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الخالصة:
يهدف البحث الحالي إلى تصميم برنامج إرشادي تربوي للحد من ظاهرة السلوك العدواني عند طالب
الدراسة المتوسطة والبالغ عددهم ( )50طالباً بصورة قصدية .
وبما أن البرنامج اإلرشادي يرتبط إلى ٍ
حد كبير باإلسباب المؤدية إلى السلوك العدواني ،لذا أجرى الباحثان

أستبانة السلوك العدواني المؤلفة من ( )30فقرة وأربعة بدائل (دائماً  ،أحياناً ،ناد اًر ،أبداً) ودرجاتهم(،2 ،3 ،4
 )1على التوالي ثم طبقها على عينة البحث .

وبعد تصحيح اإلجابات تم ترتيب فقرات اإلستبانة تنازلياً حسب الوسط المرجح والوزن المئوي إلستجابات

أفراد عينة البحث ،إذ أختار الباحث من الترتيب التنازلي ( )9فقرات لكونها أسباب تخص السلوك العدواني عند
طلبة الدراسة المتوسطة ،وتم تحويلها إلى موضوعات الجلسات اإلرشادية والتي على ضوئها صمم البرنامج

اإلرشادي.
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Abstract
The current research aims to design an educational counseling program to
reduce the phenomenon of aggressive behavior when middle school students,
totaling 50 students were deliberate.
Since the counseling program is linked to a large extent the reasons leading to
aggressive behavior, so the researchers conducted a questionnaire of aggressive
behavior, consisting of (30) items and four alternatives (always, sometimes, rarely,
never) and grades (4.3, 2.1), respectively, and then applied to the sample.
After the correct answers were the order of the paragraphs of the questionnaire
in descending order according to the weighted average weight percentile of the
responses of the research sample, as Akhtar researcher descending order (9)
vertebrae for being the reasons of aggressive behavior when middle school
students, was transferred to the themes guiding sessions and against which
designed Indicative Programme.
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م كا ريظنهث Problem of Research

ررررتعد مشكمة السموؾ العدواني ظاىرة اجتماعية في المجتمعات الماضية والحاضرة  ،وقد بدأ االىتماـ

العالمي بظاىرة العدواف لدى المجتمعات وضرورةً لتوفير المناخ المناسب لنمو اإلنساف نمواً سميماً جسدياً
ونفسياً واجتماعياً.

رررررررإذ أف السموؾ العدواني مف المشكالت التي تعاني منيا المؤسسات التربوية في كافة المجتمعات،
وخاصةً المجتمعات العربية ،وىذه الظاىرة قد تؤدي إلى عرقمة المسيرة التربويةرمما قد يؤثر سمباً عمى نتائج

العممية التربوية والتعميمية  ،روعميو إستدعى الباحثاف عمى تصميـ برنامج إرشادي لمحد مف ظاىرة السموؾ

العدواني روتوضيح الطرؽ المالئمة الوقائية والعالجية لمعامميف بالمدرسة والطمبة وأولياء أمورىـ مف تطبيقيا
بما يسيـ في تحقيؽ بيئة مدرسية آمنة.

ويعتمد اإلرشاد النفسي عمى أسس فمسفية ونفسية واجتماعية وعمى جانب نظري وعمى أساليب وتقنيات،

يمكف تمخيصيا في شكؿ برنامج إرشادي ،يعتمد في تصميمو عمى تخطيط دقيؽ إلنجاح العممية اإلرشادية

ليذا سوؼ نتطرؽ إلى كيفية تصميـ برنامج إرشادي كجانب اوؿ ثـ نقدـ في الجانب الثاني برنامج إرشادي
مصمـ لمحد مف ظاىرة السموؾ العدواني في مرحمة الدراسة المتوسطة .ويمكف تجسيد مشكمة البحث
بالتساؤؿ اآلتي:

كيؼ يصمـ البرنامج اإلرشادي التربوي الذي يساعد في الحد مف ظاىرة السموؾ العدواني عند طالب مرحمة

الدراسة المتوسطة ؟

والبحث الحالي سيجيب عف التساؤؿ أعاله.

أدم ريظنهثرThe Importance of Researchر ر

يحتؿ السموؾ العدواني داخؿ المدارس ومحيطيا األىمية المركزية في المجاؿ التربوي بصورة خاصة

والمجتمع بصورة عامة ،ويواجو المعمموف والمدرسوف في مدارسيـ العديد مف المشكالت السموكية غير
المقبولة مف بعض الطالب ,ومف ىذه المشكالت ما يكوف بسيطاً ال يقصد منيا التعدي أو اإلضرار
باآلخريف ,ومنيا ما يطمؽ عميو بالمشكالت السموكية الرئيسة والجوىرية التي تمقي بتبعاتيا عمى اآلخريف

وتؤثر سمباً عمى االنضباط داخؿ غرفة الصؼ مثمما تؤثر عمى النظاـ التربوي بشكؿ عاـ.

وعمى البيئة التربوية التعميمية أف تقدـ لمطالب الصيانة الشخصية الالزمة  ،وتعدؿ مف إتجاىاتو  ،وتعيد

لو توازنو بإيجاد الجو المدرسي االجتماعي السميـ حتى يمكف أف يصبح طالباً منتجاً ،يستطيع أف يستفيد مف

البرامج التي تقدميا لو المدرسة ،والجيود التي تبذليا،وبالتالي تصبح المدرسة منتجة صانعة أبطاؿ خدمةً

لموطف والمجتمع الذي يعيش بو(عبداهلل ولفتو،6102،ص.)9
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ويعد السموؾ العدواني مف المشكالت السموكية المدرسية  ،فكثي ار ما نجد بعض الطالب يميموف

لالعتداء أو المشاجرة والمشاكسة  ،ويجدوف لذة في ذلؾ  .وكثي ار ما يصاحب ىذه الحالة انفعاؿ الغضب

واإلحباط  ،وىذه مشكالت سموكية تعوؽ الطالب عف التكيؼ النفسي واالجتماعي ونرى ىنا أف السموؾ

العدواني بيف الطالب يتخذ أشكاال شتى منيا ارتكاب مخالفات والتحريض عمييا  ،والخروج عف طاعة
المدرس ورفض تنفيذ أوامره  ،وكذلؾ تعطيؿ الدراسة بالتيريج والمقاطعة  ،واالعتداء عمى اآلخريف ،

بالضرب واالىانة وتحطيـ أثاث المدرسة ،فالسموؾ العدواني ىو مظير سموكي لمتنفيس عما يعانيو الطالب

مف إزمات إنفعالية غير سارة ،إذ يميؿ بعض الطالب إلى السموؾ العدواني نحو الذات  ،واآلخريف
وممتمكات المدرسة  ،إلف إيذاء الطالب لذاتو وقيامو باإلعتداء عمى زمالئو بدوف مبرر ظاىر سواء أكاف

في البيت أو في المدرسة،وبصورة مستمرة يدؿ عمى أف ذلؾ السموؾ غير سوي (أبو
مصطفى،6119،ص. )989
ويرى الباحثاف أف أىمية البحث تأتي مف:

-أىمية اإلرشاد بشكؿ عاـ في تعديؿ السموؾ العدواني الموجود عف بعض الطالب وفؽ مناىج اإلرشاد

(نمائي،وقائي،عالجي)

 -أىمية اإلرشاد التربوي في تعديؿ السموكيات المنحرفة الموجودة عند بعض الطالب .

اإلستفادة مف الدراسة النظرية لمبحث الحالي فيما تقدمو مف إطار نظري لمباحثيف والقراء عف مفيوـالسموؾ العدواني وأسبابو والنظريات التي فسرتو.

-أىمية االستفادة مف الدراسة التطبيقية لمبحث الحالي في مساعدة المعالجيف النفسييف عمى المستوى

التطبيقي في تقديـ خدماتيـ النفسية لعالج حاالت السموؾ العدواني.

 إمكأنية اإلستفادة مف نتائج البحث الحالي في الوقاية مف السموؾ العدواني في المؤسسات التربويةوالتعميمية.

دوفريظنهثر Research Aimر

 تصميـ برنامج إرشادي تربوي لمحد مف ظاىرة السموؾ العدواني عند طالب مرحمة الدراسة المتوسطة. -التعرؼ عمى واقع السموؾ العدواني في المدارس المتوسطة.

