العنایة بنظافة الجسم والملبس  2  42

  **  %57  .األمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون المساس بحقوق اآلخرین  6  43

  **  %53  .یتعلمه من العلم الشرعي في حیاتهتطبیق ما   8  44

  ***  %61.5  المجموع

یبدو من استقراء عبارات هذا المجال أن أفراد العینة من المرشدین التربویین في 

مرحلة التعلیم األساسي قد أبدوا موافقات متوسطة على العبارات التي تتعلق بالعالقة 

وف، حیث تحصلت على مؤشرات تتراوح الصدق واألمانة واألمر بالمعر : باآلخرین مثل

، ومن جانب آخر نالحظ أن بعض العبارات قد أظهرت تباینًا في %65إلى  55بین 

انتشار الوازع األخالقي والدیني بین التالمیذ، ففي حین أشارت االستجابات إلى أن نسبة 

نجد أن  من المرشدین التربویین یرون أن التالمیذ یتمتعون بالخلق النبیل، فإننا% 72

هناك انخفاضًا في مؤشر المبادرة بالسالم وٕاقامة العالقات الطیبة التي بلغت نسبة 
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وطبقًا لهذه النتائج یمكن اإلشارة إلى بعض الجهود التي %. 52الموافقة على انتشارها 

یستطیع المرشد التربوي القیام بها للحد من المظاهر السلبیة وتصحیح االستجابات 

المعلمین على ضرورة استخدام أسلوب المكافأة مع التالمیذ  الخاطئة وذلك بحث

والحرص على تكوین عالقات تمكن التالمیذ من تبادل اآلراء واالستفادة من المواقف 

التنافسیة التي تشجع على بذل المزید من الجهد والنشاط كبدیل للكراهیة والحقد بین 

  )210: 2005هادي مشعان، . (التالمیذ

ملة لجمیع جوانب تهدف التربیة إلى تحقیق التنمیة الشا:  ألنشطةالتفاعل مع ا  - 5

ها ـــــنساني، وأحد أهم وسائلها في ذلك هي األنشطة الثقافیة والریاضیة التي تنظمالنمو اإل

ذ فرصة االحتكاك بغیرهم ویتأثر فیها الفرد ــــــــددة، حیث تمنح التالمیــــفي مناسبات متع

ك المناسبات، وعن طریقها یستمد الفرد قیم الشعور بالوالء بمن یتعامل معهم في تل

ولمعرفة مدى حرص التالمیذ على المشاركة في . للوطن وینمو لدیه الضمیر الجمعي

 ).15(ویین على العبارات الواردة في الجدول باألنشطة تم استفتاء المرشدین التر 

 )15(الجدول 

  لى مجال التفاعل مع األنشطةمعاییر الموافقة على العبارات التي تنتمي إ

رقم 

  التسلسل
  المعیار  النسبة  التفاعل مع األنشطة  ترتیب الفقرة

  ****  %82  .التفاعل مع برنامج الطابور الصباحي  1  8

  ***  %74 .والثقافیة في المدرسة التفاعل مع البرامج الریاضیة  3  9

  **  %53  .والمسابقات الحرص على تنمیة المواهب من خالل األنشطة  4  21

  ****  %81  .الحرص على أداء النشید الوطني في الطابور الصباحي  2  34

72.5  المجموع

%  

***  

بأن تالمیذ مرحلة التعلیم األساسي ) 15(تفید النسب المبینة في الجدول 

یحرصون بشكل كبیر على التفاعل مع برنامج الطابور الصباحي والنشید الوطني،  

ألهداف العامة للعملیة التعلیمیة، وتشیر نتائج االستجابات ویعكس هذا السلوك أحد أهم ا
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المبینة أعاله أنه ال توجد جدیة عالیة في إدارة األنشطة والمسابقات الذي قد یكون بسبب 

