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 أساليـــب تعديل السلوك املتبعة من ِقبـل معلمات الصفوف الثالثة األوىل
 مبرحلة التعليم األساسـي يف مدينة مصراته

 د. أنور عمران الصــــــــــــــــادي            
 حممد صاحل بن صــــــــــــــالحأ.                                         

 كلية الرتبية/جامعة مصراتة    

 ملخص البحث :
ىدف البحث إىل التعرف على أساليب التعزيز والعقاب ادلتبعة من قبل ادلعلمات يف          

األساسي يف مدينة مصراتو، كذلك  تعديل سلوك تالميذ الصفوف الثالثة األوىل مبرحلة التعليم
ولئك ادلعلمات، وقد مشلت عينة البحث أستخدامًا من قبل اتبني أكثر ىذه األساليب شيوعًا و 

% من رلتمع 13( معلمة مثلت 230مصراتو، وبلغ عدد عناصرىا ) البيئة اجلغرافية دلدينة
 البحث تقريباً . 

على  -ومن خالل نتائج البحث تبني أن أكثر أنواع العقاب شيوعًا لدى ادلعلمات        
نفراد، إحالة التلميذ إىل استدعاء ويل األمر، توجيو اللوم للتلميذ ادلخالف على ا: ىيالًتتيب 

إدارة ادلدرسة، توبيخ التلميذ ادلخالف للوائح ادلدرسية، إيقاف التلميذ يف آخر الصف . كما 
ىي على الًتتيب :  –ادلعلمات  ولئكأأكثر أنواع التعزيز شيوعًا ادلستخدمة من قبل اتضح أن 

بتسام للتلميذ عند القيام بسلوٍك حسن، التصفيق اجلماعي للتلميذ يف الفصل، عرض درجات اال
التلميذ ادلرتفعة أمام زمالئو يف الصف، منح الدرجات للتلميذ نظري سلوكو ادلرغوب، منح التلميذ 

 ت رمزية . معززا
    مشكلة البحث : 

   على ادلستوى العلمي األكادميي؛ فإن تعديل السلوك يعد فرعًا من فروع علم النفس 
التطبيقية؛ وىو يتضمن التطبيق ادلنظم لإلجراءات السلوكية هبدف تغيري السلوك اإلنساين وصوالً 

وادلتغريات احمليطة ذات العالقة بالسلوك؛ إىل السلوك ادلراد، وذلك من خالل تنظيم الظــــــروف 
كتساب السلوك ادلتعلم ا عتبار بأن تلك البيئة ىي من حيدد سلوك الفرد، كما أن خذًا يف االأ
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عربىا يعد زلكوماً بنتائجو من خالل الثواب والعقاب؛ فالفرد يكرر سلوكو إذا ما أثيب عليو، أما 
 السلوك ادلعاقب عليو فإنو يكف عنو .

           أن ادلدرسة مؤسسة تربوية مسؤولة عن تعديل سلوك تالميذىا من خالل  وإذ 
السيما ادلعلمات اللوايت يشكلن الفئة الغالبة من ادلعلمني يف مرحلة التعليم األساسي  –معلميها 

ببالدنا العزيزة ليبيا؛ فإن ىوالء ادلعلمات يعتربن ركنًا أساسيًا يف عملية التنشئة اإلجتماعية 
ولئك أإتباعهن لطرق زلددة يف تعديل السلوك، وىي من حيدد طبيعة العالقة القائمة بني ب

ادلعلمات وتالميذىن؛ وبالتايل فإن ذلك يلقي بظاللو عليهم ويؤثر يف حتصيلهم ومدى 
 انضباطهم واحًتامهم وكيفية تعاملهم مع اآلخرين .

حيث يستمر ذلك لعدٍد من السنني يف ؛يذوإذ أّن ادلعلمات ىنا أكثر ارتباطًا واحتكاكًا بالتالم
ادلرحلة األساسية األوىل؛ فإّن العالقة بينهم جتسد واقعًا يؤثر يف حياة التالميذ مستقباًل كما يف 
بناء شخصياهتم أيضًا ... وىنا يشار إىل الكثري من ادلمارسات الًتبوية اخلاطئة ادلتبعة يف ضبط 

 يبية؛ األمر الذي أثار التساؤالت التالية :وتعديل السلوك يف بيئتنا ادلدرسية الل
ماىي أساليب العقاب األكثر شيوًعا ادلستخدمة من ِقبل ادلعلمات يف الصفوف الثالثة  .1

 .األوىل مبرحلة التعليم األساسي يف مدينة مصراتو 
ماىي أساليب التعزيز والثواب األكثر شيوعاً ادلستخدمة من ِقبل ادلعلمات يف الصفوف  .2

 .ألوىل مبرحلة التعليم األساسي يف مدينة مصراتو الثالثة ا
ماىي أساليب العقاب األقل شيوعًا ادلستخدمة من ِقبل ادلعلمات يف الصفوف الثالثة  .3