حدود البحث Research Limitation
يقتصر البحث الحالي عمى طمبة الدراسة المتوسطة في المديرية العامة لتربية محافظة البصرة  ،متوسطة

سمماف المحمدي لمبنيف والمستمريف في الدواـ لمعاـ الدراسي . 6102 -6102
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تهو وريظمص اهإت Limitation of Terms

تصم مريظنامإمشريإلا إوي:

وىي المرحمة التي تتضمف وضع تخطيط مكتوب لمبرنامج  ،ويتـ فييا تقديـ الخبرات النظرية والخمفيات

العممية لخدمة أىداؼ البرنامج اإلرشادي( .صديؽ ،6112 ،ص)28
برنامج ارشادي The counseling programs
يعرفو( زىراف  ) 0998 ،بأنو " :برنامج مخطط ومنظـ في ضوء أسس عممية لتقديـ الخدمات اإلرشادية

المباشرة والغير مباشرة فردياً وجماعياً لجميع مف تضميـ الجماعة أو المؤسسة بيدؼ مساعدتيـ في تحقيؽ

النمو السوي والقياـ باالختيار الواعي المتعقؿ لتحقيؽ التوافؽ النفسي داخؿ الجماعة وخارجيا"(
زىراف،0998،ص )00

يظعامك ريظ وميم ر :يعرفو (عمارة  ) 6118بأنو " :كؿ سموؾ يمكف مالحظتو وتحديده وقياسو ويأخذ
صو اًر وأشكاالً متعددة وىو أما يكوف بدنياً أو لفظياً مباش اًر أو غير مباش اًر وتتوفر فيو صفة االستم اررية
والتكرار ويعبر عنو عف بانحراؼ الفرد عف المعايير االجتماعية ويترتب عميو إلحاؽ األذى والضرر البدني

والنفسي والمادي باآلخريف وقد يتجو ىذا السموؾ إلى إلحاؽ األذى بالفرد نفسو"(عمارة ،6118 ،ص .)08ر

يظت ا ف ريظم اي رظاعامك ريظ وميم ر :ريتبنى الباحثاف تعريؼ( عمارة  )6118لمسموؾ العدواني ،النو

تعريؼ شامؿ وعاـ لمسموؾ العدواني ويتناسب مع ىدؼ البحث.

التعريؼ اإلجرائي لمسموؾ العدواني :ىو الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب عمى فقرات أستبانة

(أسباب السموؾ العدواني ).
إ إارم ايرموايعإترعإنق ر

إ إارم اي :ر

يظعامكريظ وميم رAggressive Behavior

أف السموؾ العدواني ىو نتاج جممو مف العوامؿ المتفاعمة بيولوجياً ونفسياً واجتماعياً وأسرياً وسياسياً،

وخاصةً في ظؿ الظروؼ الراىنة وغياب ولي األمر أو إستشياده ومصاحبة أصدقاء السوء فتؤدي إلى

استجابة العدواف  .لذلؾ يمكف القوؿ أف صحة اإلنساف النفسية تتأثر بمختمؼ العوامؿ مما يساىـ فػي ظيػور
أنمػاط مختمفة مف السموؾ السوي وغير السوي بما فيو السموؾ العدواني.

ويبيف ( عبود ) 0999 ،بإف الدافع لمتغمب عمى الصعاب أو لتحقيؽ السيطرة عمى العالـ الخارجي ،

ىو أساس اإلنجازات البشرية العظيمة ،كما يتصؿ العػدواف اتػصاالً مباشػ اًر بالجذور األساسية لمتقدـ البشري،
ولقد حقؽ اإلنساف مكانتو في البيئة المحيطة بو عف طريػؽ سػموكو العدواني ،ولوال ىذا السموؾ لما أصبح

اإلنساف بحؽ سيد ىذه األرض ،ولوال العػدواف النقػرض اإلنساف مف عيد سحيؽ(عبود،0999،ص .)66
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 يظم ا إتريظمفعاارظاعامكريظ وميم ر Explanatory theories for aggressive behaviorر

-

يظم ا ريظعامك Behavioral theory:

ر

يرى السموكيوف أف العدواف شأنو شأف أي سموؾ يمكف اكتشافو ويمكف تعديمو وفقاً لقوانيف التعمـ ولذلؾ

ركزت البحوث والدراسات السموكية في دراستيا لمعدواف عمى حقيقة يؤمنوف بيا وىي أف السموؾ برمتو متعمـ

تـ تدعيميا بما
مف البيئة ومف ثـ فإف الخبرات المختمفة التي اكتسب منيا شخص ما السموؾ العدواني قد ّ
يعزز عند الشخص ظيور االستجابة العدوانية كمما تعرض لمموقؼ المحبط،وانطمؽ السموكيوف إلى مجموعة
مف التجارب التي أجريت بداية عمى يد رائد السموكية (جوف واطسوف) حيث أثبت أف الفوبيا بأنواعيا

مكتسبة بعممية تعمـ ومف ثـ يمكف عالجيا وفقاً لمعالج السموكي الذي يستند عمى ىدـ نموذج مف التعمـ

الغير سوي واعادة بناء نموذج تعمـ جديد سوي(الفسفوس 6112 ،ـ ،ص.)60

وىناؾ بعض األستنتاجات التي توصؿ الييا رواد ىذه النظرية  ،والتي يمكف إعتبارىا بمثابة األسس

النفسية المحددة لمعالقة بيف اإلحباط والعدواف وىي كما يمي :إف الرغبة في السموؾ العدواني تختمؼ
بأختالؼ كمية اإلحباط التي يواجييا الفرد  ،وىذا اإلختالؼ في كمية اإلحباط داللة لثالثة عوامؿ ىي

(شدة الرغبة في اإلستجابة المحبطة ،مدى التدخؿ أو إعاقة اإلستجابة المحبطة ،عدد المرات التي أحبطت،

فييا اإلستجابة )  ،كما تزداد شدة الرغبة في العمؿ العدواني ضد ما يدركو الفرد عمى أنو مصدر إلحباطو
ويعتبر كؼ السموؾ العدواني في المواقؼ المحبطة بمثابة إحباط آخر ،ويؤدي ذلؾ الى إزدياد ميؿ

الفرد لمسموؾ العدواني  ،وعمى الرغـ أف الموقؼ اإلحباطي ينطوي عمى عقاب الذات  ،اإل أف
العدواف الموجة ضد الذات ال يظير إال إذا تغمب عمى ما يكؼ توجييو وظيوره ضد الذات وال

يحدث ىذا اال اذا واجيت أساليب السموؾ العدوانية األخرى الموجيو ضد مصدر اإلحباط األصمي عوامؿ

كؼ قوية ( العقاد،6110،ص.)009

تنظر ىذه النظرية إلى السموؾ العدواني عمى أنو سموؾ تتعممو العضوية  ،فإذا ضرب الولد شقيقة مثالً

وحصؿ عمى ما يريد ،فأنو سوؼ يتكرر سموكة العدواني ىذا مرة أخرى ،لكي

يحقؽ ىدفاً جديداً ،مف

ىنا العدواف ىو سموؾ يتعممو الطفؿ لكي يحصؿ عمى شيء ما(يحيى،6111،ص.)089

م ا ريظت امريالجتمإ

 Social learning theory:ر

إ ّف ىذه النظرية ال تقؿ أىمية عف غيرىا مف النظريات التي تناولت السموؾ العدواني بالدراسة والبحث
ويعتبر باندو ار )) Banduraىو المؤسس الحقيقي لنظرية التعمـ االجتماعي في العدواف حيث اىتـ بدراسة
اإلنساف في تفاعمو مع اآلخريف ،والشخصية في تصور باندو ار ال تفيـ إال مف خالؿ السياؽ االجتماعي

والتفاعؿ االجتماعي ،والسموؾ عنده يتشكؿ بمالحظة سموؾ اآلخريف .ومف المالمح البارزة في نظرية التعمـ
االجتماعي الدور الذي يوليو تنظيـ السموؾ عف طريؽ العمميات المعرفية مثؿ :االنتباه ،التذكر ،التخيؿ،
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التفكير ،حيث ليا القدرة عمى التأثير في اكتساب السموؾ .وأف اإلنساف لو القدرة عمى توقع النتائج قبؿ
حدوثيا ويؤثر ىذا التوقع المقصود أو المتخيؿ في توجيو السموؾ(العقاد، 6110 ،ص .)009

أظير باندو ار كيؼ يمكف أف يتعمـ الناس ىذا السموؾ العدواني عف طريؽ نمذجة سموؾ اآلخريف،

فبالنسبة إليو السموؾ العدواني يمكف تعممو كأي سموؾ آخر ،إما مف خالؿ تعزيز ىذا السموؾ مباشرة أو مف
خالؿ تقميد سموؾ نماذج عدوانية سواء كانت ىذه النماذج حية ،أو متمفزة ،و تشير الدراسات إلى أف

األطفاؿ المعرضيف لمنماذج العدوانية أكثر ميال لالنخراط في السموؾ العدواني فاألطفاؿ الذيف ينشئوف في

األسر المسيئة أكثر عرضة لالعتداء عمى أطفاليـ في المستقبؿ .فمف منظور نظرية التعمـ االجتماعي،

السموؾ العدواني ليس غريزة أو ناتج عف اإلحباط (Theodore Million ; Melvin .j.Lerner, 2003,
).p570- 571

ومف أىـ الدراسات حوؿ التعمـ بالمالحظة أجرى باندو ار تجارب مستخدما فييا تصميـ تجريبي يتكوف مف

ثالث مجموعات ،كؿ مجموعة تتكوف مف عدد مف األطفاؿ يدخؿ كؿ طفؿ إلى حجرة االختبار التي توجد
بيا ألعاب مصنوعة مف البالستيؾ وفي كؿ مجموعة يغير متغير معيف وقد توصؿ في األخير إلى اف

