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ـ           : ملخص ديل هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى ممارسة معلمي المرحلة الثانوية ألساليب تع
السلوك كما جاءت في السنة النبوية، وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ، وقد بنيا               

) 212(فقرة، طُبقت االستبانة على عينة قوامها ) 26(استبانة لتحقيق هذا الغرض ، تكونت من   
 ، كشفت من المديرين والمشرفين التربويين بمحافظات غزة ، تم اختيارها بطريقة عشوائية طبقية

 في تعديل سلوك طالبهم بنسبة عالية ، بلغت ρالدراسة عن استخدام المعلمين ألساليب الرسول   
، كما بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المهنـة             %) 81.72(
لصالح المديرين حول درجة استخدام المعلمين ألساليب تعديل السلوك ، كذلك           ) مدير، مشرف (

لصالح اإلناث ، وأوصت ) ذكور ، إناث  (بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الجنس         
الدراسة المعلمين الذكور بمزيد من التزام أساليب الرفق واللين وإبداء التعاطف مع طالبهم وتقديم 

اسة حوافز مادية ومعنوية للطالب المتميزين من الناحيتين العلمية والسلوكية ، كما أوصت الدر    
 .باستثمار الفن الهادف لتعزيز السلوك اإليجابي لدى طالب المرحلة الثانوية

Adopting Behavior Reform Methods of the Sunna in 
Secondary Schools   

from the headmasters and education supervisors’ perspective  
In the Gaza Governorates 

Abstract: This study aims to determine to what extent the secondary school 
teachers accept and practice the methods of behavior reform reported in the 
Sunna of our prophet Mohammed. The researchers used the analytical 
descriptive method, as they built a questionnaire  consisting of 26 items in 
order to test the hypothesis.  The tool was applied on a sample of 212 which 
included  headmasters and educational supervisors in the Gaza Governorates . 
They were selected by a stratified random sample. 
The results showed that the teachers employed the methods of  the Sunna  by 
(81.72%). in reforming the behavior patterns of their students. 
  It was found that there are significant differences between headmasters and 
supervisors in adopting these behavior reform methods , in which the results 
were in favor of supervisors.  Gender was another crucial factor of  significant 
difference which was in favor of females 
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  The researchers made a number of  recommendations directed especially to 
male teachers. These included:  to be more symapathetic and kind in dealing 
with students ,  and to introduce moral and financial motivational techniques  
to reward those who show progress both  in learning and behavior. And  to 
employ performing arts  to reinforce positive behavior of secondary school  
students. 

 :مقدمة
يحتاج وإحداث تغيرات مرغوب فيها حيث ، التربية في جوهرها عملية تعديل للسلوك اإلنساني 
حيث  ،يتأثر بما حوله من ظروف     -بطبعه   -الفرد دوماً إلى تعديل في سلوكه نحو األفضل وهو          

كل " :ρ سلوكية إيجابية وأخرى سلبية ، وهو بطبعه يخطئ ، وقد عبر عن ذلك قوله    اًسب أنماط تيك
  .)1("بني آدم خطاء وخير الخطائيين التوابون

قع على كاهل المعلمين في المدارس ، توجيه المتعلمين وإرشادهم وإكسابهم أنماط السـلوك              يو
 )2( .غرس وتقويم القيم األصيلة لديهمالحسن وغرس االتجاهات اإليجابية مع 

هم إلى مرحلة المراهقـة  ئ بحكم انتماوتشتد الحاجة إلى رعاية سلوك الطلبة في المرحلة الثانوية ،    
على ما فيها من مخاطر حيث تشهد تطورات مفاجئة جسمية وجنسية وسلوكية ، قد ال يواكبها نمو    
اجتماعي وعقلي وتزداد المشكلة تعقيداً ، حينما يخفق الكبار المحيطون في التعامل التربوي مـع               

 )3(.هذه المرحلة الحساسة 
 عقد الستينات من هذا القرن، انبثـاق علـم          د على طبيعة سلوكه، فقد شهد     رد يعتم ولما كان تكيف الف   

لمنحنى السلوكي السلوك اإلنساني ، حيث ُأرسيت أساليب تعديل السلوك على المفاهيم والقوانين التي قدمها ا
انية ، وقد أفادت نتائج العديد من الدراسات الميد)4( على دراسة السلوك الظاهرتي ركزفي علم النفس والت

والتجربة المعاصرة إلى أن السلوك اإلنساني ، ال يتغير بمجرد االستماع إلـى التوجيهـات والنصـائح                 
، يظل محدوداً ما لم يـرتبط       ي تعديل السلوك وتغيير االتجاهات    والمواعظ على أهميتها إذ األثر الفعلي ف      

محيطة لضمان تكرارها وتثبيتها حتى بتطبيقات عملية وأنماط سلوكية تستمر لفترات طويلة تُدعم من البيئة ال
 )5( .تتحول إلى عادات راسخة في السلوك اإلنساني

 ، يلحظ اشتمالها على عدد هائل من النماذج والتطبيقات العملية لكافة )السنة النبوية(ومن خالل مدارسة 
 . اإلنساني في مختلف جوانب الحياةنواحي السلوك

أن التصـرفات األخالقيـة   ) 1991( قميحة والصليبي  وفي البيئة الفلسطينية ، أظهرت دراسة     
 .وقطاع غزة أخذت تتجه إلى السلبيةلطالب الضفة الغربية 
إلى أثر الفوضى والسلوك السلبي داخل المدرسة على        ) Purcell) 1999وقد أشارت دراسة    

عمل  الطالب ، وأوصى الباحث بضرورة الرح ممارسة تقنيات االسترخاء مع أولئكالطالب ، واقت 
 .فعيل النظام بصورة أكبر في الفصلعلى إيجاد خطط بديلة آلليات ت
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التوصل إلى برنامج إرشادي لمواجهة سـلوك العنـف         ) 1999(واستهدفت دراسة مصطفى    
المدرسي لدى طالب التعليم الثانوي الفنّي باستخدام خدمة الجماعة ، وقد أوضحت نتائج الدراسة              

 أهم أسباب العنف المدرسي لدى الطالب ، يليه غياب التوجيـه        أن عدم متابعة األسرة لألبناء من     
 اللوم المستمر من جانب المدرسـين        المدرسين ثم ممارسة    أكان من قبل اآلباء أم     واإلرشاد سواء 

 .للطالب 
في دراسته األساليب النبوية في معالجة أخطاء الناس السلوكية على          ) 2003(وتناول عويضة   

 .مبيناً أنواع تلك األخطاء واآلداب المتعلقة بتصحيحهامستوى الفرد واألسرة ، 
 )6(.زعاجاً، من أكثر القضايا إن سلوك الطلبة بطريقة غير مقبولة إلى أ)رمزي(وأشار 

ن ، لتصبح نظاماً تلقينيـاً     ومن المالحظ تقلّص الدور التربوي للمدرسة مع نهاية القرن العشري         
؛ معلومات ، دون إعمال للعقل ودون تحليل أو نقـد       بصفة أساسية على حشو ذهن الطالب ب       يعتمد

وبالتالي افتقدت المدرسة دورها التربوي المأمول ، في تحقيق النضج االجتماعي للطالب من خالل 
 مما أدى إلى    توى من التكيف بفعالية مع الواقع؛     تنمية العقل والنفس والسلوك ، لتحقيق أفضل مس       

 )7(.ن الطالب داخل المدرسة ظهور كثير من االنحرافات السلوكية بي
ن اإلخفاق في معالجة أنماط السلوك السلبي لدى الطالب ، من شأنه أن             إ :ومن بدهيات القول  

يضر بالعملية التعليمية ويؤثر سلباً على نتاجها ويبدو ذلك واضحاً من خـالل ، تـدني مسـتوى              
 .المعلمين كذلكب والتفاعل اإليجابي بين الطالب فيما بينهم من جانب ، وبين الطال

الحظا ،  دارس المرحلة الثانوية بقطاع غزة    ، في م  الباحثين للواقع التعليمي  ومن خالل معايشة    
بروز العديد من أنماط السلوك السلبي المنتشرة بين الطالب ، وهناك العديد من الشـكاوى التـي          

ة الدراسات العليا  طلب حلقة نقاش معباحثانال، وقد عقد يها من حين آلخر من قبل المعلميننستمع إل
بين من خالل المناقشات والمداخالت ، فت ،في غالبهم يعملون في حقل التعليموالذين  بكلية التربية،   

 ممـا حفـز   لسـلبي؛ ممارستهم ألساليب متنوعة في تعديل سلوك طالبهم ، منها اإليجابي ومنها ا 
 .ليها ملحةاجة إ على الشروع في إجراء هذه الدراسة ، حيث بدت الحينالباحث

 : وأسئلتهامشكلة الدراسة
 : ةاسة في اإلجابة عن التساؤالت التاليتتحدد مشكلة الدر

ما مستوى ممارسة معلمي المرحلة الثانوية ألساليب تعديل السلوك كما جاءت فـي السـنة                -1
 ؟لمشرفين التربويين بمحافظات غزة النبوية من وجهة نظر المديرين وا

متوسـط فـي   بين )  0.05 ≤  ∝(  عند مستوى الداللةحصائية ذات داللة إهل توجد فروق -2
درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانوية ألساليب تعديل السلوك كما جاءت في السنة النبويـة     
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           عـزى لمتغيـر المهنـة      لمشرفين التربويين بمحافظات غـزة ت     من وجهة نظر المديرين وا    
 ؟)مشرف مدير(

متوسط فـي  بين  )  0.05 ≤  ∝(  عند مستوى الداللةائية ذات داللة إحصهل توجد فروق -3
درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانوية ألساليب تعديل السلوك كما جاءت في السنة النبويـة     

عـزى لمتغيـر الجـنس                 لمشرفين التربويين بمحافظات غـزة ت     من وجهة نظر المديرين وا    
 ؟   )أنثى ذكر (

متوسط فـي  بين  )  0.05 ≤  ∝(  عند مستوى الداللةصائية ذات داللة إحهل توجد فروق -4
درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانوية ألساليب تعديل السلوك كما جاءت في السنة النبويـة     

عزى لمتغير سنوات الخبرة    لمشرفين التربويين بمحافظات غزة ت    من وجهة نظر المديرين وا    
 ؟)  10 ، أكثر من 10-5 ، من 5أقل من (

متوسط فـي  بين  )  0.05 ≤  ∝( عند مستوى الداللة  ذات داللة إحصائية فروقهل توجد -5
درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانوية ألساليب تعديل السلوك كما جاءت في السنة النبويـة     

عـزى لمتغيـر المؤهـل    حافظات غـزة ت   من وجهة نظر المديرين والمشرفين التربويين بم      
  ؟ ) غير تربوي–تربوي(