  .األوىل مبرحلة التعليم األساسي يف مدينة مصراتو 
ماىي أساليب التعزيز األقل شيوعًا ادلستخدمة من ِقبل ادلعلمات يف الصفوف الثالثة  .4

 . مبرحلة التعليم األساسي يف مدينة مصراتو األوىل
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 أمهية البحث :
تتمثل أمهية البحث يف سربه لغور البيئة ادلدرسية، وتبني ما يتبع فيها من أساليب تربوية صحيحة 

ادلقارنة بني ما يتم دراستو من أساليب وأخرى خاطئة عند تعديل سلوك التالميذ، كذلك إعمال 
لتعديل السلوك؛ وتلك اليت يتم تداوذلا يف واقع البيئة ادلدرسية الليبية .. تربوية ونفسية علمية 

أيضًا فإن أمهيتو تكمن يف الوقوف على أساليب ادلعلمني؛ عامًة؛ وادلعلمات خاصًة يف تنشئة 
التالميذ؛  دلا لذلك من أثر على بناء شخصياهتم مستقباًل . وقد تفيد نتائج ىذا البحث 

سًتشاد ستعانة واال االني بوزارة الًتبية والتعليم، كذلك ادلعلمني وادلعلمات يفادلسؤول –ادلتواضع 
بو لتقييم وتقومي العملية الًتبوية داخل مدارسنا الليبية، كذلك ادلسامهة يف نشر الوعي بني 

 ادلعلمني وادلعلمات، واحلث على استخدام األساليب العلمية لتعديل سلــوك التالميذ . 
 :أهداف البحث 

 يهدف البحث احلايل إىل ما يلي : 
يف تعديل سلوك  -من ِقبل ادلعلمات  –التعرف على أساليب الثواب والعقاب ادلتبعة  .1

 .تالميذ الصفوف الثالثة األوىل مبرحلة التعليم األساسي يف مدينة مصراتو 
  تبني أساليب الثواب والعقاب األكثر شيوعاً ادلتبعة من ِقبل أولئك ادلعلمات . .2

  مصطلحات وتعريفات :
 تعديل السلوك :

ىو عملية منظمة تشتمل على تطبيق إجراءات عالجية معينة؛ اذلدف منها ضبط ادلتغريات 
ادلسؤولة عن السلوك؛ وذلك لتحقيق األىداف ادلرجوة وادلتمثلة يف تغيري السلوكيات ذات األمهية 

 (240 ، 2001، اإلجتماعية على النحو ادلرغوب فيو. ) زلمد أبومنرة
 مرحلة التعليم األساسي :

ادلرحلة التعليمية األوىل من التعليم النظامي ادلتبعة يف ليبيا، وىي إلزامية، ويقبل فيو التالميذ من 
سن السادسة ومدهتا تسع سنوات، إذ دتتد من الصف األول إىل الصف التاسع، وىدفها تنمية 
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واىبو، وإعطاؤه األسس العلمية والًتبوية والثقافية ادلدارك العقلية للتلميذ وحتسني ميولو، وم
   ( 38، 2007إلستكمال بناء شخصيتو . ) صلاة الزليطين، 

 :تعريفات إجرائية 
        معلمة الصف :

ىي تلك ادلعلمة اليت تدرس ادلواد األساسية للصفوف الثالثة األوىل؛ وعادًة ما تتوىل تدريس 
.. ) علوم ورياضيات ( ، ) لغة عربية وتربية إسالمية ( .. أو ضلو مادتني أو أكثر من تلك ادلواد 

 ذلك .
 تالميذ الصفوف الثالثة األوىل من التعليم األساسي :

ىم تالميذ ادلرحلة اليت تبدأ بالصف األول اإلبتدائي وتنتهي بنهاية الصف الثالث اإلبتدائي يف 
 دولة ليبيا ومدة الدراسة هبا ثالثة سنوات .

تعديل السلوك ادلتبعة من ِقبل ادلعلمات :أساليب   
ىي طرق الثواب ) التعزيز ( والعقاب ادلتبعة من ِقبل ادلعلمات يف توجيو سلوك تالميذىن بغية 
حتقيق تغري فيو وجعلو أكثر إجيابية وفعالية؛ وفقًا لوجهة نظرىن، وتتحدد تلك األساليب وفقاً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس األساليب ادلستخدم يف ىذا للدرجة اليت يتحصل عليها كل أسلوب على مقيـ
 البحث ) اإلستبانة ( .