العنؼ المعروض عمى األطفاؿ جعميـ يميموف بدرجة مرتفعة لمعدواف غير أف النموذج الذي تعرضت إليو
المجموعة الثانية "ىجوـ عمى الدمى" وجد أف األطفاؿ يتعامموف بعدوانية مع ألعابيـ في حجرة المالحظة
عمى عكس المجموعة الضابطة ،كما انتيت النتائج إلى أف األطفاؿ ال يقمدوف العدوانية التي تكوف خيالية،

بينما يقمدوف العنؼ المشاىد الذي يحمؿ في طياتو عنؼ الحياة الواقعية ،ويعد التعمـ بالمالحظة أكثر

التفسيرات قبوال لمعالقة اإليجابية بيف العنؼ التمفزيوني والسموؾ العدواني ،وفي عاـ  0921حاوؿ باندو ار
تحميؿ التعمـ واالكتساب االجتماعي ،وتوصؿ إلى أف التمفزيوني يعطي الطفؿ المشاىد شعو ار عميقا بأنو

جزء مف البرنامج أو الفيمـ المعروض ويدخؿ في صميـ قناعتيـ الشخصية عمى أنو جزء حقيقي مف السموؾ
االجتماعي اإلنساني ( المختار،0998 ،ص. )20

م ا ريظتها لريظمفع Psychoanalytic theory :

يسمييا البعض بنظرية العدواف كغريزة وترجع جذور ىذه النظرية إلى سيجموند فرويد الذي يرى أف

السموؾ العدواني جزء مف الكياف اإلنساني ,وفي محاولة منو لتفسير السموؾ العدواني المعقد ,فقد حدد أف

أصؿ السموؾ ىو ما أسماه بغرائز الحياة ومف أىـ مشتقاتيا الغريزة الجنسية ,التي تحافظ عمى بقاء الفرد,
أما غرائز الموت فتعمؿ عمى تدمير الذات ,وعميو ترى ىذه النظرية أف العدوانية اإلنسانية ناتجة عف قوة
يولد بيا اإلنساف ترجع مباشرة لمرغبة الغريزية لمتدمير وىو ما أسماه برغبات الموت التي تتضمف أروس

وىي طاقة الحياة مف ىنا يرى فرويد أف الطاقة العدوانية يمكف تفريغيا إما بأسموب مقبوؿ اجتماعيا مف

خالؿ أعماؿ أو ألعاب نشطة أو مف خالؿ أنشطة غير مرغوب فييا مثؿ إىانة اآلخريف ,القتاؿ أو تدمير

الممتمكات (شيفر ،0988 ,ص. )612
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وأكد أدلر أف العدواف وسيمة لمتغمب عمى مشاعر القصور والنقص والخوؼ مف الفشؿ ،واذا لـ يتـ

التغمب عمى ىذه المشاعر ,عندئذ يصبح العدواف استجابة تعويضية عف ىذه المشاعر(ممحـ،6116 ,
ص.)82

م ا يظ جرنإإلفإض (رتممإسرعتإمفل) :

ترى النظرية بأف السموؾ غير السوي ىو عبارة عف تجمع خبرات وعادات خاطئة متعممة عند الفرد

وأف السموؾ المضطرب يكتسبو الفرد نتيجة لتعرضو المتكرر لخبرات مؤذية ناتجة مف خالؿ إرتباط شرطي
لمثيرات مؤذية وأستجابات جاءت ممبية ليا أي إرتباط شرطي بيف خبرات الفرد وبيف السموؾ المضطرب ،

وأف السموؾ العصابي ناتج عف رموز أو دالالت أو حوادث داخمية كالتفكير.

ويرى ستامفؿ بأف السموكيات العصابية وأعراضيا ىي تغييرات وردود فعؿ لمقمؽ المتعمـ والسموكيات

التجنبية المتعممة ،وسوؼ تصبح ىناؾ دالالت ورموز مرتبطة بالمثيرات المخيفة عند الفرد داخمية وخارجية

تسبب لو الخوؼ والعصاب ،والمثير الشرطي (المثير لمخوؼ) لو قوة أكبر مف أحداث الخوؼ مف الرموز

أو الحوادث المتعمقة بو والقمؽ العصابي  ،كما يرى أف القمؽ معمـ لكؿ سمسمة األحداث المتصمة والقريبة

زمانياً ومكانياً مف مصدر القمؽ الحقيقي أو مف تعميـ مثيرات مشابية لمقمؽ الحقيقي ويعمـ القمؽ العصابي
عمى األحداث القريبة والمرافقة لألحداث البعيدة بغياب المثيرات القريبة  ،وبسبب عدـ مواجية العضوية

مع مرور الزمف لممثيرات القريبة فإف ىذه المثيرات تصبح غير مثيرة لمقمؽ (العزة وعبد

اليادي،0999،ص.)010-011

وايعإترعإنق ر
 ر

وايع رتمم( )Tom1981رن ممين :ر(يظت إملرمعريظ مفرويخلرفصملريظموياسريظ إم رف ريظمال إتريظمتهوار

يألما ك ) .ر

دوفتريظوايع رإظى  :تقويـ المشكالت السموكية داخؿ الفصوؿ الدراسية وطريقة التعامؿ معيا .
م ريظوايع  ) 082( :طالب

أوميتريظوايع  :فكانت كما يمي  :استخدـ الباحث في الدراسة أداة االستبانة لجمع البيانات وعرض فييا
مجموعة مف المواقؼ التي يتـ فييا مواجية العنؼ.

متإئش ريظوايع  :توصمت الدراسة إلى النتائج التالية  :إف الطبيعة التنافسية العالية بيف أفراد المؤسسات

التعميمية مف أىـ األسباب التي أسيمت في وجود العنؼ داخؿ المدارس  .إف قمة خبرة بعض المعمميف مف
العوامؿ التي أسيمت في وجود العنؼ داخؿ الفصوؿ  .إف تقميؿ أحداث العنؼ داخؿ المدارس يأتي عف
طريؽ تقميؿ مستوى اإلحباط لدى الطالب  .وضعت الدراسة بعض التوجييات واالقتراحات لتغير اتجاىات

المدراء والمعمميف التي تساعد عمى تقميؿ العنؼ.
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وايع ر(أنمره

،ر)2002رن ممين(:فإ ا رنامإمشرإا إويرف رخفضريظعامكريظ وميم رظوىر

يظصفريظتإععريألعإع ) .ر

ر

يألدويف:رتيدؼ الدراسة إلى استقصاء مدى فاعمية برنامج إرشادي في خفض السموؾ العدواني ،وتزويد

الطالب ببعض أساليب التنفيس األنفعالي ،وخفض السموؾ العدواني إلى أقصى درجة ممكنة.

ريظ م :وتألفت عينة الدراسة مف مجموعتيف األولى مجموعة تجريبية وبمغ العدد فييا( )06طالباً
وأخرى مجموعة ضابطة بمغت ( )06طالباً .ر

يألوميت :مقياس السموؾ العدواني مف تصميـ الباحث ،وبرنامج إرشادي مقترح مف تصميـ الباحث .ر

يظمتإئش :أظيرت النتائج فروؽ دالة إحصائيا بيف طالب المجموعتيف الضابطة والتجريبية في المقياس

البعدي عمى مقياس السموؾ العدواني لصالح المجموعة التجريبية.و فروؽ دالة إحصائيا بيف المقياسيف
القبمي والبعدي لدرجات طالب المجموعة التجريبية في الدرجة الكمية لمقياس السموؾ العدواني لصالح

المقياس البعدي.

وايع ريظ ماي( )2002ن ممين :ر(أثا رنامإمش رإا إوي رف رتخف ض ريظعامك ريظ وميم ر اى ريظممتاكإتر

يظمواع ) .ر

يألدويف :التعرؼ عمى أثر برنامج إرشادي لمتخفيؼ مف مستوى السموؾ العدواني عمى الممتمكات المدرسية.

يظ م  )61( :طالباً مف المرحمة المتوسطة في بغداد قسمت بالتساوي إلى مجموعتيف (التجريبية
والضابطة).

يألوميت  :بناء مقياس السموؾ العدواني مف وجية نظر المدرسيف  .وبناء مقياس السموؾ العدواني مف وجية

نظر الطالب أنفسيـ ،وبناء برنامج إرشادي.