 :سةفروض الدرا
متوسـط فـي   بين  )  0.05 ≤  ∝(  عند مستوى الداللة ذات داللة إحصائيةتوجد فروقال  -1

درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانوية ألساليب تعديل السلوك كما جاءت في السنة النبويـة     
 –مدير(عزى لمتغير المهنة    لمشرفين التربويين بمحافظات غزة ت    من وجهة نظر المديرين وا    

 ؟)مشرف

متوسـط فـي   بين  )  0.05 ≤  ∝(  عند مستوى الداللة ذات داللة إحصائية فروق توجدال -2
درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانوية ألساليب تعديل السلوك كما جاءت في السنة النبويـة     

          عـزى لمتغيـر الجـنس      لمشرفين التربويين بمحافظات غـزة ت     من وجهة نظر المديرين وا    
 ؟   ) أنثى –ذكر (

متوسط في درجة  بين )0.05 ≤  ∝( عند مستوى الداللة  ذات داللة إحصائيةجد فروق توال -3
ممارسة معلمي المرحلة الثانوية ألساليب تعديل السلوك كما جاءت في السنة النبويـة مـن              

أقل (عزى لمتغير سنوات الخبرة لمشرفين التربويين بمحافظات غزة ت  وجهة نظر المديرين وا   
 ؟) 10 من  ، أكثر10-5 ، من 5من 



 مدى ممارسة معلمي المرحلة الثانوية ألساليب تعديل السلوك

 457

متوسط في درجة بين ) 0.05 ≤  ∝(  عند مستوى الداللة ذات داللة إحصائية توجد فروقال -4
ممارسة معلمي المرحلة الثانوية ألساليب تعديل السلوك كما جاءت في السنة النبويـة مـن              

 –تربوي ( عزى لمتغير المؤهل  لمشرفين التربويين بمحافظات غزة ت    وجهة نظر المديرين وا   
  ؟ )ويغير ترب

 :أهداف الدراسة
 :إلى تحقيق التاليهدفت الدراسة 

تحديد مستوى ممارسة معلمي المرحلة الثانوية ألساليب تعديل السلوك كما جاءت في السنة               -1
 .النبوية من وجهة نظر المديرين والمشرفين التربويين بمحافظات غزة 

:  الدارسـة    وء متغيـرات  التعرف إلى داللة الفروق في استجابة أفراد عينة الدراسة في ض           -2
  . )المهنة ، الجنس ، سنوات الخبرة ، المؤهل(

 :أهمية الدراسة
 : الدراسة أهميتها من خالل التاليتسبك

 .األهمية الكبرى للسلوك ، باعتباره عنصراً حيوياً في بناء شخصية الطالب  -1
حيـث  سـلوك   الدراسة بين الجانبين الميداني والتأصيلي في تناول أساليب تعـديل ال       تجمع -2

 . في تقويم أداء المعلمين من معايير إسالمية مستمدة من السنة النبوية المطهرة انطلقت
 بشكل خاص إلى مثل تلك الدراسات والبيئة العربية بشكل عام علـى     افتقار البيئة الفلسطينية   -3

 .حد علم الباحثين 

 : أن يستفيد من نتائج هذه الدراسةيمكن -4

 .عديل سلوك النشء  وآباء في تالمربون معلمون -
 .القائمون على تصميم وبناء مناهج التعليم في البالد  -

 .رجال الدعوة واإلصالح في المجتمع  -
 مصطلحات الدراسة

 :يةاستخدمت الدراسة المصطلحات التال
  مدى الممارسة-

 المدرسة الثانوية األنشطة المتنوعة التي طلبة بحيث يمارس   ؛ممارسة األنشطة التربوية الحرة     
 . وتشبع حاجاتهمتوافق ميولهم
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  السنة النبوية-
 أو سيرة سواء    ، أو صفة خلقية   ، أو تقرير  ، أو فعلٍ  ، قولٍ : من ρما أثر عن النبي     " ويقصد بها   

 )8(" . بعدها مكان قبل البعثة أأ
  تعديل السلوك-

 بـه ،  تغيير السلوك عن طريق تغيير الظروف المحيطة" عرف تعديل السلوك بأنه عبارة عن  
الجديـدة التـي تحـدث بعـد          الظروف  الظروف التي تسبق ظهور السلوك أم       منها  أكانت سواء 

 )9(."السلوك
  أساليب تعديل السلوك-

اإلجراءات المسلكية العمليـة    " يعرف الباحثان أساليب تعديل السلوك إجرائياً بأنها عبارة عن          
من خالل السنة النبوية    طالبهم والمستمدة   التي يستخدمها معلمو المرحلة الثانوية في تعديل سلوك         

 ."المطهرة 
 :اإلطار النظري للدراسة

شكلت السنة النبوية ، مصدراً متميزاً من مصادر تربيتها ولم تزل معيناً تربوياً ال ينضب ، يفي 
القرآن الكريم ، يمثل اإلطار في اإلسالم فـإن السـنة   " بحاجات المعلمين والمتعلمين ، وإذا كان       

وية ، تمثل الترجمة العملية له ، في الواقع ، ولذلك كانت الممارسات التربوية فـي السـنة ،                   النب
 )19(" :أوضح منها في القرآن الكريم 

 :شخصية الرسول التربوية وأهمية االقتداء بها : أوالً 
 التربوية بالكمال ، فقد كان يعلمه اهللا عز وجل حيث جاء في محكم ρتميزت شخصية الرسول 

 ).113: النساء " (وعلَّمك ما لَم تَكُن تَعلَم وكَان فَضُل اللِّه علَيك عِظيما"تنزيل ال
وليس أدّل على ذلك من قولـه تعـالى         هو المربي المتميز في سماته الشخصية        - ρ-والرسول  

 ) .4: القلم  " (وِإنَّك لَعلى خُلٍُق عِظيٍم: "  إياه واصفاً
كان معلماً وأي معلم ، فنظرة يسيرة إلى ما كانت عليه            - ρ-تاريخ أن رسول اهللا     لقد أثبت ال  

 )20(. ، وإلى ما آلت إليه بعد رسالته ، تعطي أوضح شاهد على ثبوت ذلك ρالبشرية ، قبل بعثته 
كان يعيش بين الصحابة ، دون أن       "حيث   كبير   ρإن أثر التربية النبوية على أصحاب رسول اهللا         

ه وبينهم حجاب ، فقد كان يخالطهم في المسجد والسوق والبيت والسفر والحضر ، وكانت يكون بين
 )21(."محور حياتهم الدينية والدنيوية  - ρ-أفعاله وأقواله محل عناية وتقدير ، حيث كان 
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لم يتكرر  الذي   الجيل   يل القرآني الفريد من أصحابه، ذلك     بناء الج "  في   ρولقد أسهمت تربيته    
يخ وقد حرص عليه الصالة والسالم ، أن يخضع الصحابة للقرآن الكريم ، فصنع جـيالً             في التار 

 )22(" .خالص القلب والتصور والتكوين من أي مؤثر غير المنهج اإللهي 
لَقَد كَان لَكُـم  " واألخذ عنه ، مطلب شرعي عمالً بالتوجيه الرباني  ρإن االقتداء بالرسول المربي     

 ).21: األحزاب  " ( ُأسوةٌ حسنَةٌ لِّمن كَان يرجو اللَّه والْيوم اآلِخرِفي رسوِل اللَِّه
 مفـاده أن االقتـداء      طئ ، لدى كثير من المسلمين اليوم، ومنهم المثقفون،        ولقد شاع مفهوم خا   

مخاطباً أصحابه  – ρ ، إنما يكون فقط في مجال العبادات ، حيث جاء في قوله ρبشخص الرسول 
ارجعوا إلى أهليكم فأقيموها فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني           " –وان اهللا عليهم    رض

 )23(" .أصلي ، فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم 
 ، يجب أن يكون كامالً يشمل جميع مجاالت الحياة بما فيهـا             ρوالحقيقة أن االقتداء بالرسول     

نظـام الحيـاة   " يمثل – بطبيعته – ، وذلك من منطلق ، أن الدين اإلسالمي    مجال التربية والتعليم  
 )24(" .المتكامل الشامل لنواحيها االعتقادية والفكرية والخلقية والعملية 

 في مجال تعلـيم وتربيـة       ρوفي ضوء ما سبق ، يرى الباحثان أن االقتداء بالرسول المربي            
ة لتجنب الخوض في تجارب فاشلة يمكن أن تعاني منها    النشء وتقويم سلوكهم ، يعتبر وسيلة فاعل      

تركت فيكم أمرين لن تضـلوا مـا   " األجيال إلى مدى بعيد ، وقد جاء في الهدي النبوي الشريف       
 )25(" .تمسكتم بهما ، كتاب اهللا وسنة نبيه 

 : بمعالجة السلوك اإلنسانيρاهتمام الرسول : ثانياً
وك اإلنساني في جميع مجاالت الحياة ، بما يعود علـى            بمعالجة السل  ρاهتم الرسول المربي    

الخير وربط ذلك بعقيدة اإليمان وتعامل مع جميع مراحل العمر بال استثناء واتسم    بالفرد والمجتمع   
 .خطابه التربوي بالوضوح والمنطقية والتلطف ومراعاة مقتضى الحال 

 :الجوانب التالية وقد اتضح ذلك االهتمام النبوي بالسلوك اإلنساني من خالل 
 :إلرشاد إلى ممارسة السلوك النافع ا-أ

يا بني إذا دخلت على أهلك فسـلّم يكـن   " حيث جاء في الحديث الشريف وهو يخاطب العالم       
ث الغالم الصغير على التزام أدب اإلسالم ،         ، ح  ρ ، فالرسول    )26("بركةً عليك وعلى أهل بيتك      

 . المترتبة على ذلك السلوك عند الدخول على البيت مبيناً المنفعة
 بأنماط من السلوك يترتب عليها تكفير الذنوب وزيادة الحسنات ويتضـح  ρرغب الرسول كما  

بلى يا : أال أدلكم على ما يكفّر اهللا به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا  "ρذلك من خالل قوله 
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طا إلى المساجد وانتظار الصالة بعد      إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخ      : رسول اهللا ، قال     
 )27(" .الصالة 

 : تعزيز السلوك اإليجابي -ب
تعزيز السلوك الحسن من خالل الثناء على صـاحبه ومدحـه ، ومـن         - ρ-كان من عادته    

المتعارف عليه اليوم فيما يخص استراتيجيات تعديل السلوك عند العلماء المعاصرين ، أن المنهج              
ى تعزيز السلوك المناسب أكثر مما يركز على معاقبة السلوك غير المناسب ،      يركز عل " اإليجابي  

والسبب الرئيس وراء ذلك ، هو كون التعزيز أكبر أثراً من العقاب على المدى الطويل ، فنتـائج              
 )28(" .التعزيز تدوم أكثر من نتائج العقاب 