 حدود البحث :
البحث احلايل على عينة من معلمات الصفوف الثالثة األوىل دلرحلة التعليم  اقتصر     

    ىن م ( بفصليو، وعدد2016ـ  2015العام الدراسي ) خالل األساسي يف مدينة مصراتو 
 .( معلمة 230) 
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 الدراسات السابقة :
من خالصة الدراسات السابقة اليت تناولت أساليب تعديل  ستعراض بعضاىنا؛ يتم       

طالع عليها، ومن ذلك فقد اىتمت رتبط مبوضوع ىذا البحث؛ وتيسر االالسلوك؛ تلك اليت ت
يف  -( بتعديل بعض األمناط السلوكية غري ادلرغوبة 1986الدراسة اليت أجراىا نشوايت وآخرين )

إعتمادًا على إستخدام بعض اإلجراءات السلوكية، وقد أجريت  -الصف ادلدرسي العادي 
سلوك غري ادلرغوب فيها الدراسة يف األردن وىدفت؛ على ضلٍو رئيس؛ إىل حتليل بعض أمناط ال

اليت تظهر لدى بعض الطلبة مع زلاولة تعديلها بإستخدام إجراءات سلوكية منظمة بينت 
جدواىا يف تعديل السلوك، ولتحقيق ىذا اذلدف، ويف ذات السياق؛ تطرقت  دراسات عديدة

واإلطفاء  الدراسة إىل أكثر األمناط شيوعًا للسلوك غري ادلرغوب، واختربت مدى فعالية التعزيز
والتعليمات ادلباشرة يف تعديل السلوك. وقد أسفرت النتائج عن قائمة تظهر ترتيب األمناط 
السلوكية غري ادلرغوب فيها لدى تالميذ ادلرحلة اإلبتدائية وفقا إلدراك ادلعلمني ، كما أنتهت 

تعديل السلوك من الدراسة إىل إمكانية تعديل األمناط السلوكية غري ادلرغوب فيها وفقًا دلبادىء 
 أساليب التعزيز " التدعيم " والعقاب .

( استهدفت الكشف عن اإلجتاىات السائدة 1991كذا؛ فإن دراسة زايد احلارثي )       
لدى أولياء األمور وادلعلمني يف مدينة مكة ادلكرمة ضلو إستخدام العقاب البدين مع التعرف على 

ستقلة ودالالهتا اإلحصائية، وقد طبقت الدراسة على عالقة ىذه اإلجتاىات ببعض ادلتغريات ادل
 68ويلُّ أمر ومعلم ومعلمة من مدينة مكة ادلكرمة، وأظهرت النتائج أن نسبة  400عينة قوامها 

؛ فهم يرفضون إجتاىات سلبية ضلو العقاب البدين% من أفراد العينة أولياء األمور وادلعلمني ذوي 
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني ادلتغري ادلستقل ادلتمثل استخدامو مع التالميذ، كما أنو 

ب يف السن وبني ادلتغري التابع ادلتمثل يف إجتاىات كٍل من ادلعلمني وأولياء األمور ضلو العقا
 .   البدين

( وتناول فيها األساليب اليت يستخدمها 1994ة اليت أجراىا راشد السهل ) وعن الدراس       
احلد من السلوك غري ادلرغوب لدى تالميذ ادلرحلة اإلبتدائية بدولة الكويت؛ فقد  ادلعلمون يف
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تبني الباحث فيها الوضع الراىن لألساليب اليت يستخدمها ادلعلمون لتعديل سلوك األطفال يف 
معلمًا ومعلمة موزعني على زلافظات  296ادلرحلة اإلبتدائية، وقد تكونت عينة الدراسة من 

ذلا طبقت على العينة استبانتان؛ حبيث ىدفت األوىل إىل التعرف على مدى الكويت، وخال
إنتشار السلوك غري ادلرغوب فيو، بينما ىدفت اإلستبانة الثانية إىل التعرف على األساليب اليت 
يستخدمها ادلعلمون يف احلد من السلوك غري ادلرغوب فيو . وقد أسفرت النتائج عن أن 

مييلون إىل إستخدام األساليب احلديثة وإمنا يفضلون إستخدام األساليب ادلعلمات وادلعلمون ال 
التقليدية يف تعديل سلوك التالميذ، كــــــما أّن ) العدوان، الكذب، عدم النظافة ... ( ىي أكثر 

 . ادلشكالت السلوكية تفشياً بني تالميذ ادلرحلة اإلبتدائية
( فقد تبينت أساليب الًتغيب  2012أما دراسة العيدان عبد الكرمي والظفريي مساوي )        

والثواب وأساليب الًتىيب والعقاب ادلستخدمة من قبل معلمي مادة الًتبية اإلسالمية يف مدارس 
ادلرحلة اإلبتدائية بدولة الكويت، وفيها إعتمد الباحثان الطريقة العشوائية عن طريق القرعة يف 

ختيار عينة من ادلناطق التعليمية بدولة الكويت، وذلك مبعدل عشرة مدارس ابتدائية يف كل إ
منطقة تعليمية، مخسة منها دلدارس البنني واخلمسة األخرى دلدارس البنات، وتوصلت نتائج 
الدراسة إىل أن ادلعلمني مييلون إلستخدام الثواب والًتغيب أكثر من إستعمال أسلوب العقاب، 

سبًة عالية من ادلعلمني يفضلون إستخدام أسلوب الًتىيب، كما وأن التدعيم والثواب وأن ن
 مفضل إستخدامو عند ادلعلمات أكثر منو تقضيالً وإستخداماً عند ادلعلمني . 