يظمتإئش :يوجد فرؽ داؿ إحصائياً لصالح المجموعة التجريبية مقارنة مع المجموعة الضابطة.
يظمميزم رن نريظوايع ريظهإظ رميظوايعإتريظعإنق ر

 ريألدويف :تنوعت الدراسات في أىدافيا إذ ىدفت دراسة توـ( ) Tom,1981إلى تقويـ المشكالتالسموكية داخؿ الفصوؿ الدراسية وطريقة التعامؿ معيا ،أما دراسة ابو حطب(  )6116مدى فاعمية برنامج
إرشادي في خفض السموؾ العدواني ،وتزويد الطالب ببعض أساليب التنفيس األنفعالي ،وخفض السموؾ
العدواني إلى أقصى درجة ممكنة .ودراسة الشمري( )6112إلى التعرؼ عمى أثر برنامج إرشادي لمتخفيؼ
مف مستوى السموؾ العدواني عمى الممتمكات المدرسية ،أما الدراسة الحالية فتيدؼ إلى تصميـ برنامج
إرشادي تربوي لمحد مف السموؾ العدواني عند طالب الدراسة المتوسطة والتعرؼ عمى واقع السموؾ العدواني
في المدارس المتوسطة.
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 يظ م  :بمغت عينة دراسة توـ ( ) Tom,1981مف( )082طالباً بينما عينة دراسة (أبو حطب )6116( )69طالباً قسمت بالتساوي عينة تجريبية وعينة ضابطة ،أما دراسة الشمري( )6112فكانت ( )61طالباً
مف الدراسة المتوسطة ،أما عينة الدراسة الحالية بمغت ( )91طالباً مف الدراسة المتوسطة.
 ريألوميت :كانت أدوات دراسة توـ ( ) Tom,1981االستبانة لجمع البيانات وعرض فييا مجموعة مفالمواقؼ التي يتـ فييا مواجية العنؼ،بينما دراسة (أبو حطب  )6116مقياس السموؾ العدواني مف تصميـ
الباحث ،وبرنامج إرشادي مقترح مف تصميـ الباحث أيضاً ،أما دراسة( الشمري )6112بناء مقياس السموؾ
العدواني م ف وجية نظر المدرسيف  .وبناء مقياس السموؾ العدواني مف وجية نظر الطالب أنفسيـ ،وبناء
برنامج إرشادي.
أما الدراسة الحالية إعداد أستبانة السموؾ العدواني  ،وتصميـ برنامج إرشادي مقترح لمحد مف ظاىرة
السموؾ العدواني في المدارس المتوسطة.
 يظمتإئش :أظيرت نتائج دراسة توـ ( ) Tom,1981إف الطبيعة التنافسية العالية بيف أفراد المؤسساتالتعميمية مف أىـ األسباب التي أسيمت في وجود العنؼ داخؿ المدارس  .إف قمة خبرة بعض المعمميف مف
العوامؿ التي أسيمت في وجود العنؼ داخؿ الفصوؿ  .إف تقميؿ أحداث العنؼ داخؿ المدارس يأتي عف

طريؽ تقميؿ مستوى اإلحباط لدى الطالب  .وضعت الدراسة بعض التوجييات واالقتراحات لتغير اتجاىات

المدراء والمعمميف التي تساعد عمى تقميؿ العنؼ ،ونتائج دراسة (أبو حطب  )6116وجود فروؽ دالة

إحصائياً بيف طالب المجموعتيف الضابطة والتجريبية في المقياس البعدي عمى مقياس السموؾ العدواني
لصالح المجموعة التجريبية.وفروؽ دالة إحصائيا بيف المقياسيف القبمي والبعدي لدرجات طالب المجموعة
التجريبية في الدرجة الكمية لمقياس السموؾ العدواني لصالح المقياس البعدي ،أما نتائج دراسة(

الشمري )6112يوجد فرؽ داؿ إحصائياً لصالح المجموعة التجريبية مقارنة مع المجموعة الضابطة ،أما
الدراسة الحالية فأف الباحثاف يتطمعاف إلى تصميـ برنامج إرشادي مقترح لمحد مف ظاىرة السموؾ العدواني

في المدارس المتوسطة.

إجايءيتريظنهثرر Research proceduresر
أمرالًر:رمجتمعريظنهث Research community :

يتكوف مجتمع الدراسة األصمي مف طالب متوسطة سمماف المحمدي لمبنيف في محافظة البصرة لمعػاـ

الد ارسػي (  ) 6102-6102والبػالغ عددىـ( )926طالباً( ،ينظر :ممحؽ رقـ() )0
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ثانياً  :م ريظنهث Research of Sample :

تـ اختيار عينة قصدية تمثؿ ( ) 21طالباً مف الصؼ الثاني ،ليكونوا عينة الدراسة مف وجية نظر المرشد

التربوي ،ومدير المدرسة ،وبعض المدرسيف.

ثالثاً :رأوميتريظنهثTools :رResearch

*إستبانة( السموؾ العدواني)

وصؼ اإلستبانة :تتكوف مف(  )11عبارة في صورتيا األولية ،وتـ عرضيا عمى مجموعة المحكميف البالغعددىـ ( )2خبي اًر واجراء خصائص الصدؽ والثبات؛ انتيت إلى قبوؿ جميع العبارات(ينظر:ممحؽ رقـ())6

-نمإءريظمق إس :

تـ بناء مقياس السموؾ العدواني عند طالب مرحمة الدراسة المتوسطة وفؽ النظريات التي درست

العدواف وبعض الدراسات السابقة التػي أطمػع الباحػثاف عمييا ،كدراسة أبو حطب( )6116ودراسة(

الشمري ،)6112إضافة إلى استطالع آراء مجموعة مف المرشديف التربػوييف فػي مػدارس تربية محافظة
البصرة .

وبعد عػرض المقيػاس عمػى بعػض المتخصصيف في عمـ النفس ،واإلرشاد النفسي والتوجية التربوي

بكمية التربية لمعموـ اإلنسانية في جامعة البصرة ،وبناءاً عمى آرائيـ تـ قبوؿ جميع الفقرات،كما موضح في

ممحؽ ( )1وبعد تطبيؽ المقياس عمى عينة استطالعية قواميا ( )61طالباً مف المدارس المتوسطة ،وذلؾ
مف أجؿ الوقػوؼ عمػى مػدى مالئمة العبارات ومعرفة الخصائص السيكومترية لممقياس،بقي المقياس في
صورتو النيائية يتكوف مف( )11فقرة.

-صوقريظمق إس Dimension of Sincerity

 الصدؽ الظاىري Apparent of Sincerityعرض الباحثاف المقياس عمى مجموعة مف الخبراء(ممحؽ  )6في مجاؿ االختصاص،لمتعرؼ عمى مدى
ػاء عمػى أرائيـ
مالئمة المقياس لما وضع مف أجمو ،ولقد أبدوا بعض المالحظات عمى فقرات المقياس ،وبن ً
تـ قبوؿ جميع عبارات المقياس  ،وعميو أصبح المقياس يتكوف مف ( )11فقرة.
-ثنإتريظمق إسرStabilityرDimension of

ا ق ريظتجزئ ريظمصف ر Split-Half methodر
إليجاد الثبات بيذه الطريقة بتقسيـ فقرات االختبار عمى قسميف متساوييف بحسب الفقرات الفردية

والزوجية  ،ونجد معامؿ االرتباط بيف الفقرات الفردية والزوجية لالختبار ثـ نصححيا بمعادلة سبيرماف–
براوف لنصؿ إلى معامؿ الثبات أو اإلتساؽ الداخمي (ممحـ : 6112 ،ص  . )626ونستعمؿ معادلة

سبيرماف– براوف الف تقسيـ المقياس إلى نصفيف يعطينا ثباتاً لنصؼ فقرات المقياس ولذلؾ ال بد مف

تصحيح معامؿ الثبات النصفي بمعادلة تأخذ باالعتبار الزيادة المتوقعة لمعامؿ الثبات بزيادة عدد

فقراتو (عودة : 6119 ،ص . )919

9

وقد بمغ معامؿ االرتباط ()1.89

وتصحيحو بمعادلة سبيرماف -براوف ( (Spearman-Brownبمغ

( )1.96وىو ثبات يمكف االعتماد عميو في تحقيؽ اغراض البحث الحالي.

سيتـ عرض النتائج التي توصؿ إلييا البحث الحالي وفقاً ألىدافو وتفسير النتائج ومناقشتيا في ضوء

الدراسات السابقة واألدبيات.

ا ق رتصه حرمق إسريظعامكريظ وميم ررررررررررر ر
تـ تحديد درجات المقياس وفؽ تدرج رباعي لعدد إستجابات التي يتضمنيا المقياس والتي تعكس درجات

حدوث مشكمة السموؾ العدواني عند المفحوص والمتمثمة في اإلستجابات (دائماً  9درجات)( ،أحياناً 1

درجات)( ،ناد اًر  6درجة)( ،أبداً  0درجة ) فيكوف أعمى درجة ( 061درجة ) وأدنى درجة(  ،)11وعند
تصحيح اإلجابات وحساب الوسط المرجح والوزف المئوي لكؿ فقرة وحسب ترتيب حدتيا لمعرفة سبب

أختيار موضوع الجمسة اإلرشادية(.ينظر  :ممحؽ رقـ())1

يظمعإئلريإلهصإئ ر

 -الوسط المرجح :لحساب معامؿ حدة األسباب.

 -الوزف المئوي  :لتحديد القيمة النسبية لكؿ سبب.