عدم تنوع األنشطة أو عدم توافرها مما یؤدي إلى انخفاض جاذبیة البیئة المدرسیة 

ذا ینعكس سلبًا على التفاعل اإلیجابي بین وشعور التالمیذ بالملل، ومما ال شك فیه أن ه

  . التالمیذ

المدرسة هي أحد أهم المؤسسات االجتماعیة التي : المحافظة على الممتلكات - 6

تسهم بشكل كبیر في تعلم التالمیذ لبعض مظاهر السلوك وتهذیبها بما یتوافق مع قیم 

توضح ) 16(لجدول المجتمع وفي ضوء توقعات األفراد الذین یتعاملون معه، وبیانات ا

هم الخاصة وما توفره الكیفیة التي یتعامل بها تالمیذ مرحلة التعلیم األساسي مع ممتلكات

 .مكاناتالمدرسة من إ

 )16(الجدول 

  معاییر الموافقة على العبارات التي تنتمي إلى مجال المحافظة على الممتلكات

رقم 

  التسلسل

ترتیب 

  الفقرة

  المعیار  ةالنسب  المحافظة على الممتلكات

  **  %56  .المحافظة على نظافة المدرسة  3  15

  *  %44  .وعدم العبث بها عاملالحرص على سالمة تجهیزات الم  4  16

  ***  %62 .والسالمة المحافظة على قواعد األمن  2  17

  ***  %68 .والكراسات الخاصة المحافظة على الكتب  1  18

  *  %42 .سرقتها التطاول على ممتلكات الغیر بالعبث بها أو  5  19

  *  %32  .المقاعد وعدم العبث بها ةنظافعلى  الحرص  6  30

  **  %50.7  المجموع

بالتأمل في النسب وداللة المعاییر المبینة في الجدول أعاله یتضح أن التالمیذ 

حریصون بشكل كبیر على ممتلكاتهم الخاصة أكثر من حرصهم على تجهیزات المدرسة 

الحظ اإلهمال بشكل أكبر حین یتعلق األمر بنظافة مقاعد والممتلكات العامة، حیث ی

الدراسة وممتلكات اآلخرین، وهذا یعني أن على المعلم مسئولیة فهم دوافع التالمیذ 

بد أنه  بل ال ؛وتوجیهها نحو أهداف محددة؛ فأّي سلوك یقوم به المتعلم لیس عشوائیاً 

ة ــــز علیه التربیـــــغي أن تركــــینبیسعى من خالله لتحقیق أهداف ترضي رغباته، وهذا ما 
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م هادفًا ویسهم في تنمیة حب التلمیذ لمدرسته التي هي جزء ـــــــــة حتى یكون التعلــــالحدیث

 )29: 2000نصرة جلجل، . (ال یتجزأ من وطنه الكبیر

یدل الشعور بالمسئولیة على إدراك التلمیذ لمكانته وأدواره : الشعور بالمسؤولیة - 7

لبیت والمدرسة ویدل على رغبته في اإلسهام في تقدم الجماعة ورفعت شأنها، وهي في ا

ولتقییم مستوى الشعور . استجابات الفرد الدالة على اهتمامه وفهمه وسعیه لبلوغ أهدافه

بالمسئولیة لدى تالمیذ مرحلة التعلیم األساسي طلب من المرشدین التربویین إبداء رأیهم 