نعم النساء نساء   "  النساء    لبعض ρ للسلوك اإليجابي قوله     ρومن الشواهد على تعزيز الرسول      
 )29(" .األنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين 

 من أصبح :-ρ-قال رسول اهللا : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال " وجاء في الهدي النبوي 
، قال أنا : فمن أطعم اليوم منكم مسكيناً ؟ قال أبو بكر : منكم اليوم صائماً ؟ قال أبو بكر أنا ، قال 

ما اجتمعن برجل قط هذه  : ρأنا ، فقال رسول اهللا : فمن عاد منكم اليوم مريضاً ؟ قال أبو بكر : 
 )30(" .الخصال إال دخل الجنة 

 :ر من الوقوع في ممارسة سلوك سلبي التحذي-ج
 ρ قوله – على سبيل المثال ال الحصر– في السنة النبوية كثيرة ، فمنهاواألمثلة على ذلك

 )31(" . فإن كثرة الضحك تميت القلب ،كثروا الضحكال ت" 
 ، التي قد يقع فيهـا        من بعض المنزلقات السلوكية الخطيرة     ρوفي موضع آخر حذر الرسول      

ال تعلموا العلم لتباهوا به العلماء وال لتماروا به السفهاء  " ρقوله بذلك  عن عبرطالب العلم حيث  
 )32(" . فالنار النار ،كوال لتجتازوا به المجالس ، فمن فعل ذل

 : الشروع في تعديل السلوك السلبي -د
 بتعديل وتصويب كافة أنماط السلوك السلبي عند مالحظته لـه ،            ρحيث اهتم الرسول المعلم     

 وكانت ρكنت في حجر رسول اهللا     : عن عمر بن أبي سلمة قال       " ومن األمثلة على ذلك ما جاء       
 )33(" .الم سم اهللا وكل بيمينك وكل مما يليك يا غ: يدي تطيش في الصحفة فقال لي 

 إلى تعديل سلوك رجل من أصحابه في مجال العادات ، مبينـاً األثـر               ρوقد سارع الرسول    
 ρكنا مع عبد اهللا بن بسر صاحب النبي : عن أبي الزاهرية قال" الحديث السلبي الناتج عنه ، ففي 

         :ρالجمعة والنبي يخطب فقـال لـه النبـي          يوم الجمعة ، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم          
 )34(" .اجلس فقد آذيت " 
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  توعية األفراد بمعايير السلوك المقبول وغير المقبول-هـ
 أكان حسناً مقبوالً أم    حرص على تكوين البصيرة والمعرفة بمقاييس السلوك سواء          ρفالرسول  

معايير السلوك النافع الذي يحبـه اهللا عـز    ألحد ρسيئاً ملفوظاً ، ومن الشواهد على ذلك ، بيانه          
 ؛يها الناس خذوا من األعمال ما تطيقـون يآ" ه حيث جاء في الحديث الشريف   وجل ويرضاه لعباد  

، فمن معـايير السـلوك   )35("فإن اهللا ال يمل حتى تملوا وإن أحب األعمال إلى اهللا ما دام وإن قل          
 .االعتدال فيه والمداومة عليه  - كما جاء في الحديث السابق التزام -المقبول 

 عن العصبية، حدد لها معياراً واضحاً ومختصراً، ففي الحديث عـن            ρوحينما سئل الرسول    
 )36(".أن تعين قومك على الظلم: "  قال : يا رسول اهللا ما العصبية:وائل بن األسفع قلت

عليه تلقائيـاً وذاتيـاً ،     ، معياراً للسلوك اآلثم ، يمكن القياس         ρوفي موضع آخر ، حدد الرسول       
 )37(" .اإلثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس  " :فحينما سئل عن األثم قال للسائل

  في تعديل السلوكρأساليب الرسول : ثالثاً
من خالل تتبع األحاديث النبوية الشريفة أمكن الوقوف على جملـة مـن األسـاليب العمليـة           

  : في تعديل سلوك األفراد يمكن تلخيصها في التاليρ والمتنوعة استخدمها الرسول
  المطالبة بالكف عن السلوك السلبي وتقديم البديل الصحيح -أ

، بانتقاد السلوك السلبي فحسب، بل بادر إلى شرحه وتوضيحه واقتـراح            ρفلم يكتف الرسول    
 اهللا بن مسـعود     عن عبد "البديل الصحيح له، ومن األمثلة على ذلك ما جاء في الحديث الشريف             

ن اهللا هـو  إ": ρالسالم على اهللا فقال النبـي :  فنقولρكنّا نصلى خلف النبي    : رضي اهللا عنه قال   
 ،التحيات هللا والصلوات الطيبات، السالم عليك أيها النبي ورحمة اهللا وبركاته          : السالم ولكن قولوا  

 )38(" .هد أن محمدا عبده ورسولهالسالم علينا وعلى عباد اهللا الصالحين، أشهد أن ال إله اهللا وأش
 ؟أما في بيتك شـيء :  يسأله فقالρوروى عن أنس بن مالك أن رجالً من األنصار أتى النبي       

فأتاه : اتني بهما قال  : حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء قال          : بلى: قال
من يزيد  : نا آخذهما بدرهم قال   أ:  قال رجل  ؟ من يشترى هذين   : قال ،بهما فأخذهما رسول اهللا بيده    

أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهمـا إيـاه وأخـذ الـدرهمين        :  قال رجل  ؟على درهم مرتين أو ثالثة    
اشتر بأحدهما طعاما فانبذه على أهلك واشتر باآلخر قدوما فأت بـه            : وأعطاهما األنصاري وقال  

 ،تطب وبع وال أرينّك خمسة عشر يومااذهب فاح: فآتاه به فشد فيه رسول اهللا عودا بيده ثم قال له        
فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما              

 )39(."هذا خير لك من أن تجئ المسألة نكتةً في وجهك يوم القيامة "- ρ -فقال رسول اهللا
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 يتـدخل موجهـا   ρ الرسول وحينما يخطئ نفر من المسلمين في تقويم السلوك المنحرف، كان 
 برجل قـد    ρُأتى النبي : إياهم إلى األسلوب األمثل ويتضح ذلك من خالل ما رواه أبو هريرة قال            

فقال رسـول  : اضربوه قال أبو هريرة فلما انصرف، قال بعض القوم أخزاك اهللا قال  : شرب، قال 
 )40( ."مك اهللارح: ال تقولوا هكذا، ال تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا" -ρ -اهللا
 الحوار المقنع -ب

من الطبيعي أن الحوار المقنع يقود المخطئ إلى ترك السلوك السلبي ويرغبه في االستقامة وقد 
 الحوار المتلطف الهادئ مع شاب جاء يطلب  منه اإلذن بفعل الفاحشة حيـث               ρاستخدم الرسول   

 ىيا رسول اهللا أتأذن لي بـالزن      : قال ف ρأن فتى شابا أتى النبي       "روى أبو إمامة رضي اهللا عنه       
أتحبه ألمك قال ال واهللا : أدنه فدنا قريبا منه فقال: مه مه فقال له:  وقالوا،فأقبل القوم عليه فزجروه

: ال جعلنى اهللا فداءك قال:  فقال؟أفتحبه إلبنتك: واال الناس يحبونه ألمهاتهم قال: جعلني فداءك قال
وال الناس يحبونه : ال واهللا جعلنى اهللا فداءك قال:  قال؟أفتحبه ألختك: وال الناس يحبونه لبناتهم قال

: وال الناس يحبونه لعماتهم قال    : ال واهللا جعلنى اهللا فداءك قال     :  قال ؟أفتحبه لعمتك : ألخواتهم قال 
فوضع يـده   : وال الناس يحبونه لخاالتهم،قال   : ال واهللا جعلنى اهللا فداءك قال     :  قال ؟أفتحبه لخالتك 

 .-)41("اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن ذلك الفتى يلتفت إلى شئ": يه وقالعل
 : نموذج الحواري السابق، يتضح ما يلياألومن خالل تأمل 

، لخصائص مرحلة الشباب، حيث النضج الجنسي وعرامة الشهوة وقوتها لدى           ρتفهم الرسول    -
 . السائل

 لتأكيد المعنى وترسيخ قيمة العفة معتمدا ؛شاب أسئلة متكررة في حواره مع الρاستخدم الرسول  -
 لمكانتها ؛على إثارة عاطفة الغيرة لديه على السائل وقد جاء ذلك بصورة متدرجة فبدأ بذكر األم

 . الكبيرة عند اإلبن ثم انتهى إلى الخالة

 علـى    على الشاب السائل ورفقه به وحرصـه       ρلقد كشف الحديث عن حنو الرسول المربي         -
 . معالجة سلوكه وحب الخير له ودل على ذلك دعاؤه له

   أسلوب المقارنة-ج
 في تقـويم السـلوك      ρفاألشياء تتميز بضدها كما هو متعارف عليه، وكان من عادة الرسول            

المعوج أن يقارن بين سلوكين متناقضين أحدهما إيجابي مطلوب االقدام عليه واآلخر سلبي ينبغي              
ال يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثـالث ليـال،   : " ρين ذلك من خالل توجيهه    اإلحجام عنه ويتب  

 )42(." فليتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسالم
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 أسلوب المقارنة، لتقويم سلوك اجتماعي سلبي يتمثل فـي          ρوفي موقف آخر استخدم الرسول      
ما من  " دي النبوي   والحاجة حيث جاء في اله    خذالن المسلم ألخيه المسلم وتخليه عنه وقت الشدة         

مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إال خذله اهللا فـي       رءاً  امرئ يخذل ام  
موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهـك               

  )43(." من حرمته، إال نصره اهللا في موطن يحب نصرته
 لوب التعريض أس-د

 )44( .يء عن الشيء التصريح والمعاريض التورية بالشالتعريض خالف
 : ولهذا األسلوب أثار تربوية ونفسية عديدة ومن أبرزها

 . دفع الحرج عن المخطئ، بحيث يحفظ شخصيته وال يقلل من شأنه وال يحبطه -
 . يؤدي إلى تنمية روابط الثقة بين المتعلم والمعلم -

  )45(.يصححوا سلوكاتهمفخرين بأن يراجعوا أنفسهم يوفر الفرصة لآل -
يزجر المتعلم على سوء األخالق بطريقة التعريض ما أمكن وال "وقد أوصى الغزالي المعلم بأن 

 فإن التصريح يهتك حجاب الهيبة ويورث الجرأة على الهجوم بالخالف ويهيج الحـرص              ؛يصرح
  )46(." على اإلصرار

ما بال أقوام يرفعـون     : " ألسلوب التعريض في تقويم السلوك قوله      ρ ومن األمثلة على استخدامه   
  )47(." ؟أبصارهم إلى السماء في صالتهم