( جبانٍب حتليلي آلراء ادلعلمني وأولياء األمور حول  2012وانفردت دراسة رلدي يونس ) 
اإلبتدائية، وىدفت الدراسة إىل الوقوف على واقع إستخدام العقاب يف العقاب يف ادلدارس 

ادلدارس اإلبتدائية للبنني باإلضافة إىل التعرف عما إذا كان ادلعلمون وأولياء األمور يؤلفون مجاعة 
واحدة فيما يتعلق بإستخدام العقاب أم أهنم ميثلون مجاعتني سلتلفتني شلا يقلل من فرص التفاعل 

بني البيت وادلدرسة؛ وقد اعتمد الباحث على الطريقة العشوائية إلختيار العينة من بني  واإلتصال
معلمي ادلدارس اإلبتدائية مبدينة بريدة يف ادلملكة السعودية، وقد وصل عدد أفراد العينة إىل 

% من اجملتمع األصلي للمعلمني، وبنفس الطريقة اختار الباحث  10( معلمًا بواقع  235)



  أساليـــب تعديل السلوك املتبعة من ِقبـل معلمات                    سادسالالعدد  -جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

121 

 

فردًا من أولياء أمور التالميذ ادلسجلني يف مدارس مدينة بريدة؛ وقد أسفرت النتائج ( 386)
على أنو ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني كٍل من أفراد العينة " ادلعلمني وأولياء األمور" 
حول استخدام أساليب العقاب ادلتبعة يف ادلدارس اإلبتدائية؛ وىم بذلك يؤلفون مجاعة واحدة 

 ريباً .  تق
( اليت ىدفت إىل الكشف عن  2000ومن الدراسات األجنبية؛ دراسة مارلني )        

األساليب الىت يتبعها ادلعلمون يف مدارس الواليات ادلتحدة األمريكية عند التعامل مع السلوك 
( معلماً ومعلمة؛ حيث 122السليب لدى طالب ادلرحلة األساسية. وتكونت عينة الدراسة من )

سفرت نتائجها عن أّن ادلعلمني يفضلون أسلوب احلوار وادلناقشة ادلفتوحة مع التالميذ ذوي أ
السلوك السليب . كما ظهر أن األنشطة التعليمية اليت ركزت على التعليم اجلماعي ىي األفضل 
من أجل التخلص من السلوك السليب، وأثبتت النتائج أن ادلعلمني يستخدمون ىذه األساليب 

 مرتفعة .بدرجة 
( معلمًا يف سبٍع من ادلدارس 45( ىدفت دلعرفة رأي ) 2003أيضًا فإن دراسة مونيت ) 

شكالت السلوكية بالواليات ادلتحدة األمريكية، كذلك معرفة األساليب ادلتبعة يف عالج بعض ادل
: مشكلة التصرف السيئ، وتدين مستوى التحصيل الدراسي. وقد توصلت واألكادميية مثل

ة إىل أن األسلوب العالجي عن طريق اإلرشاد والتوجيو، وإعطاء ادلعززات، والتعليم من الباحث
ىي من أفضل األساليب دلعاجلة ادلشاكل السلوكية  –خالل التفاعل الصفي اجلماعي 

 واألكادميية . 
( اليت سعت للتعرف على األساليب اليت يتبعها  2005يشار كذلك إىل دراسة يوكون )

تعاملهم مع التالميذ ادلشاكسني داخل الصف، وقد تكونت عينة الدراسة من  ادلعلمون عند
( معلمًا ومعلمة يف عدٍد من ادلدارس بالواليات ادلتحدة األمريكية، وقد أظهرت يف 144)

ختامها أّن أىم األساليب للتعامل مع التالميذ ادلشاكسني ىي: النبذ والتجاىل، مث بناء عالقات 
ى مشكالت ىوالء التالميذ وتفهمها، واإلعتماد على طرق التعلم اجلمعي إنسانية بالتعرف عل

 وإشراك التالميذ يف األنشطة ادلختلفة الرياضية والفنية .
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( األساليب اليت يتبعها ادلعلمون يف الواليات ادلتحدة  2005وقد تقصت دراسة نورمان ) 
مية، وقد تكونت عينة الدراسة من األمريكية عند التعامل مع السلوك العنيف يف ادلدارس احلكو 

( مدرسة . وتوصلت نتائج ىذه الدراسة إىل أن مستوى السلوك 34( معلماً ومعلمة يف )594)
العنيف لدى الطالب كان مرتفعاً، كما أن الربامج ادلصممة على أساس تربوي كانت أصلح 

 الربامج يف التعامل مع ىذا النمط من السلوك .
( ىدفت إىل التعرف على االضطرابات  2006راسة مونديا والورينس ) وأخرياً؛ فإن د       

طالب بعدٍد من ادلدارس  300السلوكية وعالقتها بالسلوك العدواين، وقد بلغت عينة الدراسة 
وقد استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي، وأسفرت عن عدة نتائج كان من بينها  سوازيالنديف 

اعلية يف خفض ادلشكالت السلوكية، كما أن التعزيز االجيايب أن التعزيز ىو األسلوب األكثر ف
 ىو أجدى  أنواع األساليب يف عالج ادلشكالت السلوكية .

