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 مستخمص الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى فاعمية البرنامج االرشادي المعرفي السموكي 
لخفض السموك العدواني لدى طمبة المرحمة المتوسطة ،وقد استخدم الباحث المنيج شبو التجريبي 

بالباحة، وقد  ( طالب من طمبة مدرسة متوسطة التوفيق 04، وتكونت عينة الدراسة من ) 
استخدم الباحث مقياس لخفض السموك العدواني لدى طمبة المرحمة المتوسطة من إعداد 
)الباحث(، وأسفرت الدراسة عن عدة نتائج من أىميا: وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

( بين متوسطي القياس القبمي والبعدي لممجموعة α ≤ 0.05مستوى الداللة اإلحصائية )
لخفض السموك العدواني لدى طمبة المرحمة المتوسطة لصالح القياس البعدي لطمبة  التجريبية

         المجموعة التجريبية ، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية
(α ≤ 0.05 بين متوسطي القياس القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة لخفض السموك  )

لمرحمة المتوسطة، وأيضًا وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى العدواني لدى طمبة ا
( بين متوسطي القياسيين البعديين لمجموعتي البحث التجريبية  α ≤ 0.05الداللة اإلحصائية )

والضابطة لخفض السموك العدواني لدى طمبة المرحمة المتوسطة لصالح القياس البعدي لطمبة 
عمى نتائج الدراسة أوصى الباحث بضرورة االىتمام بطمبة المرحمة المجموعة التجريبية ، وبناء 

المتوسطة ، والعمل عمى تنمية القدرات النفسية والسموكية لدييم حتى يتحقق لدييم الجوانب 
 االيجابية المختمفة لخفض السموك العدواني.

 حمة المتوسطةاالرشادي السموكي المعرفي، السموك العدواني، طمبة المر الكممات المفتاحية: 
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:Abstract of the Study 
      The study aimed to identify the effectiveness of the cognitive 
behavioral counseling program to reduce aggressive behavior among 
middle school students, and the researcher used the semi-experimental 
approach, the study sample consisted of (40) students from Al-Baha 
tawfiq school students, and it was randomly selected, the researcher 
used a questionnaire to measure aggressive behavior reduction among 
middle school students from the (researcher's) preparation, the study 
yielded several results, the most important of which are: there are 
statistically significant differences at the level of statistical significance  
(α ≤ 0.05) between the pre and post mean averages of the 
experimental group for reducing aggressive behavior among middle 
school students in favor of the post-test for the experimental group, 
there are statistically significant differences at the level of statistical 
significance (α ≤ 0.05) between the pre and post mean measurement of 
the control group to reduce the aggressive behavior of the middle 
school, also, there are statistically significant differences at the level of 
statistical significance  (α ≤ 0.05) between the two measures of the two 
dimensions of the two groups of experimental and control groups to 
reduce the aggressive behavior of the students of the intermediate stage 
in favor of the post-measurement of the students of the experimental 
group, and, based on the results of the study, the researcher 
recommended that middle school students should pay attention and 
work to develop their psychological and behavioral abilities so that they 
can achieve various positive aspects to reduce aggressive behavior. 
Key words: cognitive behavioral guidance, aggressive behavior, middle 
school students 
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 اإلطار العام لمدراسة -المبحث االول : 
  مقدمة:
إن لكل سموك إنساني أىدافا يسعى إلى تحقيقيا والسموك العدواني ىو مظير سموكي       

من أزمات انفعالية حادة حيث يميل بعض التبلميذ إلى لمتنفيس أو اإلسقاط لما يعانيو الطفل 
سموك تخريبي أو عدواني نحو اآلخرين في أشخاصيم أو أمتعتيم في المنزل أو المدرسة أو 

 (5402المجتمع. )الماحي ومكي، 
ومما ال شك فيو أن السموك العدواني لدى طمبة المدارس أصبح حقيقة واقعية موجودة           

العالم، وىي تشغل كافة العاممين في ميدان التربية بشكل خاص والمجتمع بشكل في معظم دول 
عام، وتأخذ من ادارات المدارس الوقت الكثير وتترك اثار سمبية عمى العممية التعميمية، لذا فيي 
تحتاج الى تظافر الجيود سواء عمى صعيد المؤسسات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني 

اصة، لكونيا ظاىرة اجتماعية بالدرجة األولى وانعكاساتيا السمبية تؤثر عمى أو المؤسسات الخ
 (. 5442المجتمع )الفسفوس، 