يا عبـد  : " من التقصير في قيام الليل، خاطب عبد اهللا بن عمر قائالً لهρوحينما حذر الرسول  
 )48( ."اهللا ال تكن مثل فالن، كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل

 : نموذج  وتقديم األيم بالممارسة والعمل التقو-هـ
نموذج هنا ، التغيير في سلوك الفرد ، ينتج عن مالحظة سلوك فـرد آخـر ،                 يقصد بتقديم األ  

 لحثه على تأدية سلوك مشـابه  ؛كأسلوب عالجي ، فالنمذجة تشمل عرض سلوك معين على الفرد 
 )49(.نموذج نموذج هو سلوك األ، فما يتم مالحظته في األله

 في مواقف الحياة المختلفة ، وكانت ρقد وردت النماذج السلوكية الراقية ، التي قدمها الرسول ل
تسمى في علمى النفس بالنماذج الضمنية التي تعتبر أحد         " نماذج عملية حسية ذات طبيعة تعلمية       

  )50(" .أساليب تعديل السلوك في علم النفس الحديث 

قد فلوك السيما في الجانب التعبدي، عض األخطاء في الس، أن يصحح عمليا بρفكان من هديه   
توضأ يا أبا جبيـر  :  فأمر له بوضوء فقال ρروى جبير بن نفير عن أبية أنه قدم على رسول اهللا            

، فغسل "ال تبتدئ بفيك يا أبا جبير، فإن الكافر يبتدئ بفيه": ρفبدأ أبو جبير بفيه فقال له رسول اهللا  
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 بوضوء، فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم تمضمض واستنشـق          ρعا رسول اهللا    كفيه حتى أنقاهما ثم د    
ثالثًا وغسل وجهه ثالثًا وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثالثًا واليسرى ثالثًا ومسح رأسه وغسـل                

  )51(." رجليه
رجالً على ممارسة السلوك الصحيح في صالته عمليا         - ρ-وفي موضع أخر، حث الرسول      

 حتى تصح صالته وقد دعم ذلك األسلوب بشرح موجز          ؛رارا إلعادة المحاولة  وأتاح له الفرصة م   
 دخل المسجد فـدخل رجـل       ρعن أبي هريرة أن النبي      "واضح، حيث جاء في الحديث الشريف       

ارجع فصّل فإنك لم تصّل، فصلى ثم :  السالم فقال-ρ- فرد النبيρيصلي ثم جاء فسلم على النبي 
والذي بعثك بالحق فمـا     : فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثالثًا     : ال فق -ρ-جاء فسلم على النبي     

 فكبر ثّم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركـع           :إذا قمت إلى الصالة   : ُأحسن غيره فعلّمني، قال   
حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن                 

  )52(." ى تطمئن ساجدا وافعل ذلك في صالتك كلهاجالسا، ثم اسجد حت
   أسلوب المداعبة-و

  )53(.المداعبة في اللغة داعبه مداعبة مازحه واالسم الدعابة والمداعبة الممازحة 
استثمار بعض المواقف بقول أو فعل، يدخل السرور على اآلخرين دون           "ويقصد بالمداعبة هنا    

  )54(. "جرح للمشاعر أو اهدار للكرامات
  :كثيرة على المتعلم لعل من أبرزهاوللمداعبة أثار تربوية ونفسية 

 . إدخال السرور إلى نفسه -1
 .  بسبب ما يعترض في حياته من الهموم واألحزان؛ازالة الملل الذي يعلق بالمتعلم -2

 . تبعث على النشاط والمرح الذي يغير روتين الحياة -3

على تقبل الموعظة والنصيحة بصدر رحب ونفـس         مما يساعد    ،تثير في النفس محبة الناصح     -4
  )55(.راضية 

ولقد حفلت السنة النبوية بكثير من المواقف التي تقر هذا األسلوب في تهذيب الطباع والتوجيه               
 أسلوب المداعبة   ρومن الشواهد الجلية على استخدام الرسول       . والنصح واإلرشاد وتقويم السلوك   

نزلت مع رسـول  : في قصة خوات بن جبير رضي اهللا عنه قال       ما جاء    :في تقويم سلوك األفراد   
 مر الظهران، فخرجت من خبائي، فإذا نسوة يتحدثن فأعجبنني، فأخذت حلة لي من حبـرة           ρاهللا  

ما يجلسـك إلـيهن؟   : يا أبا عبد اهللا:  من قبته فقالρفلبستها، ثم جلست إليهن، وخرج رسول اهللا    
فمضى رسول  : جمل شرد لي أبتغي له قيدا، قال خوات       : يا رسول اهللا  :  فقلت ρفهبت رسول اهللا    

 فألقى رداءه ودخل األراك ، فقضى حاجته ثم توضأ وجاء، فقال يا أبا عبد اهللا ما فعل شراد ρاهللا 
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: يا أبا عبد اهللا ما فعل شراد جملك؟ قال: جملك؟ ثم ارتحلنا فجعل ال يلحقني في منزل إال قال لي         
، فلما طال ذلك تنحيـت سـاعة خلـوة          ρالمسجد ومجالسة رسول اهللا     فتعجلت المدينة، فتجنبت    

 من بعض حجره، فجاء يصـلي، فصـلى ركعتـين    ρالمسجد، فجعلت أصلي، فخرج رسول اهللا  
 طول يا أبا عبد اهللا ما شـئت         ρخفيفتين، ثم جاء فجلس، وطولت رجاء أن يذهب ويدعني، فقال           

      صدره، قال     فلست بمصرف حتى تنصرف، فقلت واهللا ألعتذرن فانصرفت، :  لرسول اهللا وألبردن
 والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك منذ        :السالم عليك يا أبا عبد اهللا ما فعل شراد جملك؟ فقلت          : فقال

  )56( ."رحمك اهللا مرتين أو ثالثًا، ثم أمسك عني فلم يعد: أسلم، فقال عليه الصالة والسالم
 الرفق في تقويم سلوك الصحابي      ρرسول المربي   ومن خالل الحديث السابق يلحظ، مراعاة ال       -

 . رضي اهللا عنه فلم يعنفه بقول وال فعل بل بادر إلى التسليم عليه ومالطفته
 .  من معاتبة خوات بن جبير ولومه وفي ذلك دفع للحرجρكما يلحظ عدم اكثار الرسول  -
 غضب وعدم الرضا عن السلوك السلبياظهار ال-ز

هانــات  إعلم كيف يعبر عن غضبه بشكل مناسـب دون أن يوجـه             يحتاج المربي إلى أن يت    
  )57(. معاملتهميءللمتعلمين أو يس

 من عادته أن يظهر الغضب عند سماع أو مشاهدة أخطاء سلوكية تمـس              -ρ-وكان الرسول   
 علـى   ρخرج رسـول اهللا     : العقيدة وتتناقض معها، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال           

بهـذا  : ن في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقـال            أصحابه وهم يختصمو  
  )58( ." تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت األمم قبلكم؟أمرتم؟ أولهذا خلقتم

يا رسول اهللا هذه نسخة من التوراة       : وحينما أتي عمر بن الخطاب، النبي بنسخة من التوراة فقال         
ثكلتك الثواكل، ما ترى ما بوجه رسول       :  يتغير فقال أبو بكر    فسكت، فجعل يقرأ ووجه رسول اهللا     

، ρأعوذ باهللا من غضب اهللا وغضب رسـوله         : ، فقال ρ فنظر عمر إلى وجه رسول اهللا        ؟ρاهللا  
والذي نفس محمد بيده، لوبـدا   " --ρرسول اهللا : رضينا باهللا ربا وباإلسالم دينا وبمحمد نبيا فقال      

 كـان حيـا وأدرك نبـوتي    وني، لضللتم عن سـواء السـبيل ولـو        لكم موسى فاتبعتموه وتركتم   
  )59(."التبعني

ا حـداه إغضبه باستخدام لغتين في االتصال  عن  ρومن خالل ما سبق، يتضح تعبير الرسول        
لفظية واألخرى غير لفظية مما يجعل رسالته تصل بقوة ووضوح إلى المخاطب ومن ثم تحملـه                

 . نتعلى تعديل سلوكه بسالسة ودون تع
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  التأنيب والتوبيخ-ح
هو شكل من أشكال العقاب المعنوي، يحتاج إليه المربي حينما يكون الخطأ السلوكي كبيرا، ال             

 وِلمـا  لَّكُـم  ُأفٍّ "يصلح معه اللين وقد جاء على لسان نبي اهللا إبراهيم عليه السالم مخاطبا قومه
وندبوِن ِمن تَعوجاء على لسان لوط عليه السالم في حق قومه ) 67 :األنبياء، أية (""اللَِّه د "سَألَي 
ٌل ِمنكُمجر ِشيد278:هود، أية ("ر(.  

ويفضل عند استخدام التوبيخ في تقويم سلوك المتعلمين، اإلقالل من الكالم  وتجنب وصـفهم               
 )60(.بأنهم غير مؤدبين أو غير منضبطين بصورة متكررة

ريع أحد صحابته حينما تجاوز الحد في الكالم مع رجل آخر ففـي             إلى تق  ρوقد بادر الرسول    
كان بيني وبين رجل كالم وكانت أمه أعجمية فنلت منها فذكرني إلـى             : الحديث عن أبي ذر قال    

إنك امرٌؤ فيـك    : "نعم قال :  قلت ؟"أفنلت من أمه  : "قلت نعم قال  " أساببت فالنًا : "  فقال لي  ρالنبي  
 وسلم أسلوب الزجر والتوبيخ في تقـويم سـلوك     -صلي اهللا عليه  -ول   واستخدم الرس  )61(.جاهلية

عن "  ليعزز لديه خلق األمانة فقد جاء في الحديث الشريف ،صبي من الصحابة رضوان اهللا عليهم     
بعثتني أمي إلى رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم بقطف من عنب فأكلت منه             : عبد اهللا بن بسر قال    

 لم يستخدم -ρ-والمالحظ أن الرسول ،  )62("يا غدر : به أخذ بأذني وقال   قبل أن أبلّغه، فلما جئت      
 .  مما يدلل على سماحته ورفقه بهمن؛ حتى عند توبيخه وتأنيبه لآلخريالكالم الجارح

  )الترهيب( اإلنذار بالعقاب -ط
بما آلت الترغيب يصبح نوعا من التذكير " النسيان والغفلة من طبيعة النفس اإلنسانية لذلك فإن 

 )63(."  ارتكاس ونكوص ووقوع في الرذائل واآلثام:إليه النفس من
 تربية النفس واسـتقامتها فـي     أثر الخوف في    -صلي اهللا عليه وسلم   -وقد أبان الرسول المربي     