 -معامؿ إرتباط وتصحيحو بمعامؿ إرتباط سبيرماف براوف

تصم مريظنامإمشريإلا إوي :ر

أجرى الباحثاف تصميـ برنامج يشمؿ مجموعة فنيات مف نظريات اإلرشاد النفسي بطريقة إنتقائية ،

واإلستفادة مف الواقع اإلجتماعي المحيط بالمجتمع والديف اإلسالمي الذي لو دور كبير في تغيير السموؾ
العدواني عمى أفراد المجموعة التجريبية ولكوف األسباب التي وردت في ممحؽ( )1والتي تخص السموؾ

العدواني كموضوعات لمجمسات اإلرشادية ،وممحؽ( )9يوضح ذلؾ( ،ينظر :ممحؽ رقـ(.))2

يظهوف ريظ إم رظانامإمش :ييدؼ البرنامج إلى الحد مف ظاىرة السموؾ العدواني في المدارس المتوسطة في
تربية محافظة البصرة .
يألدويفريظخإص  :مجموعة أىداؼ يتحقؽ مف خالليا اليدؼ العاـ لمبرنامج وىي :
 إعطاء الطالب العدواني فرصة لمتعبير عف نفسو . تقوية الثقة بالنفس. إكتساب الطالب القيـ اإلجتماعية السوية والمقبولو. تدريب الطالب عمى ضبط إنفعاالتو والتحكـ فييا. -تدريب الطالب عمى قدرتيـ بتحمؿ األحباط ومواجية الصعوبات .
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يألعسريظت ر قممر ا هإريظنامإمش :ر
إف السموؾ اإلنساني فردي وجماعي  ،وأستعداده لمتوجية واإلرشاد وحقو في تقرير
 -يألعس ريظ إم ّ :

مصيره ،وتقبؿ المسترشد ،وأستمرار عممية اإلرشاد النفسي .

 يألعسريظفاعف  :مراعاة طبيعة الفرد وكينونتو واإلىتماـ بأخالقيات اإلرشاد النفسي والتوجية التربوي.:اإلىتماـ بالفرد كعضو في الجماعة واإلستفادة مف مصادر المجتمع .

 يألعسريإلجتمإفم إتريظنامإمش:ر ر

بناء عمى األسس التي يقوـ بيا البرنامج إستعمؿ الباحثاف طريقة اإلرشاد الجماعي  ،عف طريؽ
ً

المحاضرات والمناقشات الجماعية ،واإلرشاد الديني .
مصفريظنامإمشر :ر

قاـ الباحثاف بتصميـ البرنامج اإلرشادي مراعياً المرحمة العمرية إلفراد المجموعة وبأستخداـ طريقة
اإلرشاد الجماعي ويحتوي البرنامج عمى عدد مف المحاضرات واألنشطة المختمفة والمناقشات الجماعية
لمتفريغ اإلنفعالي،

بيدؼ التخفيؼ مف السموؾ العدواني مف أجؿ مساعدة أفراد المجموعة التجريبية

واإلستبصار بسموكيـ.
يظفتااريظزمم  :ر
البرنامج متكوف مف تسع جمسات ،وحدد الباحثاف المدة الزمنية لكؿ جمسة جماعية ( )92دقيقة
وسيكوف البرنامج كؿ يوـ اإلثنيف والخميس مف كؿ أسبوع ،ويبدأ مف يوـ اإلثنيف  6102/6/61في الفصؿ
الثاني لمعاـ الدراسي  ،6102/6102وينتيي البرنامج يوـ اإلثنيف .6102/1/61
خ ميتريظنامإمش ر
رررأجرى الباحثاف بتصميـ برنامج إرشادي لمحد مف ظاىرة السموؾ العدواني عمى طمبة المرحمة المتوسطة ،
ويتكوف البرنامج مف (تسع جمسات) وبواقع (11يوماً) وزمف كؿ جمسة ( )92دقيقة وعرض محتوى البرنامج
اإلرشادي عمى مجموعة مف المحكميف في إختصاص اإلرشاد النفسي والتوجية التربوي.
تهك مريظنامإمش ر
عرض محتويات البرنامج عمى مجموعة مف المحكميف ممحؽ( )1في مجاؿ اإلرشاد النفسي وذلؾ

لمحكـ عمى البرنامج وأبداء الرأي .
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يظنامإمشرف رصماتهريظمهإئ ر ر
بعد تحكيـ البرنامج تـ األخذ بأراء المحكميف وقبوؿ موضوعات محتوى البرنامج والزمف المحدد لو وعدد

جمساتو وأصبح البرنامج في صورتو النيائية جاى اًز لمتطبيؽ.

أعإظ رتقم مريظنامإمش ر

التقويـ القبمي والبعدي  ،وذلؾ بتطبيؽ مقياس السموؾ العدواني  ،مف إعداد الباحثاف قبؿ وبعد البرنامج

ومالحظة مدى تغيير درجات الطالب عمى المقياس عف التطبيؽ القبمي.
رررررررررررررريظجاعإتريإلا إو ر
ر

يظجاع ريألمظى :يظ ممريإلثم نر2002/2/20رررمواريظجاع :ر()52روق ق ررمكإمهإر:رقإ ريظصف ر
ممضمعريظجاع  :التييئة لمبرنامج والتعارؼ بيف المشاركيف .
أدويفريظجاع :
( )0التعرؼ عمى الطالب وتكويف العالقة اإلرشادية .
( )6التييئة لمبرنامج وأىميتو .
مهتمىريظجاع ر :ر
*نبدأ الجمسة بحضور جميع الطالب المشاركيف في البرنامج اإلرشادي ،إذ يجمس الجميع في شكؿ دائري
يرى كؿ واحد منيـ اآلخر.
* نبدأ الجمسة بإعطاء نبذة عف أسباب االجتماع بالطالب المشاركيف في البرنامج وطبيعة البرنامج
اإلرشادي.
* يترؾ المجاؿ لممشاركيف إذ يبدأ كؿ طالب بالتعريؼ عف نفسو وعمره وفصمو وأي معمومات أخرى يريد
إضافتيا كاليوايات أو مكاف السكف وغير ذلؾ.
* نبدأ بتوضيح بعض قواعد العمؿ الجماعي واالتفاؽ مع المشاركيف عمية مف بداية الجمسات نحو ( احتراـ
اآلراء – المشاركة – السرية – التعاوف – احتراـ المشاعر – عدـ المقاطعة .....وغير ذلؾ ) ،ويفضؿ أف
يكوف ذلؾ مكتوبا عمى ورقة يتـ التوقيع عميو مف قبؿ كؿ المشاركيف بعد االنتياء منو.
* توضيح ماىية البرنامج اإلرشادي واألىداؼ المرجوة منو ،وكذلؾ عدد جمساتو ومكاف تنفيذىا والموعد
المحدد ليا واإلجراءات التي يقوـ الجميع بالمشاركة في تنفيذىا خالؿ الجمسات اإلرشادية.
* ننتيي الجمسة األولى باالتفاؽ المحدد لمجمسة المقبمة وموضوعيا ،وترؾ مجاؿ أخر ألي تعميؽ أو إضافة
مف قبؿ المشاركيف عمى نقطة تـ مناقشتيا خالؿ فترة الجمسة األولى.
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تق م ريظجاع  :ريتـ تقييـ ىذه الجمسة مف خالؿ تفاعؿ الطالب وكذلؾ رأي الطالب وانطباعاتو عف
الجمسة .ر
يظجاع ريظثإم  :يظ ممريظخم سر2002/2/22رررمواريظجاع :ر()52روق ق رررررمكإمهإر:رقإ ريظصف ر
*ممضمعريظجاع  :مفيوـ السموؾ العدواني وأسبابو.
*يظهوفرمنريظجاع  :التعرؼ عمى معنى العدواف وماىيتو وأسبابو .
مهتمىريظجاع ر :ر
*نبدأ الجمسة بتعريؼ السموؾ العدواني .
* ترؾ المجاؿ أماـ المشاركيف ليتحدث كؿ منيـ عف تعريفو لمعدواف مف وجو نظره .
*نعرض بعض نماذج السموؾ العدواني عمى الطالب لتحديد السموؾ العدواني .
* ننيي الجمسة بعمؿ تمخيص شامؿ لما دار خالليا ،ومف ثـ االتفاؽ عمى موعد الجمسة القادمة
وموضوعيا.
يظمعإئلريظمعتخوم ر:اإللقاء ,والمناقشة الحوار ,أسموب االستنباط واالستكشاؼ .
تق مريظجاع ر :رأي الطالب وتفاعمو في الجمسة.
يظجاع ريظثإظث ر :يظ ممريإلثم نر2002/2/22رررمواريظجاع :ر()52روق ق رررمكإمهإر:رقإ ريظصف ر
*ممضمعريظجاع  :أشكاؿ السموؾ العدواني ومظاىره.
*اليدؼ مف الجمسة :أف يتعرؼ الطالب عمى أصناؼ السموؾ العدواني
مهتمىريظجاع ر :ر
*نعرض مجموعة مف السموكيات وعمى الطالب تصنيفيا وفؽ (إيذاء نفسي،إيذاء لفظي،إيذاء بدني.).....
*نناقش الطالب في ما توصموا إليو مف تصنيفات .
* نوضح تصنيؼ السموؾ العدواني وأشكالو وموضوعاتو ومظاىرة .
* أنياء الجمسة بعمؿ تمخيص شامؿ لما دار خالليا ،ومف ثـ االتفاؽ عمى موعد الجمسة القادمة
وموضوعيا.
يظمعإئلريظمعتخوم ر:اإللقاء ,والمناقشة الحوار ,أسموب االستنباط واالستكشاؼ  .ر
تق مريظجاع ر :يعرض المرشد مجموعة أخرى مف التصنيفات لمسموؾ العدواني بعد المناقشة .
يظجاع ريظاين :ريظ ممريظخم سر2002/2/2ررررمواريظجاع :ر()52روق ق
ممضمعريظجاع :ر(اآلثار السمبية واألضرار)
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مكإمهإر:رقإ ريظصف ر