 تعقيب على الدراسات السابقة :
تلك الدراسات يف رلملها ذات صلة بالبحث احلايل؛ إذ أهنا بتناوذلا ألساليب تعديل        

سلتلفة أو ربطًا مبتغريات أخرى؛  فإن ىذه الدراسات السلوك  وإن كان ذلك يف بيئات حبثية 
رًة غور أمناطها ادلختلفة؛ ورغم تعاملت مع ىذه األساليب؛ وعرجت ضمنًا على طبيعتها ساب

تبعة يف تعديل تفاق معظم تلك الدراسات يف ىدٍف رئيس متمثل يف التعرف على األساليب ادلا
.. وإذ أن ف األخرى اخلاصة بكٍل منها، ختذت مناٍح شىت يف األىدااالسلوك؛ إال أهنا 

الدراسات السابقة تعد من ادلراجع الرئيسة اليت يعتمد عليها يف البحوث عامًة؛ وذلك دلعرفة ما 
يتوصل إليو الباحثون من نتائج دلقارنة ذلك مبا يتم التوصل إليو، ومعرفة مدى اإلتفاق 

ن إجرائها، ومتغرياهتا، .. فقد كان واإلختالف معها؛ ذلك من حيث أىدافها، ومنهجها، ومكا
 . اإلسًتشاد هبا يف مسار ىذا البحثلتلك الدراسات اليت عرج عليها األثر الكبري يف اإلستعانة و 
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 اجراءات البحث :
 منهج البحث :

ستكشايف ، وذلك دلالئمتو طبيعة ىذا البحث وأىدافو، وألنو عتماد على ادلنهج الوصفي االمت اال
 أو أنو حيدد الصورة اليت تكون عليها ىذه ادلشكلة . ادلشكلة كما ىي،يصف واقع 

 جمتمع البحث :
تكون رلتمع البحث من ادلعلمات الاليت يدرسن بالصفوف الثالثة األوىل ) الصف األول، 

( يف     2016، 2015الصف الثاين، الصف الثالث ( مبدارس مدينة مصراتو للعام الدراسي )
 .( مبحوثة 1722غ عددىن )ق ( البالمناط 7) 

 اسم املدرسة ر.ت
الصف      

 األول
 اإلمجايل الصف  الثالث الصف  الثاين

 14 5 5 4 اجلزيرة  .1

 8 4 2 2 القرضابية للبنات  .2
 8 2 4 2 شهداء مرباط  .3
 10 5 2 3 بدر الكربى   .4
 10 5 3 2 رأس التوتة   .5
 6 2 2 2 النجم الساطع  .6
 11 5 2 4 عني جالوت  .7
عبد مجال   .8

 10 4 3 3 الناصر

 7 2 3 2 شهداء العقيلة   .9
 8 3 3 2 ادلركزية  .10
علي بن أيب   .11

 7 1 2 4 طالب 
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 عينة البحث :

ستبانة البحث على رلموعة من ادلعلمات الاليت يدرسن يف الصفوف الثالثة األوىل، وقد اطبقت 
 24( معلمة موزعات على 230اجلغرافية دلدينة مصراتو؛ حيث بلغت )البيئة  -مشلت العينة 

 مدرسة ، واجلدول التايل يوضح ذلك :
  أداة البحث :

دتثلت يف إستبانة ألساليب ادلعلمات ادلتبعة يف ضبط الصف وتعديل السلوك، ومت ذلك من  
ادلبدئية اليت تكونت من سؤالني عن األساليب ادلتبعة  خالل الرجوع إىل اإلطار النظري واإلستبانة

عند ادلعلمات يف تعديل سلوك التالميذ، اولئك ادلعلمات الالئي  يدرسن يف الصفوف الثالثة 
األوىل ) الصف األول، الصف الثاين، الصف الثالث ( .. وقد تكونت اإلستبانة يف شكلها 

 3 0 2 1 أبو شعرية   .12
 7 1 3 3 مدارس مصراتو  .13
 7 2 3 2 شهداء يدر   .14
 13 5 5 3 رابعة العداوية  ش .15
 9 3 3 3 شاطئ األمان   .16
 14 5 5 4 شهداء الرميلة  .17
 12 5 3 4 مارس  6  .18
 9 2 4 3 الصحابة   .19
 6 1 3 2 عمر ادلختار   .20
 8 3 2 3 جيل ادلستقبل   .21
 19 8 5 6 ذات الرمال   .22
 13 4 5 4 األنوار   .23
 8 3 2 3 عبد العاطي   .24
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( فقرة، أما 19التعزيز، العقاب ( التعزيز من )النهائي من زلورين ألساليب تعديل السلوك ) 
( فقرة، كذلك فقد اعتمدت اإلستبانة على أربعة بدائل تتاح للمبحوث 30العقاب فقد مشل )

              ( يف حالة 2(، )  ( يف حالة ) نــــادراً  1أبدًا (، )   –( يف حالة  ) ال  0ىي :  )
 .( يف حالة ) دائماً (  3، ) () أحياناً 