 )64(." من خاف أدلج ومن أدلج فقد بلغ المنزل: "قوله
م أو ذنب ممـا نهى اهللا عنـه أو ويقصد بالترهيب وعيد وتهديد بعقوبة، تترتب على اقتراف إث  

  )65(.على التهاون في أداء فريضة مما أمر اهللا به 
 على استخدام أسلوب الترهيب في تقويم سلوك أصحابه رضوان اهللا عليهم ρوقد دأب الرسول   

سـمعت  : كلما اقتضت الضرورة الملحة ومن األمثلة على ذلك، ما جاء عن سماك بن حرب قال             
 يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي      -صلي اهللا عليه وسلم   -كان رسول اهللا    : يقولالنعمان بن بشير    

ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فـرآى رجـالً باديـا             " بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه       
  )66( ."عباد اهللا لتسون صفوفكم أو ليخالفن اهللا بين وجوهكم: " صـدره من الصف فقــال
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 لتقويم سلوك ؛ أسلوب التخويف بشدة-صلي اهللا عليه وسلم -خدم الرسول وفي موقف آخر است
اطّلع رجل من حجر النبي صلي اهللا عليه وسلم : فعن سهل بن سعد قال" يتنافي مع آداب اإلسالم    

 لطعنت به فـي عينيـك، إنمـا جعـل       ؛لو أعلم أنك تنظر   : ومع النبي مدري يحك به رأسه فقال      
  )67(." االستئذان من أجل البصر

وحينما الحظ الرسول صلي اهللا عليه وسلم أحد الصحابة رضوان اهللا عليهم يتعامل بقسوة مع               
كنت أضرب غالمـا لـي      : غالمه قام بانذاره وتخويفه ففي الحديث عن أبي مسعود البدري قال          

ي فلما دنا من: اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب، قال: بالسوط، فسمعت صوتًا من خلفي
اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسـعود، إن اهللا  : "إذا هو رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم، فإذا هو يقول    

 )68(."فقلت ال أضرب مملوكًا بعده: أقدر عليك منك على هذا الغالم قال
 الدراسات السابقة

ـ     ديل من خالل إطالع الباحثين ، تم الوقوف على العديد من الدراسات السابقة حول أساليب تع
تلك الدراسـات علـى النحـو    سلوك الطالب في البيئتين األجنبية والعربية ، ويمكن إجمال أبرز     

 -:التالي
 ؛مدرسة ثانوية ) 21(مدرسة أساسية و  ) 21( دراسة على    Douglas) 1995(أجرى دوقالس    -

وقه  لحماية عملية التعلم وحق؛لبيان دور النظام في الغرفة الصفية ، في تعزيز مسئولية الطالب         
 أن الطلبة يرون المعلمين يتفاعلون مـع        :األمنية داخل الغرفة الصفية ، وقد أظهرت الدراسة       

السلوك الصفي غير المرغوب من خالل زيادة النظام والذي يحد من تطوير روح المسـئولية               
عند الطلبة ويشتت من انتباههم للعمل المدرسي ولسوء الحظ، ال ينجح المعلمون فـي زيـادة                

المناقشات والمكافئات للسلوك الحسن والمشاركة في اتخاذ : م لألساليب الفاعلة ، مثل استخدامه
 )10(.القرار 

 لتحسين سـلوك المـراهقين   ؛ باختبار برنامجDenise & Gary) 1993(قام دينيس وجيري  -
 وضوح قـوانين المدرسـة وتعزيـز    : البرنامج علىمدارس إعدادية ، وقد ارتكز ذلك ) 8(في

سين إدارة وتنظيم الصف وزيادة التواصل مع البيت وتعزيز السلوك المرغـوب ،        تطبيقها وتح 
 أن المدارس التي تم فيها تنفيذ البرنامج بصورة جيدة تحقق فيها سلوك الطلبة :وقد بينت النتائج
 )11(.داخل المدرسة 

عاطفي  لتعديل السلوك ال   ؛إلى تزويد المعلمين باستراتيجيات   ) Mathur(وهدفت دراسة ماثيور     -
 :نموذج الحسن ، وقد أظهرت نتائج الدراسة      لطالب الفصل تقوم على أساس التعزيز وتقديم األ       
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أن المعلم الذي يستخدم االستراتيجيات اإليجابية لتعديل السلوك ، هو الذي يعمل على توفير بيئة 
 )12(.تعليمية مناسبة ومقبولة اجتماعياً 

اد برنامج فعال إلدارة سلوك المراهقين المشاغبين     إلى إيج   فقد هدفت  )Jons( دراسة جونز    أما -
داخل البيئة المدرسية ، تضمن استراتيجيات للتعامل مع الطالب مستمدة من بـرامج التربيـة           
الخاصة الموجودة في المدارس ، كشفت الدراسة عن أن دمج الطالب المشاغبين في المشاركة 

لناجحة فـي الحـد مـن سـلوكهم     ألساليب االفاعلة وإكسابهم مهارات اجتماعية مباشرة من ا    
 )13(.المزعج

 بمالحظة سلسلة من التفاعالت المتبادلة بين المتعلمين        Nelson) 1998(قام نيلسون   في حين    -
  في التعليم العام ، وقد أجريت تلك والمعلمين في جميع التصرفات التخريبية لمدة ثالث سنوات       

بتدائية واثنين في المرحلة المتوسطة ، حيـث        الدراسة في ستة فصول دراسية من المرحلة اال       
تم إعداد قائمـة تتضـمن      حيث   )8-1(شملت الدراسة مجموعتين من الطالب من الصفوف        

 أنه من الممكن تعديل :أظهرت الدراسةقد سلوكاً بمثابة قائمة معايير للسلوك السوي ، و) 278(
وكه التخريبـي أو الفوضـوي   السلوك التخريبي لدى الطالب عن طريق اللوم للطالب بقدر سل 

بشكل متزامن مع السلوك ، كما ساعدت التعليمات المباشرة والواضحة من المعلمين على نشر    
 )14(.االلتزام بالسلوك السليم وتعديل السلوكات الفوضوية التي يقوم بها بعض المتعلمين 

عهـا لتعـديل     اتبا  أن أفضل األساليب التي يمكن     : Liddeil) 1999(وأظهرت دراسة ليديل     -
 السلوك غير المرغوب فيه للعمل      لك ، تتلخص في دمج الذين يقومون بذ       سلوك الطالب السيئ  

ضمن التعلم التعاوني وضمن الفريق وتعليمهم المهارات االجتماعية وتوعيتهم باسـتراتيجيات           
حفظ النظام ، وخلص الباحث إلى أن التعلم التعاوني كان أكثر فعالية في تعديل سلوك الطلبة                 

 )15(.من أسلوب حفظ النظام 

أن معالجة السلوك غير المهـذب  إلى :  Kher et. al) 2000 ( وآخرونوأفادت دراسة كاهر -
من خالل اعتماد التوبيخ بصورة رسمية وانتهاج أسلوب التنديد والوعيد والصراخ في وجـه              

أوصى الباحث بدمج الطالب قد  أساليب غير مجدية ، والب غير المنضبط سلوكياً ، جميعهاالط
 )16(.التعاوني المشاكسين معاً بطريقة اجتماعية من خالل التعليم 

دراسة تأصيلية عرض فيها أبرز األساليب التي       ) 2003(وفي البيئة الفلسطينية أجرى سالمة       -
، وقد أظهرت  في تصحيح الخطأ السلوكي عند الصحابة رضوان اهللا عليهم      ρاستخدمها النبي   

ون  األساليب بما يتالءم مع مقتضى الحال ، ويسـمح بمراعـاة الشـئ    نتائج الدراسة تنوع تلك   
 )ρ. )17أوصى الباحث بضرورة االقتداء بالرسول المربي أخيراً الفردية والظروف الخاصة ، و
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بيان دور األنشطة التربوية الحرة فـي مواجهـة المشـكالت    ) 2002(واستهدفت دراسة قمر   -
 استخدم الباحث ألغراض الدراسة استبانة قام بتوزيعها على عينة من            وقد السلوكية الطالبية ،  

، اً نفسـي  اً، أخصـائي  ، وكيالً اً، ناظر اًمدير (:ين بمدارس المرحلة الثانوية الرسمية شملت     العامل
بـثالث  ) الثقافيـة  االجتماعية والرياضـية والكشـفية و      : األنشطة اً، مشرفي  اجتماعي اًأخصائي

أوضحت الدراسة الـدور الفاعـل لألنشـطة        وقد  المنيا ،   و، اإلسكندرية ،     القاهرة :محافظات
في مواجهة المشكالت السلوكية لطالب المرحلة الثانوية ، وكان من أبرزها تنمية            االجتماعية  

المهارات االجتماعية في التعامل مع اآلخرين وإشراك الطالب في تقديم خدمات عامة تنمـي              
روح التعاون بين الطالب وتوثيق العالقات بين الطالب والمعلمين ، وأوصت الباحث بضرورة 

نشطة التربوية الحرة بوجه عام ، بحيث يمارس طالب المدرسة الثانوية    التوسع في ممارسة األ   
 )18(.األنشطة المتنوعة التي توافق ميولهم وتشبع حاجاتهم 

 

 التعقيب على الدراسات السابقة
 -:من خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح التالي

ما  عينة الدارسة    تراوحتوقد   ،   االستبانة كأداة للدارسة  معظم الدارسات السابقة اشتملت على       -1
 .التربويين والمديرين واألخصائيين المعلمين والمشرفين :بين

واهتمام في بيئات عربية وغربية انتشار المشكالت السلوكية في المدارس الثانوية بشكل ملحوظ  -2
 .الباحثين بدراستها

 السـلبي لـدى      على إبراز أثر األساليب العملية في مواجهة السلوك        : الدراسات أغلبركزت   -3
دراسة األساليب التي يستخدمها المعلمون في الواقع من أجل معالجة      لالطالب ولم تعر اهتماماً     

 .)2000 ( وآخرونأنماط السلوك السلبي باستثناء دارسة كاهر

لجة السلوك غير السوي لدى أوضحت نتائج الدراسات أن األساليب التقليدية غير مجدية في معا -4
 .الطالب

: إحـداهما ن تعديل السلوك السلبي لدى الطالب ، يقوم على ركيزتين أساسيتين ،      أكدت على أ   -5
 في توضيح التعليمات للطالب وتبصيرهم بمعايير السلوك السوي ، وأما الركيزة            معرفية تتمثل 

مع  كالحوار والتعزيز والدمج في أنشطة تعاونية        :الثانية فتتجسد في استخدام األساليب العملية     
 : بعض المهارات االجتماعية إضافة إلى توفير بيئة اجتماعية دافئة قائمة على           إكساب الطالب 
 .م والتقدير بين الطالب والمعلمينالحب واالحترا
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 أن كل األساليب العملية التي أكدت على جـدواها جميـع         :)2003(اتضح من دراسة سالمة      -6
صحابه رضوان اهللا    في تصحيح وتعديل سلوك أ     ρ، قد مارسها الرسول     المعاصرة  الدراسات  