 .یبن ذلك) 17(كیة ذات العالقة بهذا المتغیر، والجدول في بعض المواقف السلو 

  )17(الجدول 

  معاییر الموافقة على العبارات التي تنتمي إلى مجال الشعور بالمسئولیة

رقم 

  التسلسل

ترتیب 

  الفقرة
  المعیار  النسبة  الشعور بالمسؤولیة

  ****  %88  .تبلیغ إدارة المدرسة عن أیة مخالفة تشكل خطراً   1  25

26  6  
الحرص على عدم عرض أّي مواد أو مطبوعات ممنوعة على 

  .الغیر
77%  ***  

  ****  %86  .اصطحاب أجهزة االتصال دون موافقة إدارة المدرسة  2  29

35  5  
الحرص على تسلیم ما یستلم من المدرسة من رسائل إلى ولّي 

  .أمره
78%  ***  

  ****  %85  .تبلیغ ولّي األمر بما ُیطلب منه  3  36

  ****  %82  ار الوثائق التي تطلبها المدرسة دون تأخیرإحض  4  38

  ****  %82.7  المجموع

أفاد المرشدون التربویون بحسب النسب المبینة في الجدول أعاله؛ بأن الشعور 

أظهرت  ة، حیثـــبالمسئولیة حّقق نسبًا مرتفعة من القبول في بعض جوانبه السلوكی

على التبلیغ عن المخالفات التي تشكل المؤشرات أن التالمیذ حریصون بشكل كبیر 

وحریصون كذلك على عدم عرض أّي مطبوعات أو مواد ممنوعة داخل  ،خطراً 

مدرستهم، وبالمقابل فإن المؤشرات ُتظهر بعض المخالفات التي تعبر عن عدم التزام 

ء التالمیذ بتعلیمات إدارة المدرسة فیما یتعلق باصطحاب أجهزة االتصال وعدم تبلیغ أولیا
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األمور بما یطلب منهم في المدرسة وكذلك التأخر في إحضار الوثائق المطلوبة، وهذه 

األنماط السلوكیة السلبیة تعد من المخالفات التي ینبغي التنبیه إلیها والحرص على ضبط 

السلوك بما یتفق مع اللوائح وبما یعكس أهداف المدرسة؛ ذلك ألن إهمال هذه المظاهر 

  .   السلبیة التي ستكون أشد وطأة على النظام المدرسي سیكون له تأثیراته

  :في ضوء نتائج الدراسة یمكن الخروج بالتوصیات اآلتیة :التوصیات

ضرورة إعداد قائمة بمظاهر السلوك السلبي واطالع أولیاء أمور التالمیذ على  - 1

كون ذلك محتواها حتى یحرصوا على توجیه أبنائهم على عدم ممارسة تلك السلوكیات؛ وی

  .عقدًا ملزمًا لهم

  .بحقوق التالمیذ وحثهم على ضرورة احترامها بالمدرسة توعیة العاملون  - 2

عقد دورات تدریبیة للمرشدین التربویین وتعریفهم بآلیة التعامل مع ظواهر السلوك  - 3

  .السلبي وكیفیة تحلیل ومتابعة المخالفات دون أن یسبب ذلك حرجًا للتلمیذ وأسرته

لقاءات دوریة للتالمیذ وحثهم على االلتزام بقواعد االنضباط الصفي وتحدید  عقد - 4

  .معاییر السلوك المقبول والسلوك السلبي

جراء المزید من الدراسات حول دور المرشد التربوي بمراحل التعلیم المختلفة وتقییم إ - 5

یة التالمیذ سلوك التالمیذ بتلك المراحل؛ فالموضوع مازال بكرًا ویسهم في فهم شخص

  .بطریقة شمولیة تمكننا من اقتراح العالجات المبكرة لمظاهر االنحراف المختلفة
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  :قائمة المراجع

أزمة الهویة في المراهقة والحاجة لإلرشاد النفسي، ): 2002(بكر مرسي محمد،  أبو - 1

 .مكتبة النهضة المصریة: القاهرة

دار الفكر : یات التدریس والتعلم، القاهرةاستراتیج): 2008(جابر عبد الحمید جابر،  - 2

 .العربي

 دوافع السلوك الصفي السلبي، مجلة دراسات عربیة في علم): 2006(زیاد بركات،  - 3

 .882 -845 ، أكتوبر، ص)4(، ع)5(النفس، مج

دار المسیرة للنشر : علم النفس التربوي، عمان): 2000(صالح محمد أبو جادو،  - 4
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