 : مت التحقق من صدق األداة عن طريق زلكني  : صدق األداة
 للتحكيم من قبل رلموعة من األساتذة اخلبـــراء .  –يف شكلها األويل  -ستبانة أ. إخضاع اال

سلوب االتساق الداخلي، وذلك حبساب معامل أ ستبانة بإستخدامب. التحقق من صدق اال
ستبانة  والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليو ىذه إلرتباط بني كل فقرة من فقرات االا

 الفقــرة.
 ستخدام معادلة آلفا كرونباخ .استبانة بمت التحقق من ثبات اال ثبات األداة :

 األساليب اإلحصائية :
 استخدم يف البحث األساليب اإلحصائية التالية :

 . ستبانةتساق الداخلي لالرتباط بريسون : حلساب صدق االامل معا
 التكرار والنسب ادلئوية : حلساب تكرار بدائل اإلجابة عن كل فقرة من فقرات اإلستبانة .

 ستجابات أفراد العينة على كل فقرة من فقرات االستبانة. ادلئوي : حلساب النسبة ادلئوية الالوزن 
 معامل آلفا كروباخ : للتحقق من ثبات اإلستبانة .

 ستبانة. العينة على كل فقرة من فقرات اال تجابات أفرادالوسط ادلرجح : حلساب متوسطات اس
 عرض نتائج البحث وتفسريها :

لإلجابة عن تساؤالت البحث؛ وبواسطة األساليب اإلحصائية اليت أشري إليها تفصيالً؛ مت 
حساب التكرارات والنسب ادلئوية لبدائل اإلجابة عن كل فقرة من الفقرات على حدة، ومن 

اليت جاءت يف صورة متوسطات حسابية ومتوسطات مرجحة ونسب مئوية .. خالل النتائج 
 ميكن استخالص اآليت :
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 أساليب العقاب األكثر شيوعاً :
 استدعاء ويل أمر التلميذ : .1

واملتوسط الفرضي مثال من جدول املعاجلة اإلحصائية : التكرارات والنسبة املئوية 
 احملور األول ستجابات أفراد العينة حولوالوزن املئوي ال

 الفقرة ت
الوزن  بدائل اإلجابة التكرار

 املئوي
املتوسط 
 الرتتيب املرجح

 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  النسبة

 استدعاء ويل أمر التلميذ 28
 29 48 116 38 ك

56.85 1.71 1 
% 16.5 50.2 20.8 12.6 

 
( % يف أساليب العقاب ادلتبعة، وىذا يتوافق مع 56.85حتصلت ىذه الفقرة على أعلى نسبة )

( يف أن ادلعلمات وادلعلمني ال مييلون إلستخدام األساليب 1994نتائج دراسة راشد السهل )
ستخدام األساليب التقليدية يف تعديل السلوك وذلك يشمل ااحلديثة يف العقاب ؛ وإمنا يفضلون 

اء ويل األمر؛ كنوع من العقاب .. ومن وجهة نظر الباحثني فإن إعتماد ىذا األسلوب استدع
التقليدي يف العقاب من ِقبل ادلعلمات؛ قد يعود إىل الكثافة الطالبية يف مدارسنا حبيث يالقي 

 ستخدام أساليب أخرى تتطلب وقتاً وجهداً . اادلعلم صعوبًة يف 
 نفراد :الى . توجيو اللوم للتلميذ ادلخالف ع2

( % وتتوافق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة العيدان عبد الكرمي 55.12حتصلت على نسبة )
ستخدام الثواب والًتغيب أكثر يف أن نسبة من ادلعلمني مييلون ال( 2012والظفريى مساوي )

ن ذلك قد إالسيما ادلعلمات، ومن وجهة نظر الباحثني ف -من  إستعمال أسلوب العقاب 
 إىل زيادة وعي ادلعلمات ورغبتهن يف عدم إحراج التلميذ أمام زمالئو بالصف.يرجع 
 . إحالة التلميذ إلدارة ادلدرسة : 3

( % وىذه النسبة ادلرتفعة اليت حصلت عليها ىذه الفقرة تؤيد 45.74حتصلت على نسبة )
و أولياء ( يف أّن ىناك توافقًا بني ادلعلمني 2012ماجاءت بو نتائج دراسة رلدي يونس )
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ستنفاذ استخدام أساليب العقاب، ومن وجهة نظر الباحثني فإّن ىذا يشري إىل ااألمور حول 
 ادلعلم جلميع الطرق واألساليب ادلستخدمة شلا يدفعو إلحالة التلميذ على إدارة ادلدرسة .

 . توبيخ التلميذ ادلخالف للوائح ادلدرسية :4
ذه النتيجة ال تتوافق مع معظم الدراسات ( % وى44.15حتصلت ىذه الفقرة على نسبة )

( اليت أشارت إىل أن ادلعلمني 2000السابقة السيما األجنبية، ومنها دراسة مارلني )
يفضلون أسلوب احلوار وادلناقشة ادلفتوحة مع التالميذ ذوي السلوك السليب، ومن وجهة نظر 

نا الليبية ورغبتها يف احلفاظ على الباحثني فان ذلك قد يرجع لصرامة اإلدارات التقليدية دلدارس
 اللوائح والقوانني اخلاصة بالعملية التعليمة وعدم ادلساس بنظامها .