وبذلك فإن العدوان يمثل مشكمة من أخطر المشاكل االجتماعية المستفحمة في العصر          
جتماعي الحديث حيث إنيا مشكمة مترامية األبعاد ألنيا تجمع ما بين التأثير النفسي واال

واالقتصادي عمى الفرد والمجتمع، فاألمر ليس بالسيل اليين ليس فقط بسبب اآلالم التي يسببيا 
العدوان بل انو أينما وجد أي عمل من أعمال العدوان يمكن أن ينتج مزيدًا من األعمال العدوانية 

 (.5440فالعنف يولد العنف )العقاد، 
عدواني ىي إحدى المشكبلت الرئيسة التي تؤثر عمى ويرى الباحث أن مشكمة السموك ال        

عمل المعمم داخل الفصل وتؤدي إلى إىدار الوقت والجيد في معالجتيا وتؤثر عمى طريقة تقديم 
الخدمات، ونظرا لممشاكل الخطيرة التي تتولد عن ىذه الظاىرة وما يترتب عمييا من آثار 

مراىقا جاءت ىذه الدراسة بيدف معرفة مدى  وانعكاسات عمى حياة التمميذ عموما طفبل كان أو
انتشار ظاىرة السموك العدواني عند طمبة المدارس، ما ىي أسبابو وأشكالو األكثر انتشارا وكذلك 

 أىم االقتراحات لمتخفيف منو.
أصبح السموك العدواني من المشكبلت السموكية التي نواجييا في وقتنا  -مشكمة الدراسة: 

ميو من مشاكل في مجاالت التفاعل والنمو االجتماعي لمفرد وتأثيره عمى الحاضر وما يترتب ع
المستوى التعميمي لذا البد من تظافر الجيود المشتركة سواء أكانت عمى صعيد المؤسسات 

 (. 5442الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني لمواجية ىذا السموك والحد منو )الفسفوس،
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اني لدى األطفال سموك يتميز بالخطورة، وتمتد آثاره إلى ويعتبر السموك العدو            
وتعتبر ظاىرة  .مجاالت التفاعل والنمو االجتماعي، ويتداخل مع العممية التعميمية التعممية

العدوان ظاىرة قديمة جدًا، وارتبطت باإلنسان منذ خمقو، وذلك يتضح من خبلل قتل قابيل ألخيو 
الحديث ظاىرة سموكية واسعة االنتشار تكاد تشمل العالم  ىابيل، وقد بات العدوان في العصر

نما اتسع نطاقو ليشمل الجماعات والمجتمعات،  بأسره، ولم يعد العدوان مقصورًا عمى األفراد، وا 
المتمثل في إبادة بعض  بل ويصدر أحيانًا من الدول والحكومات، ولم تفمت الطبيعة من العدوان

 (0٨٩١)المغربي، عناصرىا أو تمويث البعض اآلخر 
دماج لمثقافات الفرعية بشكل         ويرى الباحث ان المجتمع في ىذه الحالة يتجو الي اإلنتاج وا 

 أكثر داخل كيان وتندمج بشكل ال يميز افراده من الثقافة الرئيسية او الثقافة الفرعية.
من المحيطين ببيئتو ويكتسب المراىق سموكو ويتعممو من خبلل التنشئة االجتماعية في األسرة، و 

 (0٨٨٩ومدرستو، أو كمما اتسعت دائرة اتصاالتو االجتماعية واحتكاكو باآلخرين. )القريطي، 
ومن خبلل مبلحظة الباحث أثناء عممو في مجال التربية فإن ظاىرة السموك العدواني       

لقتل يصاحب بدأت تأخذ صفة االنتشار واالستمرارية وبمغت مستويات خطيرة قد تصل الى حد ا
ذلك شعور متزايد بخروجيا عن السيطرة في ظل الجيل بكيفية التعامل معيا، وىي إحدى 
المشكبلت الرئيسة التي تعيق عمل المعمم داخل الفصل حيث يؤثر العدوان عمى الطالب وعمى 
جوانب شخصيتو المختمفة وقد جاءت دارسة الباحث استكمااًل لمجيود التي ُبذلت سابقًا في ىذا 
المجال ويأمل الباحث أن يوجد إضافة من خبلل ىذا البرنامج ويساعد في معرفة كيفية التعامل 