*اليدؼ مف الجمسة :أف يتعرؼ الطالب عمى بعض النتائج المترتبة عمى السموؾ العدواني .
مهتمىريظجاع :
*تبدأ الجمسة بعرض قصة لطالب عدواني .
*ترؾ المجاؿ أماـ المشاركيف ليتحدث كؿ واحد منيـ عف رأيو في النتائج المترتبة عمى السموؾ العدواني.
*نناقش المشاركيف في النقاط التي تـ طرحيا خالؿ الجمسة.
*أنياء الجمسة بعمؿ تمخيص شامؿ لما دار خالليا ،ومف ثـ االتفاؽ عمى موعد الجمسة القادمة
وموضوعيا.
يظمعإئلريظمعتخوم ر :المحاضرة ,والمناقشة.
تق مريظجاع  :يتـ توزيع استمارة عمى الطالب لمتعرؼ عمى مدى تعرفيـ عمى النتائج المترتبة عمى السموؾ
العدواني.
يظجاع ريظخإمع :ريظ ممريألثم نر2002/2/6ررررمواريظجاع :ر()52روق ق

مكإمهإر:رقإ ريظصف ر

*ممضمعريظجاع ( :أمثمة مف الواقع اإلجتماعي عمى السموؾ العدواني وما مصيرىـ) ر
*يظهوفرمنريظجاع :
()0أف يالحظ الطالب النموذج المعروض ومحاكاة سموكو .
( )6أف يتعمـ الطالب بعض الميارات لتقميدىا .
مهتمىريظجاع ر :ر
* الجمسة بعرض النموذج مف خالؿ األسموب القصصي .
*ترؾ المجاؿ أماـ المشاركيف ليتحدث كؿ واحد منيـ عف رأيو في القصة وما حدث فييا .
*نناقش المشاركيف في النقاط التي تـ طرحيا خالؿ الجمسة.
*أنياء الجمسة بعمؿ تمخيص شامؿ لما دار خالليا ،ومف ثـ االتفاؽ عمى موعد الجمسة القادمة
وموضوعيا.
يظمعإئلريظمعتخوم  :العرض القصصي ,والمناقشة.
تق مريظجاع  :يتـ توزيع استمارة عمى الطالب لمتعرؼ عمى مدى استفادتيـ وتعمميـ مف النموذج .
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يظجاع ريظعإوع :ريظ ممريظخم سر2002/2/9ررررمواريظجاع :ر()52روق ق

مكإمهإر:رقإ ريظصف ر

ممضمعريظجاع  :يظتفا غريإلمف إظ
*يظهوفرمنريظجاع )0( :أف يتدرب الطالب عمى التحكـ في سموكو عند األنفعاؿ.
( )6تدريب الطالب عمى مواجو المواقؼ الضاغطة وكيفية التفريغ اإلنفعالي.
مهتمىريظجاع ر :ر
*نعرض ( تدريبات سموكية) لبعض المواقؼ ويطمب مف الطالب تحديد مواقفيـ منيا.
*نناقش ( تدريبات سموكية) المشاركيف في النقاط التي تـ طرحيا خالؿ الجمسة.
*نتحدث عف التدريبات السموكية وكيفية تأثير األنفعاالت عمى حالة الفرد .
*نقوـ بتدريب الطالب عمى بعض الميارات التي تحد مف الغضب واألنفعاؿ
*أنياء الجمسة بعمؿ تمخيص شامؿ لما دار خالليا ،ومف ثـ االتفاؽ عمى موعد الجمسة القادمة
وموضوعيا.
يظمعإئلريظمعتخوم  :المحاضرة  ,التدريب العممي .
تق مريظجاع  :يتـ توزيع استمارة عمى الطالب لمتعرؼ عمى مدى استفادتيـ مف الجمسة .
يظجاع ريظعإن ر:ريظ ممريألثم نر2002/2/02ررررمواريظجاع :ر()52روق ق

مكإمهإر:رقإ ريظصف ر

*ممضمعريظجاع  :م إدواريآلثإاريظ وميم رف ريظمواع .
*يظهوف رمن ريظجاع  :أف يتعرؼ الطالب عمى اآلثار العدوانية مف خالؿ رصد السموؾ بأنفسيـ أثناء
الفرص ودرس التربية الرياضية.
مهتمىريظجاع ر :ر
*نبدأ الجمسة بعرض ما سجمو الطالب مف اآلثار العدوانية التي رصدوىا أثناء الفرص ودروس التربية
الرياضية.
*نناقش الطالب في ما سجموه مف مواقؼ.
*ننيي الجمسة بعمؿ تمخيص شامؿ لما دار خالليا ،ومف ثـ االتفاؽ عمى موعد الجمسة القادمة
وموضوعيا.
يظمعإئلريظمعتخوم  :نشاط بيئي ,والمناقشة ،والحوار.
تق مريظجاع  :يتـ توزيع استمارة عمى الطالب لمتعرؼ عمى مدى استفادتيـ مف الجمسة.
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يظجاع ريظثإمم :ريظ ممريظخم سر2002/2/06ررررمواريظجاع :ر()52روق ق

مكإمهإر:رقإ ريظصف

ممضمعريظجاع  :الثقة بالنفس
يظهوفرمنريظجاع  :ر
 )1التعرؼ عمى الثقة بالنفس ومتى تيتز واثارىاعمى الشخصيو.
 )2تعريؼ الطالب بمفيوـ الثقة بالنفس.
مهتمىريظجاع :
 تعريؼ الثقة بالنفس -متى تيتز الثقة بالنفس؟ آثار انخفاض الثقة بالنفس . القناعة والرضا ،مف خالؿ مشاركة الطالب ببعض المواقؼ السموكية ومناقشتيا ووصولو إلى القناعةواألبتعاد العدواف .
 األبتعاد عف اليأس واإلحباط مف الواقع الخاص أو العاـ.ر ريظمعإئلريظمعتخوم ر:ررالمناقشة ،والحوار.ر ر
تق مريظجاع :رمعرفة ماتحقؽ مف أىداؼ ومدى استفادة الطالب .وىؿ اضاؼ ايجابية لدييـ؟ ر
ريظجاع ريظتإع :ريظ ممريألثم نر2002/2/20ررررمواريظجاع :ر()52روق ق

مكإمهإر:رقإ ريظصف

ممضمعريظجاع  :التقييـ واإلنياء.ر
يظهوف رمن ريظجاع  :مراجعة ما تـ االتفاؽ عميو بجميع الجمسات السابقة وتقييـ العمؿ خالؿ ىذه الجمسات
وانياء البرنامج اإلرشادي.
مهتمىريظجاع ر :ر
* نبدأ الجمسة بمراجعة ما تـ االتفاؽ عمية خالؿ الجمسات السابقة وتذكير المشاركيف بالنقاط األساسية التي
تـ طرحيا خالؿ البرنامج اإلرشادي.
* نترؾ المجاؿ أماـ المشاركيف ليتحدث كؿ واحد منيـ عف رأيو وتقييمو لمجمسات اإلرشادية إلضافة أو
تعديؿ بعض النقاط التي يراىا مناسبة.
* نناقش المشاركيف في النقاط التي يتـ طرحيا خالؿ الجمسة.
* نتحدث عف أىمية االلتزاـ بما تـ االتفاؽ عمية خالؿ الجمسات وتنفيذ الخطة العالجية التي تـ التوصؿ
إلييا ،باإلضافة لمتابعتو لممشاركيف مف وقت آلخر بيدؼ متابعة مدي تقدـ وتحسف سموكيـ نحو األفضؿ.
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تق مريظنامإمش :ر
ييدؼ التقييـ إلى التحقؽ مف مدى نجاح خطوات البرنامج ،وأنيا سارت كما ىو متوقع ليا،و يعتبر
اء فنياً يعتمد عمى قياس التغيرات التي تحدث نتيجة اإلجػراء العممػي المحدد يعد التقييـ مف
التقييـ إجر ً
المراحؿ اليامة في تنفيذ أي برنامج وقد تـ تقييـ البرنامج بصورة متواصمة مف خالؿ الجمسات وكذلؾ وفؽ