 . إيقاف التلميذ يف آخر الصف :5
( % وىذه النتيجة تتفق مع اجتاه اجلزء األعم من 39.53حتصلت ىذه الفقرة على نسبة )

       يف تعديل السلوك السيما الدراسات السابقة يف جلوء عيناهتا لألساليب احلديثة
( ودراسة 1986اإلقصاء، ومن ذلك توافق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة نشوايت وآخرين )

 ( .2005( ودراسة يوكون )1991زايد احلارثي )
 أساليب التعزيز األكثر شيوعاً : 

ي مثال من جدول املعاجلة اإلحصائية : التكرارات والنسبة املئوية واملتوسط الفرض
 والوزن املئوي إلستجابات أفراد العينة حول احملور الثاين

 الفقرة ت
الوزن  بدائل اإلجابة التكرار

 املئوي
املتوسط 
 املرجح

 الرتتيب
 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  النسبة

2 

االبتسام 
للتلميذ عند 
القيام بسلوك 

 حسن

 3 2 23 203 ك

94.80 2.84 1 
% 87.9 10.0 9 1.3 
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 . اإلبتسام للتلميذ عند القيام بسلوك حسن : 1 
(% متوافقًة بذلك مع نتائج دراسة 94.80تشري النتائج إىل حتقيق ىذه الفقرة لنسبة )

( يف أن اجلزء األعم من ادلعلمني مييلون 2012العيدان عبد الكرمي والظفريى مساوي )
أسلوب الثواب والًتغيب أكثر من استعمال أسلوب العقاب، ومن وجهة نظر  إلستخدام

الباحثني فإن ىذه النسبة األكثر ارتفاعاً؛ قد ترجع دلا لذلك من يسر يف إستخدامو واألثر 
 الطيب الذي يًتكو عند التالميذ شلا يزيد من احتمالية تكرار السلوك اجليد .  

 فصل :. التصفيق اجلماعي للتلميذ يف ال2
( % حققتها ىذه الفقرة؛ وىذا ما اجتهت إليو نتائج بعض 88.61تشري النتائج إيل نسبة )

( اليت أشارت إىل أن منح ادلعززات يعد من أفضل 2003الدراسات، ومنها دراسة مونيت )
األساليب عند معاجلة ادلشاكل السلوكية، ومن وجهة نظر الباحثني فإن ذلك قد يعود إىل أن 

جلماعي يرفع من الروح ادلعنوية لدى التلميذ، إضافًة إىل كونو اسلوب غري مكلف التصفيق ا
 وغري رلهد .

 . عرض درجات التلميذ ادلرتقغة أمام زمالئو يف الصف  :3
( % وىذا ما يتوافق مع نتائج دراسة العيدان 87.15حصلت ىذه الفقرة على نسبة مئوية )

ىناك إجتاىاً لدى ادلعلمني ضلو استخدام الثواب ( يف أن 2012عبدالكرمي والظفريي مساوي )
والًتغيب، ومن وجهة نظر الباحثني فان إستخدام ىذا األسلوب يرجع لكونو دافعًا للتلميذ 

 من أجل رفع مستواه الدراسي وزلفزاً لو على االجتهاد .
 . منح درجات للتلميذ نظري سلوكو ادلرغوب  ومنح التلميذ معززات رمزية  :4

( % وىذه النسب ادلرتفعة 63( % ؛ )71.42اتان الفقرتان على نسب مئوية )حتصلت ى
أيضًا تتوافق مع جل نتائج الدراسات السابقة يف اجتاىاهتا ضلو استخدام أساليب التعزيز 

( ودراسة العيدان عبد الكرمي والظفريى 1991والًتغيب والثواب؛ ومنها دراسة زايد احلارثي )
 ( .2003(  ودراسة مونيت )2000رلني )( ودراسة ما2012مساوي )
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 أساليب العقاب األقل شيوعاً :
مثال من جدول املعاجلة اإلحصائية : التكرارات والنسبة املئوية واملتوسط الفرضي 

 والوزن املئوي إلستجابات أفراد العينة حول احملور األول

 الفقرة ت
الوزن  بدائل اإلجابة التكرار

 املئوي
املتوسط 
 الرتتيب املرجح

 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  النسبة

6 
صفع 
    الوجه 

  () بالكف

 223 4 4 0 ك
1.73 0.5 28 

% 0 1.7 1.7 96.5 

 
 نالت ىذه األساليب؛ وىي : صفع الوجو )بالكف(، شد شعر التلميذ، توجيو عبارات

    التلميذ من فًتةالسخرية للتلميذ، نقل التلميذ من فصٍل إىل فصٍل آخر، حرمان 
االسًتاحة، ... نالت ىذه األساليب النسبة األقل استخداماً من أساليب العقاب لدى 