 .لك الدراسة في بناء أداة الدراسةعليهم ، وقد استفاد الباحثان من نتائج ت

  والمشرفين التربويينالمعلمينكل من  بأنها قامت بقياس أداء :الدراسة عن غيرهاتلك وتميزت  -7
 . معايير مستمدة من السنة النبويةالفعلي والواقعي ، في مجال تعديل سلوك الطالب في ضوء

 :إجراءا ت الدراسة
 :منهج الدراسة -1

 للتعرف إلى مدى ممارسة معلمي المرحلـة الثانويـة          ؛اتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي    
ن التربويين  المديرين والمشرفي:ألساليب تعديل السلوك كما جاءت في السنة النبوية من وجهة نظر

 أو قضية موجودة يمكن الحصـول       اًدثن هذا المنهج يدرس ظاهرة أو ح      إبمحافظات غزة ، حيث     
 .ن فيهاي دون تدخل الباحثالدراسةعليها من المعلومات المعطاة التي تجيب عن أسئلة 

 :  المعالجة اإلحصائية -2
 )SPSS (تخدام بـرامج الحاسـوب اإلحصـائي    قام الباحثان باس   ؛للتحقق من صحة الفروض   

)Stochastic Package for social Sciences (لتاليوهي كا : 
 . غير مرتبطتين ،لحساب داللة الفروق بين مجموعتين مستقلتين، ) T. test (،)ت(اختبار  -

 إليجاد داللة الفروق بين متوسطات ؛)One Way Anova(، ) تحليل التباين األحادي(اختبار  -
 .درجات المجموعات الثالثة

 . التكرارات والنسب المئوية -
للتأكـد مـن    ؛  )Spearman ( وسبيرمان ،  )Pearson (يرسون  معامالت االرتباط لكل من ب     -

 وكذلك مدى إرتباط كل مجال ،صدق االستبانة ومدى ارتباط كل بند من بنود االستبانة بمجالها      
 .انةبالمجموع الكلي لإلستب

 . ستبانةإليجاد ثبات اال؛ )كرونباخ ألفا(معادلة  -

 .اب ثبات االستبانةلحس؛   "Splet half"  معادلة التجزئة النصفية  -
 : مجتمع الدراسة وعينتها-3

 المديرين والمشرفين التربويين بمحافظات غزة  ، وقـد تـم   :يتكون مجتمع الدراسة من جميع    
 : والجدول التالي يوضح توزيع أفراد العينة،)424 (إختيار عينة عشوائية طبقية منهم بلغت
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 ) 1(جدول 
 توزيع عينة الدراسة 

 المجموع مشرف تربوي مدير  المديرية م
 40 13 27 خانيونس  -1
 32 16 16 شرق غزة  -2
 45 23 22 غرب غزة  -3
 34 10 24 الوسطى  -4
 27 8 19 رفح  -5
 34 13 21 شمال غزة  -6

 212 83 129 المجموع الكلي
 

 صدق المحكمين: أوالً
ف ين في التربية بهدف تعر    قام الباحثان بعرض االستبانة على مجموعة من الخبراء والمختصِ        

مدى ممارسة معلمي المرحلة الثانوية ألساليب تعديل السلوك كما جاءت في السنة            " آرائهم حول   
ـ " النبوية من وجهة نظر المديرين والمشرفين التربويين بمحافظات غزة            قـام   ؛ الغـرض  ذلكول
ككل ، ستبانة مع االستبانة الباحثان ببناء االستبانة ، ومن ثم حساب مدى اتفاق كل بند من بنود اال         

 ليصبح عـدد  ؛تعديل بعضها اآلخرمع لبنود  تم استبعاد بعض ا ؛ضوء آراء السادة المحكمين   وفي  
 .  بنداً)26(بنود االستبانة 

 

 صدق االتساق الداخلي: ثانياً
 بين كل بند مـن بنـود االسـتبانة    )Pearson( االرتباط لبيرسون قام الباحثان بحساب معامل 

  -:التالينت النتائج كما في الجدول والدرجة الكلية لإلستبانة وكا
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 )2(جدول رقم 
 معامالت االرتباط  بين درجات كل بند من بنو االستبانة ودرجة االستبانة ككل  

 بيرسون الفقرة  م بيرسون الفقرة  م

1- 
ـلبي ويقـدم     السلوك ينتقد الس

 البديل الصحيح
0.68 14- 

يستخدم المداعبة في نقـد     
 السلوك السلبي

0.65 

 -15 0.65 يناقش المخطئ ويحاول إقناعه -2
يشرح السلوك الصـحيح    
عملياً أمام الطلبة ويحثهم    

 على التزامه
0.63 

3- 
يقارن بين السلوك اإليجـابي     

 ونقيضه السلبي
0.67 16- 

يظهـر الغضــب وعــدم  
 الرضا عن السلوك السلبي

0.23 

4- 
يقدم النصح بالموعظة الحسنة    

 بتلطف
0.64 17- 

ئ إذا دعـت    يؤنب المخط 
 الحاجة

0.31 

5- 
يصحح المفاهيم الخاطئة التـي    

 ينتج عنها السلوك السلبي
0.67 18- 

يقدم المعلم مـن خـالل      
سلوكه نموذجاً حسناً يقتدي 

 به
0.71 

6- 
يوجه الطلبة إلى ما يمنع مـن       

 ارتكاب األخطاء السلوكية
0.61 19- 

يحث الطلبة على اإلقتداء    
 بالنماذج الصالحة

0.73 

7- 
يحذر من بعض أنماط سلوكية     

 شائعة خشية الوقوع فيها
0.57 20- 

يحذر الطلبة مـن التقليـد     
 األعمى لسلوك اآلخرين

0.60 

8- 
يسارع إلى تصحيح السـلوك     

 السلبي مبيناً أخطاره
0.71 21 

يمتدح السلوك اإليجـابي    
ويثني عليه وال يقتصـر     

 على نقد السلوك السلبي
0.60 

9- 
ند انتقاد  يظهرالحكم الشرعي ع  

 السلوك السلبي
0.70 22- 

يحث الطلبة على ممارسة    
ــذاتي لســلوكهم  النقــد ال

 والعمل على تعديله
0.72 

10- 
يشرح خطورة السلوك السلبي    

 ويبين أضراره
0.73 23- 

يحث المتعلم على التوبـة     
واالستغفار عقب ارتكابه    

 خطأ سلوكي
0.63 

11- 
يحث المتعلم المخطـئ علـى      

  لمن أساء إليهمتقديم االعتذار
يعـرض عـن المخطـئ     -24 0.56

 ويهمله لفترة زمنية معينة
0.26 

12- 
يرغب بالخلق الحسن ويبـين     

 ثوابه عند اهللا عز وجل
يخذر من الصحبة الفاسدة     -25 0.68

 موضحاً آثارها المدمرة
0.61 

13- 
يحذر من سوء الخلق ويبين   

 عواقبه
0.75 

 

26- 
يتخول طالبـه بالنصـح     

ويتجنب المبالغة  واإلرشاد  
 في نقد سلوكهم

0.65 
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  بين درجات كل بنـد  )Pearson(بيرسون  أن معامالت االرتباط ل   :يتضح من الجدول السابق   
 .0.05من بنود االستبانة والدرجة الكلية لإلستبانة هي قيم دالة إحصائياً وذلك عند مستوى 

 :ثبات االستبانة 
 :ب ثبات االستبانة من خالل التاليتم حسا

 :استخدام التجزئة النصفية: أوالً
استخدام قانون التجزئة النصفية وذلك بإيجـاد معامـل االرتبـاط    تم لحساب ثبات االستبانة   

  -:وع الفقرات فردية الرتبة كما يلي بين مجموع الفقرات زوجية الرتبة ومجم)لبيرسون(
 . ونمعامل االرتباط لبيرس: ، ر ثبات االستبانة: ث : حيث _______ = ث 

 ر + 1         
 بين مجموع الفقرات زوجية الرتبة ومجموع الفقرات فردية         )لبيرسون(وبحساب معامل االرتباط    

  ) .0.87= ر ( الرتبة لإلستبانة 
 0.93=  __________ =  ث   وعليه فإن 

                     1 + 0.87 
 تلكيدل على الوثوق ب   ؛ مما   عاليةتعتبر  ) 0.93= ث  ( أن قيمة معامل الثبات      :وجدنا سبق   مما

 االستبانة في التعرف إلى مستوى تمكن معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية في محافظة غزة من           
 .على صالحية االستبانة للتطبيق مؤشر ذلكمهارات التعليم االستراتيجي ، و

 )∝(باستخدام معامل كرونباخ ألفا : ثانياً
 مجموع تباين فقرات االسـتبانة      إيجادمعامل كرونباخ ألفا تم     لحساب ثبات االستبانة باستخدام     

 : تباين المقياس الكلي وهي كما يليو
 

∝ =      ________1  _    __________ 
                  

 
   2 تبـاين المقيـاس الكلـي، مجــ ع    2ع عدد فقرات المقياس ،      ن معامل الثبات ،     ∝حيث  

 . لفة للمقياس تباين األبعاد المختمجموع
                        

 0.93 =  _________   -1 ________ -  =∝وعليه فإن 

  ر2

 2مجـ ع  

 2ع

 ن

 1 –ن 
 جـ

26 
26 – 1  

 جـ

95.293 

9.862 

2  x0.87  



 ماجد الديب. محمود أبو دف و د. د.أ

 474

) 0.93 = ∝( أن قيمة معامل ثبات االستبانة باستخدام معامل كرونباخ ألفـا   :وجدنامما سبق   
لـة   االستبانة في التعرف إلى مدى ممارسة معلمـي المرح         تلكوالتي تعطي الدالة على الوثوق ب     

الثانوية ألساليب تعديل السلوك كما جاءت في السنة النبوية من وجهة نظر المديرين والمشـرفين            
 . ر على صالحية االستبانة للتطبيقمؤشوذلك التربويين بمحافظات غزة  ، 

 : األولنتائج خاصة بالسؤال
ل السلوك  ما مستوى ممارسة معلمي المرحلة الثانوية ألساليب تعدي       " نص السؤال األول على     

 "  المديرين والمشرفين التربويين بمحافظات غزة  ؟ :كما جاءت في السنة النبوية من وجهة نظر
 وذلـك  ،وقد قام الباحثان بحساب درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانوية ألساليب تعديل السـلوك   

نازليـاً مـن    المتوسطات واالنحرافات والتكرارات والنسب المئوية ثم بترتيب العبارات ت   :بحساب
 كما في الجدول األقل والتي درجات الممارسة  تنازلياً إلىمتدرجةالممارسات ذات الدرجة العالية     