الخطوات التالية :
 -)0تحديد أسئمة التقييـ واإلجابة عمييا .
 -)6تحديد معايير التقييـ بالنسبة لمبرنامج .
 -)1تحديد طرؽ التقييـ ووسائمو لتحديد فاعمية البرنامج .
 -)9تحميؿ نتائج عممية التقييـ وتفسيرىا .
فقد تمثؿ تقييـ تصميـ البرنامج الحالي في ثالثة أنواع ىي التكويني والختامي والتتبعي .
أمالًر:ريظتق مريظتكم م  :تمثؿ ىذا النوع في:
* توزيع بطاقة التقييـ الخاصة بكؿ جمسة في نياية كؿ جمسة ،أو االستماع شفوياً لمتقييـ ،ومف ثـ
االستفادة مف التغذية الراجعة التي يقدميا المشاركوف .
*المالحظة بشكؿ مباشر لممشاركيف ومدى التحسف الذي يط أر عمى تصػرفاتيـ أثناء جمسات البرنامج وبعد
االنتياء مف تطبيقو .
ثإم رإً:يظتق م ريظختإم  :يتـ مف خالؿ إعادة تطبيؽ استبياف السموؾ العدواني في الجمسة الختامية مػف
جمسات البرنامج لمعالجتيا إحصائياً ،والتعرؼ عمى مدى فعالية البرنػامج والتأكػد مػف تحقيؽ البرنامج
ألىدافو المنشودة .ثإظثًإ:يظتق م ريظتتن  :إعادة تطبيؽ استبياف السموؾ العدواني مرة أخرى بعد فترة عمػى
االنتياء مف تنفيذ جمسات البرنامج عمى أفراد العينة ،وتكميؼ المرشد التربوي بمتابعة سموكيات العينة.
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يإلعتمتإج
 ظاىرة العدواف قديمة منذ خمؽ البشرية. ال تخمو أي مدرسة  ،أو مجتمع مف السموؾ العدواني في كافة البمداف العربية واألجنبية. وجود دوافع وأسباب تخص األسرة والمدرسة. وجود منافسة بيف الطمبة مما يؤدي إلى العدواف. عدـ توفر فرص كافية لشغؿ أوقات الفراغ لمطمبة بما يسمح بإفراغ شحناتيـ االنفعالية. -ال يوجد دعـ بيف األسرة والمدرسة لكي يكوف العالج مفيداً.

يظتمص إت ر
ررمف خالؿ النتائج التي توصؿ الييا البحث الحالي يوصي الباحثاف بما يمي:
 اإلىتماـ الجاد مف قبؿ المرشديف التربوييف بسموؾ الطمبة العدواني الذي يؤثر بشكؿ مباشر عمىتحصيميـ الدراسي وتصرفاتيـ في المجتمع.
 إعادة تطبيؽ البرنامج باستمرار عمى طمبة المدارس. مساعدة المرشديف التربوييف عمى إيجاد أساليب تربوية متقدمة في معالجة السموؾ العدواني. ضرورة تعاوف األسرة وادارة المدرسة مع المرشد التربوي لمتخفيؼ مف ظاىرة السموؾ العدواني. تدريب المرشدوف التربويوف عمػى فنيات اإلرشاد الجمعي وأسسو وكيفية عمؿ برنامج إرشادي. ضرورة توفير ألعاب تسمية واألىتماـ بدرس التربية الرياضية والتربية الفنية لمتقميؿ مف أنفعاالت الطمبةوتفريغ شحناتيـ .

يظمقتاهإت ر
 إجراء دراسة لمتابعة عينة البحث. إجراء دراسة لبعض الحاالت النفسية التي تميد المسموؾ العدواني مثؿ الشعور بالنقص،الغيرة ،األنانية،البغض والكراىية.
 إجراء دراسة وصفية مقارنة لمسموؾ العدواني بيف الذكور واإلناث. اقتراح برامج إرشادية لألىالي والمربيف حوؿ كيفية التعامؿ التربوي مع أبنائيـ.-اقتراح برامج إرشادية إلكساب الطمبة ميارة الكؼ عف العدواف.
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المالحؽ
ممحؽ رقـ ()0
مجتمع البحث
الصؼ

عدد الطالب

المجموع الكمي

الثاني

081

926

الثالث

686
ممحؽ رقـ ()6
النسب المئوية إلتفاؽ األساتذه الخبراء
عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد
الفقرات

الفقرات

62 ،06 ،00 ،01 ،9 ،8 ،2 ،2 ،2 ،9 ،1، 6، 0

الخبراء
الموافقوف
2

النسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبة المجم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع

غيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر المئوية
الموافقوف
-

لمفقرات

%011

،60 ،61 ،09 ،08 ،02 ،02 ،09،02 ،01

11

11 ،68 ،69 ،61
،69 ،62 ،62 ،62 ،66

الكم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

9

2

0

%81

ممحؽ رقـ ()1
أسماء الخبراء المحكمٌن لمقٌاس السلوك العدوانً
ت
1
2
3
4
5

اللقب
العلمً
أ.د
أ.د
أ.م.د
أ.م.د
أ.م.د

األسم

اإلختصاص

مكان العمل

عٌاد إسماعٌل صالح
فاضل عبدالزهرة مزعل
عبد الزهرة لفته البدران
عبد القادر رحٌم
عبد الكرٌم غالً محسن

إرشاد نفسً
إرشاد نفسً
علم النفس التربوي
إرشاد نفسً
إرشاد نفسً

جامعة البصرة ،كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة
جامعة البصرة ،كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة
جامعة البصرة ،كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة
جامعة البصرة ،كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة
جامعة البصرة ،كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة
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ممحؽ رقـ()9

مقياس السموؾ العدواني بصورتو النيائية
تر

يظفقايت ر

0

تعممت العدواف نتيجة اإلحباط المستمر

6

أستعمؿ إيماءات تيديدية لمطالب

1

أشعر بأشباع الحاجات بالعدواف عمى اآلخريف

9

أثير المشاكؿ داخؿ الصؼ

2

أسخر مف المدرس وأزعجو

2

يحدث العدواف نتيجة التقميد والمشاىدة

2

أقوـ بالعدواف مف خالؿ تشجيع زمالئي

8

أكتسب العدواف مف خبرات سابقة مف زمالئي

9

أتعمد بضرب زميمي برجمي أثناء الدرس

01

أشعر بالرغبة في اإلستجابات المحيطة

00

أحرض الطالب عمى أثارة الفوضى في الصؼ

06

أعتدي عمى مف ىو أقؿ قوه مني

01

أضرب الباب بقوة عند خروجي مف الدرس

09

أمزؽ ورقة اإلمتحاف أماـ المدرس إلزعجو

02

تمويث مالبس زمالئي وتمزيقيا

02

تعممت العدواف نتيجة التعامؿ مع الضغوط اليومية لموضع الراىف

02

أىدد الطالب في حالة ابالغيـ المدرس أو اإلدارة عف السموؾ المشاكس

08

أشعر بالفشؿ في التكيؼ النفسي

09

يرى الطالب بأني أثير الجدؿ أثناء الدرس

61

أشعر أنني أتعامؿ بقوة مف اآلخريف

60

لدي ضعؼ في التحكـ في أنفعاالتي
ّ
أزعج اآلخريف وأعتدي عمييـ عند تبميغيـ ولي األمر

61

أكوف ىادىء في البيت لزرع ثقة ولي األمر

69

أصادؽ كؿ مف يحب الفوضى في المدرسة وخارجيا مف زمالئي

62

أكوف خموقاً ومحترماً أماـ أقاربي واألىؿ

66

62
62

عدوانياً منذ الصغر

عدوانيتي جاءت وراثية

68

أندـ بعد أثارة العدواف مباشرة

69

أكره اليوـ الذي ولدت فيو بعد ما تنتيي العدوانية

11

عمي
اكوف عدوانياً بعد أرتكاب زمالئي ّ

ويئمرإً ر أه إمرإً ر مإو رايً ر أنوريً ر
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ممحؽ رقـ()2

ترتيب فقرات مقياس السموؾ العدواني تنازلياً وحسب الوسط المرجح والوزف المئوي إلستجابات أفراد العينة
الوسط المرجح