ادلعلمات؛ وذلك ما يتوافق مع معظم نتائج الدراسات السابقة؛ السيما دراسة زايد احلارثي 
( 2003( ودراسة مونيت )2000( والدراسات األجنبية الثالث : دراسة مارلني )1991)

( اليت خلصت يف نتائجها إىل أن أساليب احلوار وادلناقشة ادلفتوحة 2005راسة يوكون )ود
ىي  –واإلرشاد والتوجيو ومنح ادلعززات وإشراك التلميذ يف األنشطة ادلختلفة الرياضية الفنية 

جتاه يعد مؤشراً من وجهة نظر الباحثني فإن ىذا االاألساليب ادلثلى لتعديل سلوك التلميذ، و 
ن مجيع التوجهات الًتبوية ترفض مثل إابياً لنمو الوعي لدى ادلعلمات يف بالدنا؛ حيث إجي

لذلك من  ىذه األساليب؛ فهي أساليب قاسية قد تولد حاالت انفعالية غري مرغوبة، أيضاً دلا
للتلميذ أمام زمالئو، كذلك فان ىذه األساليب تؤثر يف حتصيل التلميذ  أثر متمثل يف إحــــراج

من ثقتو بنفسو ومفهومو حول الذات .  اسي؛ وتضعــــــــــــــــــفالدر   
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 أساليب التعزيز األقل شيوعاً : 
مثال من جدول املعاجلة اإلحصائية : التكرارات والنسبة املئوية واملتوسط الفرضي 

 والوزن املئوي إلستجابات أفراد العينة حول احملور الثاين

 الفقرة ت

التكرا
 ر

 اإلجابةبدائل 
الوزن 
 املئوي

املتوسط 
النس الرتتيب املرجح

 بة
 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً 

16 

إشراك التلميذ 
يف الرحالت 
والزيارات 
للمواقع 
 املختلفة

 111 25 44 51 ك

38 1.15 18 % 22.1 19.0 10.8 48.1 

 
نالت ىذه األساليب؛ وىي : إشراك التلميذ يف الرحالت والزيارات للمواقع ادلختلفة، تقدمي 
ادلعززات الغذائية، إشراك التلميذ يف اإلذاعة ادلدرسية، الثناء علي التلميذ يف اإلذاعة ادلدرسية، 

ساليب إدراج اسم التلميذ وصورتو يف لوحة الشرف نظري القيام بسلوك شليز،... نالت ىذه األ
النسبة األقل استخداماً من أساليب التعزيز لدى ادلعلمات ؛ وفيما عدا اسلوب ) تقدمي ادلعززات 
الغذائية ( فإن ىذا يعد سلالفًا لإلجتاىات احلديثة يف تعديل السلوك، كما أنو ال يتفق مع معظم 

إن ذلك قد نتائج الدراسات السابقة اليت تيسرت يف ىذا البحث، ومن وجهة نظر الباحثني ف
ووقتاً،      ( مكلفة مادياً وتتطلب تنظيماً ه األساليب ) كالرحالت والزياراتيعود لكون بعض ىذ

كما قد يعزى األمر إىل ضعف اإلدارة ادلدرسية يف معظم مدارسنا الليبية حالياً، إضافًة لضعف 
 ادلستوى األكادميي لدى نسبة كبرية من ادلعلمات . 
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 التوصيات :
. اإلمياء للجهات الًتبوية ادلسؤولو عن العملية التعليمية يف بالدنا بتوجيو ادلعلمني إىل استخدام 1

األساليب الصحيحة يف تعديل سلوك التالميذ؛ مبا يضمن حسن األسلوب، ويعمل على زرع 
 الثقة بني ادلعلم والتلميذ .

ططها السنوية؛ إّما بتطبيق . حث إدارات ادلدارس على اعتماد برامج تعديل السلوك ضمن خ2
ذلك من قبل ادلعلمني ضمن حصصهم الدراسية أو بتكليف معلمني ومعلمات مؤىلني تربويا  
كي يتفرغوا إلعداد وتطبيق خطط تعديل السلوك لكافة التالميذ شلن يعانون مشاكل سلوكية أو 

 أكادميية .
حلديثة يف تعديل السلوك؛ ومن . إقامة دورات تدريبية للمعلمات تتناول األساليب العلمية ا3
لك أساليب التعاقد السلوكي يف أشكاذلا البسيطة اليت ميكن إستخدامها من ِقبل ادلعلمات ذ

خالل ادائهن ادلهين؛ باإلضافة إىل األساليب األخرى ذات ادلنهجية السهلة يف التطبيق  
 كاإلقتصاد الرمزي ولوحة النجم، وما إىل ذلك .

 املقرتحات : 
دراسة تستقصي آراء ادلعلمني وادلعلمات يف األساليب ادلتبعة لتعديل السلوك مبدارسنا  . إجراء1

 الليبية .
 . إجراء دراسة تستقصي آراء أولياء األمور يف أساليب تعديل السلوك ادلتبعة حالياً مبدارسنا .                           2
 الصف .. إجراء دراسة تتحرى أثر إستخدام التعزيز يف ضبط 3
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