 :التالي
 )3(جدول رقم 

 ترتيب الفقرات تنازلياً وفقاً لدرجة ممارسة معلمي المرحلة الثانوية ألساليب تعديل السلوك
 النسبة التكرار االنحراف المتوسط الفقرة  م

 %91.98 585 0.471 2.759  من الصحبة الفاسدة موضحاً آثارها المدمرة يحذر -1

 %89.47 569 0.505 2.684  على نقد السلوك السلبيدون االقتصاريمتدح السلوك اإليجابي ويثني عليه  -2

 %88.52 563 0.575 2.656 يحث الطلبة على اإلقتداء بالنماذج الصالحة  -3

 %88.21 561 0.570 2.646 ه يحذر من سوء الخلق ويبين عواقب -4

 %88.05 560 0.519 2.642 يحذر الطلبة من التقليد األعمى لسلوك اآلخرين -5

 %86.01 547 0.645 2.580 يرغب بالخلق الحسن ويبين ثوابه عند اهللا عز وجل -6

 %85.38 543 0.534 2.561 ينتقد السلوك السلبي ويقدم البديل الصحيح -7

 %85.38 543 0.639 2.561 تقديم االعتذار لمن أساء إليهميحث المتعلم المخطئ على  -8

 %85.38 543 0.577 2.561 يظهر الغضب وعدم الرضا عن السلوك السلبي -9

 %85.22 542 0.569 2.557 يوجه الطلبة إلى ما يمنع من ارتكاب األخطاء السلوكية -10

 %84.59 538 0.587 2.538 يقدم النصح بالموعظة الحسنة بتلطف -11

 %84.43 537 0.626 2.533 رن بين السلوك اإليجابي ونقيضه السلبييقا -12

 %84.12 535 0.588 2.524 يقدم المعلم من خالل سلوكه نموذجاً حسناً يقتدي به -13
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 %83.81 533 0.604 2.514 يناقش المخطئ ويحاول إقناعه  -14

 %83.33 530 0.588 2.500 يؤنب المخطئ إذا دعت الحاجة  -15

 %82.08 522 0.603 2.462 ح السلوك السلبي مبيناً أخطاره يسارع إلى تصحي -16

 %81.92 521 0.641 2.458 يصحح المفاهيم الخاطئة التي ينتج عنها السلوك السلبي -17

 %81.45 518 0.601 2.443 يتخول طالبه بالنصح واإلرشاد ويتجنب المبالغة في نقد سلوكهم -18

 %80.97 515 0.653 2.429 يشرح خطورة السلوك السلبي ويبين أضراره  -19

 %80.82 514 0.645 2.425 يحذر من بعض أنماط سلوكية شائعة خشية الوقوع فيها -20

 %76.10 484 0.705 2.283 اًيحث المتعلم على التوبة واالستغفار عقب ارتكابه خطأ سلوكي -21

 %75.31 479 0.711 2.259 يشرح السلوك الصحيح عملياً أمام الطلبة ويحثهم على التزامه -22

 %75.16 478 0.675 2.255 يحث الطلبة على ممارسة النقد الذاتي لسلوكهم والعمل على تعديله -23

 %67.77 431 0.750 2.033 يظهر الحكم الشرعي عند انتقاد السلوك السلبي -24

 %65.57 417 0.663 1.967 يستخدم المداعبة في نقد السلوك السلبي -25

 %63.68 405 0.679 1.910 عينة يعرض عن المخطئ ويهمله لفترة زمنية م -26

 %81.72 13513 9.76 63.74 مجموع المتوسط الحسابي للفقرات

جـد أن   فقـد و ؛ن بحساب النسبة المئوية للمجموع الكلي لالستبانة    يمن خالل قيام الباحث    
يدل على درجة عالية من ممارسة ألساليب تعديل السلوك ، كما           ؛ مما   %)81.72(النسبة المئوية   

قد عزا ي السنة النبوية من وجهة نظر المديرين والمشرفين التربويين بمحافظات غزة ، و            جاءت ف 
 لكونه ينحو نحو ؛يغزو الباحثان ذلك إلى طبيعة المجتمع الفلسطيني بتركيبته األيديولوجية والثقافية         

 .ليه السالمم وسنة نبينا محمد عااللتزام الديني وإعالء القيم اإلسالمية المستمدة من القرآن الكري
 في تعديل السـلوك ،  ρبأساليب الرسول  بشكل كبير إرجاع ذلك إلى إلمام المعلمين  كما يمكن 

 -وتلقى استجابة عالية من المتعلمين ، كما أن معلمي المرحلة الثانوية ، لكونها عملية؛ وتبنيهم لها 
على التعامل مـع طـالب    يتم انتقاؤهم من ذوي الكفاءة العالية في التدريس والقدرة  –في الغالب   

) Douglas) (1990(المرحلة الثانوية ، وتختلف هذه النتيجة عما توصلت إليه دراسة دوقـالس             
يب التي أجريت في البيئة البريطانية وكشفت عن إخفاق معلمي المرحلة الثانوية في استخدام األسال

 .الفاعلة في تعديل سلوك طالبهم
يحذر من الصحبة الفاسدة موضـحاً      "  الخاصة بالعبارة    يتضح من الجدول السابق تبوء الفقرة     

 الباحثان ذلـك إلـى تقـدير        قد عزا ، و %)91.98(األولى بوزن نسبي    المرتبة  " آثارها المدمرة   



 ماجد الديب. محمود أبو دف و د. د.أ

 476

" بقوله   "ρسلوك األصحاب بالسلب أو اإليجاب وهذا ما أكد عليه رسول اهللا          المعلمين الكبير ألثر    
الَْأِخلَّاء يومِئـٍذ بعضـهم     "  وقوله تعالى    )69("ل  ى من يخال   خليله فلينظر أحدكم إل    المرء على دين  

   تَِّقينِإلَّا الْم ودٍض ععوقد أشارت العديد من نتائج الدراسـات إلـى أثـر    ) 67الزخرف ،   (  "ِلب ،
خاصة وأن الواقع المعاش والخبرة العملية للمعلمـين فـي          .الصحبة الفاسدة في انحراف الناشئة      

 .  بالدليل القاطع هذه الفرضية قد أكدتلثانوي التعليم امرحلة 
فقد "   على نقد السلوك السلبي    دون االقتصار يمتدح السلوك اإليجابي ويثني عليه      " أما العبارة   

لمعلـم  يتناسب مع طبيعة الدور الذي يقوم به ا، مما %)89.47( وبنسبة  ،وقعت في المرتبة الثانية   
للقيم ، كما أن مدح السلوك اإليجابي هو نوع من التعزيز الذي يترك              ءبصفته موجهاً للسلوك وبنا   

األثر الطيب على المتعلمين ويغري الزمالء باالقتداء بصاحب السلوك اإليجابي ؛ فضالً عـن أن          
اقتصار دور المعلم على نقد السلوك السلبي من شأنه أن يفسد العالقة بين المعلمين والطلبة مـن                 

 مما يؤدي للتنحي جانباً ؛حباط من جانب آخرباإليجعل الطالب يشعرون ونه جانب ، إضافة إلى ك
هْل جـزاء الِْإحسـاِن ِإلَّـا       " التوجيه الرباني في قوله تعالى      مع  يتناقض  وعدم المشاركة ، وهذا     

انسالسـلوك ، حينمـا   التربية المسلمين من ذلك، وقد حذر بعض علماء  )60الرحمن ،   ( " الِْإح 
المعلم على عدم التمادي في معاقبة التالميذ مع إهمال إثابتهم على الفعل الحسن وبيان ثمراته حثوا 

 )70(.اليانعة 
أما العبارة قبل األخيرة فقد كانت أقل األساليب المستخدمة لتعديل السلوك من قبـل معلمـي                

ويرجع %) 65.57(بة  بنس" لمداعبة في نقد السلوك السلبي      يستخدم ا  " متمثلة في المرحلة الثانوية   
أن المعلمين يعتبرون أن نقد السلوك السلبي ال ينسجم معه إال اسـتخدام اللغـة         إلى  الباحثان ذلك   

ن خشية المعلمين من أن استخدام الدعابـة    إ الجدية ، و   تلكن الموقف يتطلب مثل     إالجادة ؛ حيث    
 . لبيوعاً من االستحسان والدعم السبشكل كبير قد يعطي غطاء للطالب أو ن
يعرض عن المخطئ ويهملـه لفتـرة   " وهي %) 63.68(أما العبارة األخيرة فقد جاءت بنسبة  

  االسلوب يسبب ألمـاً نفسـياً وإحراجـاً كبيـراً     ذلكلكون  ؛   الباحثان ذلك  وقد عزا " زمنية معينة   
 . ، ربما أدى به سلوك مسلك العناد أو االنسحاب للمخطئ

 نتائج خاصة بالسؤال الثاني
 سـتوى الداللـة    هل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد م            " ال على أنه    نص السؤ 

بين متوسط في درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانوية ألساليب تعديل السلوك كما )  0.05 ≤  ∝(
عـزى  ت المديرين والمشرفين التربويين بمحافظات غـزة   :جاءت في السنة النبوية من وجهة نظر      

 .؟) " رفمش، مدير  (:لمتغير المهنة
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لحساب داللة الفروق بـين مجمـوعتين   ، ) T . test (، )ت(قد قام الباحثان باستخدام اختبار 
 المديرين والمشرفين التربويين في درجة : وغير مرتبطتين وذلك بين متوسطات درجات  ،مستقلتين

 :ليالتا) 4(ممارسة معلمي المرحلة الثانوية ألساليب تعديل السلوك وهي كما في جدول رقم 
 )4(جدول رقم 

  إليجاد داللة الفروق بين متوسطات درجات المديرين والمشرفين)ت(نتائج اختبار 

 عدد  المهنة
 األفراد

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة ت
 المحسوبة

 قيمة ت
 الجدولية

 مستوى الداللة

 9.057 66.147 129 مدير

 9.689 60.000 83 مشرف

 
4.693 
 

 
1.645 
 

دالة عند مستوى 
 0.05داللة  

  الجدوليـة  )ت(أكبر من قمية     ) 4.693(  المحسوبة   )ت(يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
 وعليه يتم رفـض  ؛ 0.05 ومستوى داللة   ، 210 = 2 – 212وذلك عند درجة حرية     ) 1.645(

حصـائية  توجد فروق ذات داللة إ    "  نص على أنه    لصفري وقبول الفرض البديل والذي      الفرض ا 
بين متوسط في درجة ممارسة معلمي المرحلـة الثانويـة    )  0.05 ≤  ∝(عند مستوى الداللة  

لمشرفين التربويين  كما جاءت في السنة النبوية من وجهة نظر المديرين وا،ألساليب تعديل السلوك
 .وذلك لصالح مهنة المديرين" )  مشرف،مدير (: لمتغير المهنةعزىتبمحافظات غزة 