الوزف المئوي

ت

0

0

تعلمت العدوان نتٌجة اإلحباط المستمر

1.86

92.11

6

06

أستعمل إٌماءات تهدٌدٌة للطالب

6.26

28.11

1

6

أشعر بأشباع الحاجات بالعدوان على اآلخرٌن

1.96

82.11

9

8

أثٌر المشاكل داخل الصف

6.96

21.11

2

2

أسخر من المدرس وأزعجه

1.19

22.11

2

9

ٌحدث العدوان نتٌجة التقلٌد والمشاهدة

1.16

81.11

2

9

أقوم بالعدوان من خالل تشجٌع زمالئً

6.81

21.11

8

00

أكتسب العدوان من خبرات سابقة من زمالئً

6.29

28.21

9

01

أتعمد بضرب زمٌلً برجلً أثناء الدرس

6.21

22.22

01

62

أشعر بالرغبة فً اإلستجابات المحٌطة

0.91

92.21

00

69

أحرض الطالب على أثارة الفوضى فً الصف

6.16

21.21

06

66

أعتدي على من هو أقل قوه منً

6.16

28.11

01

1

أضرب الباب بقوة عند خروجً من الدرس

1.19

81.21

09

11

أمزق ورقة اإلمتحان أمام المدرس إلزعجه

0.29

90.11

02

62

تلوٌث مالبس زمالئً وتمزٌقها

0.99

98.21

02

08

تعلمت العدوان نتٌجة التعامل مع الضغوط الٌومٌة للوضع الراهن

6.21

26.21

02

02

أهدد الطالب فً حالة ابالغهم المدرس أو اإلدارة عن السلوك المشاكس

6.28

29.21

08

60

أشعر بالفشل فً التكٌف النفسً

6.19

28.21

09

01

ٌرى الطالب بأنً أثٌر الجدل أثناء الدرس

6.22

29.11

61

68

أشعر أننً أتعامل بقوة من اآلخرٌن

0.88

92.11

60

2

لديّ ضعف فً التحكم فً أنفعاالتً

1.68

86.11

66

61

أزعج اآلخرٌن وأعتدي علٌهم عند تبلٌغهم ولً األمر

6.18

29.21

61

02

أكون هادىء فً البٌت لزرع ثقة ولً األمر

6.29

21.21

69

69

أصادق كل من ٌحب الفوضى فً المدرسة وخارجها من زمالئً

0.29

91.21

62

61

62

09

عدوانٌا ً منذ الصغر

6.09

21.21

6.96

21.21

62

62

عدوانٌتً جاءت وراثٌة

0.92

99.11

68

2

أندم بعد أثارة العدوان مباشرة

1.16

22.21

69

09

أكره الٌوم الذي ولدت فٌه بعد ما تنتهً العدوانٌة

6.28

22.11

الفقرة

مضموف الفقرات

ترتيبيا الجديد

أكون خلوقا ً ومحترما ً أمام أقاربً واألهل

21

11

اكون عدوانٌا ً بعد أرتكاب زمالئً عل ًّ

02

6.26

22.21

ممحؽ رقـ()2

جاعإتريظنامإمش ر
تر

يظ ممرميظتإا خ ر

يظجاع ر

ممضمعريظجاع ر

مصفريظجاع ر

0ر

يإلثم نر

يألمظى ر

يظت إافرمأدويفريظنامإمش ر

تمثلرف ريظت إافرن نريظنإهثإنرمأفايوريظمجمم ر،ميظت افر

2ر

يظخم سر

يظثإم ر

مفهممريظعامكريظ وميم ر

يظت افر اىرمفهممريظعامكريظ وميم رميألعنإ ريظمؤو رظه .ر

2ر

يإلثم نر

يظثإظث ر

أ كإلريظعامكريظ وميم ر

يظت افر اىرأ كإلريظعامكريظ وميم  .ر

5ر

يظخم سر

يظاين ر

يآلثإاريظعان رميألضايا ر يظت افر اىريآلثإاريظعان ريظمإجم ر نريظعامكريظ وميم ر اىر

 2002/2/20ر

اىريظت ا مإتريظت ر ج رأنر تق ورنهإرأثمإءريظجاعإتر

يإلا إو ،رميظت افر اىريألدويفريظت ر قممر ا هريظنامإمش .ر
 2002/2/22ر
 2002/2/22ر

مأعنإنه ر

مم إداه ر

 2002/2/2ر
2ر

يإلثم نر

6ر

يظخم سر

2ر

يإلثم نر

8ر

يظخم سر

 2002/2/6ر

 2002/2/9ر
 2002/2/02ر

يظفاورميظمجتمعرف ريظمواع رمخإاجهإ .ر
يظخإمع ر

أمثا رمنريظميقعر

يإلجتمإ

ر اىريظعامكر

9ر

 2002/2/20ر

مم اف رمص ادمرف ريألخ ا .ر

يظ وميم رممإرمص ادم ر

يظعإوع ر

يظتفا غريإلمف إظ ر

يظعإن ر

م إدواريآلثإاريظ وميم ر

يظثإمم ر

يظثق رنإظمفس ر

ف ريظمواع ر

 2002/2/06ر
يإلثم نر

يظت افر اىريظعامكريظ وميم رمنرخ لريظميقعريإلجتمإ

أنر تذكاريظ

ر وارمميقفرت اضميرف هإرظا ومينرمنرقنلر

يآلخا نر،ممميقفرمإاعميرف هإريظ ومينرمك ف ريظت إملرم ه .ر
م إدواريآلثإاريظ وميم رمنريظ ان ر اىرممتاكإتريظمواع رمثلر

يظاه تر،يظعنمايت،ريظ نثرف ريظكهانإءر،تخا رهو ق ريظمواع ر

ت ا فريظم إاكمنرنت ا فريظثق رنإظمفسرمأدم تهإرمأعنإ ر
ض فهإرمك ف رتمم تهإرميظفاقرن مهإرمن نريظغامارميظ ومين .ر

يظتإع ر

تق مرمأمهإء ر

ممإق

رأفايوريظمجمم رهملريظتغ ايتريظت ر اأتر ا همرم أا همرف ر
يظنامإمشرميظهكمر اىرموىرتهققريألدويف ر

ملحق رقم ()7
أسماء الخبراء المحكمٌن لموضوعات الجلسات اإلرشادٌة
ت

2

1

ر

األسم

اإلختصاص

اللقب
العلمً
أ.م.د

عبد القادر رحٌم

إرشاد نفسً

أ.م.د

عبد الكرٌم غالً محسن

إرشاد نفسً

ر
ر
22

مكان العمل
جامعة البصرة ،كلٌة التربٌة للعلوم
اإلنسانٌة
جامعة البصرة ،كلٌة التربٌة للعلوم
اإلنسانٌة

يظمصإوا ر

 أبو حطب ،ياسيف مسمـ محارب( :)6116فاعمية برنامج مقترح لتخفيؼ السموؾ العدواني لدى طالب

الصؼ التاسع األساسي بمحافظة غزة،اعإظ رمإجعت ا،ركمية التربية  ،الجامعة اإلسالمية بغزة.

 أبو مصطفى ،نظمي عودة( :)6119مظاىر السموؾ العدواني الشائعة عند األطفاؿ الفمسطينييف (دراسة

ميدانية عمى عينو مف األطفاؿ المشكميف سموكياً)،مجا ريظجإم ريإلع م ر(عاعا ريظوايعإت ريإلمعإم ر

،يظمجاوريظعإنعر

ا،رريظ ووريألملر ،مف ص.268-982

 زىراف ،حامد عبد السالـ( :)0998يظتمج هرميإلا إوريظمفع ،عالـ الكتب ،مصر.
 الشمري ،سمماف جودة مناع :)6112(،أثر برنامج إرشادي في تخفيض السموؾ العدواني عمى الممتمكات

المدرسية،اعإظ رمإجعت ار(غ ارمم ماا)،كمية التربية،جامعة بغداد.

 شيفر ،شارلز؛ ميمماف ،ىوارد (: )0988م ك ت ريأل فإل رميظمايدق ن ،ترجمة نسيمة داوود ،نزيو
حمدي ،الطبعة األولى ،منشورات الجامعة األردنية ،عماف.

 صديؽ ،محمد احمد( :)6112وظ ل ريظما و ريظمفع ،مطبعة كمية العموـ ببني سويؼ .جميورية مصر
العربية.

 عبداهلل ،محمود شاكر،ولفتو ،ناصر ثامر( :)6102يظعامك ريظ وميم رف ريظموياس ،الطبعة األولى،
مكتبة المعرفة ،بغداد.
 عبػ ػػود ،صالح عبد الغني (:)0990مدى فاعمية برنامج إرشادي في تخفيؼ حدة السموؾ العدواني لدى
طالب الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي ،اعإظ رمإجعت اغ ارمم ماا ،كمية التربية بأسواف ،جامعة أسيوط

 ،مصر.

 العزة ،سعيد حسني وعبد اليادي ،جودت عزت( :)0999م ا إتريإلا إورميظ جريظمفع  ،دار الثقافة

لمنشروالتوزيع ،اإلردف .

 العقاد،عصاـ( )6110ع كمظمج ريظ وميم رمتام ضهإ رممهمى ر

ج رم اف رجو و ،دار غريب،

القاىرة.

 عمارة ،محمد( :)6118برامج عالجية لخفض مستوى السموؾ العدواني لدى المراىقيف ،المكتب الجامعي

الحديث ،اإلسكندرية.

 عودة احمد سميماف ( :)6119يظق إسرميظتقم مرف ريظ ما ريظتوا ع ،ط،1إربد ،داراألمؿ والتوزيع.

 الفسفوس ،عدناف أحمد( : ) 6112يظوظ ل ريإلا إوي رظمميجه ريظعامك ريظ وميم رظوى ر ان ريظموياس،
ط ، 0المكتبة االلكترونية أطفاؿ الخميج.

 المختار ،محمد خضر عبد ااهلل ( :)0998يالغت يا رميظت افرمهمريظ مف ،طبعة دار غريب.

 ممحـ ,سامي محمد (:)6116م ك تر فلريظامض  ,الطبعة األولى ,دار الفكر،عماف ,األردف.
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 ممحـ  :سامي محمد ( . )6112يظق إسرميظتقم مرف ريظتان رم امريظمفس  ،ط ، 1عماف  ،دار المسيرة
لمنشر والتوزيع والطباعة .

 يحيى،خولة أحمد( :)6111يإلض اينإتريظعامك رميإلمف إظ  ،الطبعة األولى،دار الفكر لمطباعة والنشر
والتوزيع ،عماف ،اإلردف.

;-Theodore Million ; Melvin .j.Lerner, (2003): hand book of psychology
personality & social psychology;v5; 2003.

-Tom,Yonker(1981): How to Cope with Violence in a public school
Classroom ,U.S.A Oregon.
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