، صورة أكثر من المشرفين التربويين الباحثان ذلك إلى تعاطف المديرين مع المعلمين بزاقد عو
كذلك حرص المديرين على أن يظهر المعلمون في مدارسهم على أفضل وجهة وحـال ، أيضـاً         
يمكن اعتبار أن المشرفين التربويين ينطلقون من معايير تتطلب مستوى أعلى من االلتزام بأساليب 

لوك والجودة في تعديل السلوك ، وهذا ينسجم أكثر مع طبيعة عمل المشرفين التربويين              تعديل الس 
هم بما  تقديم النصح واإلرشاد ل   مع  م التغذية الراجعة لدى المعلمين      خاصة وأنهم يركزون على تقدي    

 . يخدم الصالح العام
 نتائج خاصة بالسؤال الثالث

)  0.05 ≤  ∝(إحصائية عند مستوى الداللة  هل توجد فروق ذات داللة " نص السؤال على أنه 
 كما جـاءت فـي   ،بين متوسط في درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانوية ألساليب تعديل السلوك   
 :ـعزى لمتغير الجنستالسنة النبوية من وجهة نظر المديرين والمشرفين التربويين بمحافظات غزة 

 . ؟ ) "أنثى ، ذكر(
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لحساب داللة الفروق بـين مجمـوعتين   ، )  T . test (، )ت(تبار قد قام الباحثان باستخدام اخ
مستقلتين وغير مرتبطتين وذلك بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في درجة ممارسة معلمي             

 :لتاليا) 5(المرحلة الثانوية ألساليب تعديل السلوك وهي كما في جدول رقم 
 )5(جدول رقم 

 وق بين متوسطات درجات العينة في ضوء متغير الجنسإليجاد داللة الفر؛ )ت(نتائج اختبار

 عدد الجنس
 األفراد

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة ت
 المحسوبة

 قيمة ت
 الجدولية

 مستوى الداللة

 9.866 62.70 125 ذكور

 9.468 65.23 87 إناث

 
1.864 
 

 
1.645 
 

دالة عند مستوى 
 0.05داللة  

 الجدوليـة   )ت(أكبر من قميـة     ) 1.864(  المحسوبة   )ت( أن قيمة    يتضح من الجدول السابق   
 وعليه يـتم رفـض   ؛ 0.05 ومستوى داللة   210 = 2 – 212جة حرية   دروذلك عند   ) 1.645(

توجد فروق ذات داللة إحصـائية      "  الفرض الصفري وقبول الفرض البديل والذي نص على أنه          
ي درجة ممارسة معلمي المرحلـة الثانويـة   بين متوسط ف )  0.05 ≤  ∝(عند مستوى الداللة  

لمشـرفين   المـديرين وا : كما جاءت في السنة النبوية من وجهـة نظـر        ،ألساليب تعديل السلوك  
 . وذلك لصالح اإلناث) " . إناث ، ذكور (:عزى لمتغير الجنستالتربويين بمحافظات غزة 

 األساليب الناجعة ودورها تلك ويمكن تفسير ذلك من خالل تقدير أفراد العينة من اإلناث ألهمية
 لطبيعتهن ،في تعديل السلوك ، فهم يعلون من شأنها ، ويقدرون أهمية االلتزام بها أكثر من الذكور

 .الرفق واللين والتعاطف بالمتعلمين إلى ن أكثر نوثية ، حيث يملاأل
 نتائج خاصة بالسؤال الرابع

ـ هل توجـد فـروق ذات داللـة         " نص السؤال على أنه                   ائية عنـد مسـتوى الداللـة          إحص
 ،بين متوسط في درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانوية ألساليب تعديل السـلوك )  0.05 ≤  ∝(

 المديرين والمشرفين التربويين بمحافظات غزة يعزى :كما جاءت في السنة النبوية من وجهة نظر   
 . ؟  ) "10من  ، أكثر 10-5 ، من 5من أقل  (:لمتغير سنوات الخبرة

لحساب ؛ ) One Way ANOVA ( ) تحليل التباين األحادي(قد قام الباحثان باستخدام اختبار
 :  التاليداللة الفروق بين متوسط درجات المتغيرات الثالثة وهي كما في الجدول 



 مدى ممارسة معلمي المرحلة الثانوية ألساليب تعديل السلوك

 479

 )6(جدول رقم 
 نتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات درجات متغيرات سنوات الخبرة 

درجات  باينمصدر الت
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 مربع
المتوسطا

 ت

قيمة 
 ف

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 115.014 230.027 2 بين المجموعات

 19876.70 209 داخل المجموعات

 20106.73 211 المجموع
95.104 

1.209 

ــد  ــة عن غيردال
ــة  ــتوى دالل مس

0.05 
 

وذلك  ) 0.05 ≤  ∝(ياً عند مستوى داللة  دالة إحصائ)ف(يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
        في المجموع الكلي لإلستبانة وعليه يتم قبول الفرض الصفري ورفض البديل والذي نص على أنه     

بين متوسط في درجة  )  0.05 ≤   ∝( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "
 كما جاءت في السنة النبوية من وجهـة         ، السلوك ممارسة معلمي المرحلة الثانوية ألساليب تعديل     

 ،  5أقل من    (:عزى لمتغير سنوات الخبرة   ت المديرين والمشرفين التربويين بمحافظات غزة       :نظر
 . )" 10 ، أكثر من 10-5ن م

ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن أساليب تعديل السلوك التي أجاب عنها أفـراد عينـة الدراسـة         
من المسلمات تُعد لذا ال تحتاج إلى كثير خبرة الكتشافها فهي ؛ ة المعلمينواضحة وجلية في ممارس

 . تفسير نتيجة السؤال األول في  ينسجم مع ما ذهب إليه الباحثان وذلكمن وجهة نظرهم ، 
 نتائج خاصة بالسؤال الخامس

 )  0.05 ≤  ∝(إحصائية عند مستوى الداللة هل توجد فروق ذات داللة " نص السؤال على أنه 
بين متوسط في درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانوية ألساليب تعديل السلوك كما جاءت في السنة 

          :عزى لمتغيـر المؤهـل    ت المديرين والمشرفين التربويين بمحافظات غزة       :النبوية من وجهة نظر   
 . ؟ )غير تربوي، تربوي( 

لحساب داللة الفروق بـين مجمـوعتين   ؛ ) T . test (، )ت( قام الباحثان باستخدام اختبار قد
مستقلتين وغير مرتبطتين وذلك بين متوسطات التربويين وغير التربويين فـي درجـة ممارسـة           

 .)7(معلمي المرحلة الثانوية ألساليب تعديل السلوك وهي كما في جدول رقم 
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بين مجمـوعتين  لحساب داللة الفروق ؛ ) T . test (، ) ت(قام الباحثان باستخدام اختبار كما 
 الذكور واإلناث في درجة ممارسة معلمي :مستقلتين وغير مرتبطتين وذلك بين متوسطات درجات

 :التالي) 7(المرحلة الثانوية ألساليب تعديل السلوك وهي كما في جدول رقم 
 )7(جدول رقم 

 لمؤهل إليجاد داللة الفروق بين متوسطات درجات العينة في ضوء متغير ا) ت(نتائج اختبار 

 عدد المؤهل
 األفراد

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة ت
 المحسوبة

 قيمة ت
 الجدولية

 مستوى الداللة

 9.764 63.404 166 تربوي

 9.762 64.957 46 غير تربوي

 
0.955 
 

 
1.645 
 

 غير دالة عند 
 0.05داللة مستوى

 الجدوليـة   )ت(أقل من قميـة     ) 0.955(  المحسوبة   )ت(يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
وعليه يتم قبول الفرض ؛  0.05 ومستوى داللة  210 = 2 – 212وذلك عند جة حرية ) 1.645(

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد        " الصفري ورفض الفرض البديل والذي نص على أنه         
لثانوية ألساليب بين متوسط في درجة ممارسة معلمي المرحلة ا )  0.05 ≤  ∝(مستوى الداللة  

المـديرين والمشـرفين التربـويين    : كما جاءت في السنة النبوية من وجهة نظـر        ،تعديل السلوك 
 . ) "غير تربوي ، تربوي (:عزى لمتغير المؤهلتبمحافظات غزة 

أن الفروق في الناحية المهنية بين أفـراد العينـة التربـويين وغيـر               إلى   ويمكن إرجاع ذلك  
 وتأهيله  ؛ الهتمام وزارة التربية والتعليم بتطوير أداء الكادر البشري        ؛تالشيةالتربويين تكاد تكون م   

 :مما كان سبباً فـي ردم الهـوة بـين متغيـر المؤهـل             ؛  ن حين آلخر عبر الدورات المختلفة     م
ـ ؛ ين لهم سنوات خبرة طويلةيوب، كما أن الكثير من الغير تر      ) تربوي،غير تربوي ( ن و فهم تربوي

 . بالممارسة
 :ياتالتوص

 :ا الدراسة يوصي الباحثان بما يليفي ضوء النتائج التي توصلت إليه
توجيه معلمي المرحلة الثانوية إلى إظهار األحكام الشرعية لطالبهم عنـد انتقـادهم ألنمـاط                -1

االسـتجابة العاجلـة    على   تكون حاضرة وواضحة في أذهانهم ومحفزة        ؛ كي سلوكهم السلبية 
 .لنصائح المعلمين وإرشاداتهم 

يوصي الباحثان المعلمين الذكور بمزيد من التزام أساليب الرفق واللين وإبداء التعـاطف مـع     -2
 .المتعلمين 
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أثر كبير له من  لما ؛ االهتمام بانتهاج أسلوب المداعبة من حين آلخر في تعديل سلوك الطالب -3
 .نقد والتوجيه الصادر عن المعلمينفي تقبل ال

التي يعيشها الطالب والتي تنعكس بصورة أو بأخرى على ، مراعاة الظروف البيئية الضاغطة  -4
الجدية من  عدم  دافعيتهم وحماسهم للتعليم والظهور بمظهر      ؛ مما يضعف    مزاجهم النفسي العام  

 .خالل ممارسة بعض أنماط السلوك السلبي

 ؛نواستمرار التواصل بين اآلباء والمعلمي    ،  تفعيل دور األسرة في تعديل سلوك األبناء الطلبة          -5
وتعديل سلوك  ؛  وتبصيرهم باألساليب الفاعلة والعملية في تهذيب     ؛  لتقديم التغذية الراجعة لآلباء   

 .األبناء

تقاسم األدوار وممارسة   في إطارها   دمج الطالب في أنشطة مشتركة من خالل فرق عمل يتم            -6
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  .ρسلوك طالبهم ، في ضوء المعايير اإلسالمية المستمدة من سنة الرسول المربي
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