 مع السموك العدواني . 
           ويمكن صياغة مشكمة الدراسة بالسؤال الرئيسي التالي: ما مدى فاعمية برنامج        

نة الباحة؟ ويتفرع عنو إرشادي لخفض السموك العدواني لدى طبلب المرحمة المتوسطة في مدي
 األسئمة التالية:

ىل توجد فروق ذات داللة احصائية بين االداء القبمي واالداء البعدي لممجموعة التجريبية  -
 عمى مقياس السموك العدواني؟

ىل توجد فروق ذات داللة احصائية بين االداء القبمي واالداء البعدي لممجموعة الضابطة  -
 اني؟عمى مقياس السموك العدو 

ىل توجد فروق ذات داللة احصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االداء  -
 البعدي عمى مقياس السموك العدواني؟
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 أىمية الدراسة:
 أوال: األىمية النظرية:

 كونيا من المشكبلت التي الحظيا الباحث أثناء عممو. .0
 ة.أنيا تأتي دعمًا لنتائج الدراسات والبحوث السابق .5
 .إثراء المكتبة العممية بمثل ىذه الدراسات .3
التعرف عمى مدى فاعمية برنامج إرشادي في خفض مستوى السموك العدواني لدى عينة  .0

 الدراسة.
 ثانيا: األىمية التطبيقية:

 االستفادة في تصميم برامج ارشادية جديدة لخفض السموك العدواني لدى طمبة المدارس. .0
 في وضع برامج وقائية في المدارس لحماية الطمبة. االستفادة من ىذه الدراسة  .5
 التوصل إلى بعض المقترحات التي يمكن أن تفيد العاممين في مجال التربية. .3

 أىداف الدراسة:
  .التعرف عمى فاعمية برنامج ارشادي لخفض السموك العدواني لدى طمبة المرحمة المتوسطة .0
موعة الضابطة في االداء البعدي عمى الكشف عن الفروق بين المجموعة التجريبية والمج .5

 مقياس السموك العدواني.
الكشف عن الفروق بين االداء القبمي واالداء البعدي لممجموعة التجريبية عمى مقياس  .3

 السموك العدواني. 
الكشف عن الفروق بين االداء القبمي واالداء البعدي لممجموعة الضابطة عمى مقياس  .0

 السموك العدواني.
 راسة:فرضيات الد

بين متوسطي درجات  (  0.05)ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللو  .0
 االداء القبمي واالداء البعدي ألفراد المجموعة التجريبية عمى مقياس السموك العدواني.

بين متوسطي درجات   (  0.05)ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللو  .5
 داء البعدي ألفراد المجموعة الضابطة عمى مقياس السموك العدواني .االداء القبمي واال

بين متوسط درجات  (  0.05)ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللو  .3
أفراد المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة في االداء البعدي عمى 

 مقياس السموك العدواني.
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 سة:مصطمحات الدرا
  السموك العدواني -1
  ىو أي شعور بالغضـب أو سـموك يصدره الفرد أو جماعة لفظيًا أو بدنيًا أو ماديًا مباشر أو

غير مباشر بقصد إيقاع األذى لشخص أو جماعة أخرى أو لمذات أو الممتمكات الخاصة أو 
 (5405العامة )الصالح،

 سموك يمارسو التمميذ داخل المدرسة  تعريف " السموك العدواني في الوسط المدرسي ىو: كـل
المتوسطة يكون فيو إيذاء لمذات، أو لمغير، أو لمممتمكات. ويتضمن ىذا القول أو الفعل، 
عدوانًا موجيًا لمذات، لمزمبلء، لمطاقم التربوي كاألساتذة ومستشارو التوجيو واإلرشـاد 

ل، أو لممتمكات المؤسسة والمسـاعدون التربويون، أو الطاقم اإلداري كالمدير أو العما
كالسبورة والكراسي والجدران... ويقاس ىـذا الفعل من خبلل استبيانات أعدت ليذا الغرض، 

 (5402ومكي،  )الماحي.والمساعدون التربويون والمديرونوأوليائيم،واألساتذة، لمتبلميذ موجية
 موك العدواني التعريف االجرائي: "ىو الدرجة التي يحصل عمييا الطالب عمى مقياس الس

 المستخدم في ىذه الدراسة ". 
 البرنامج اإلرشادي: -2
 ( بأنو: " برنامج مخطط ومنظم في ضوء أسس عممية لتقديم الخدمات 5442يعرفو زىران )

اإلرشادية المباشرة والغير مباشرة فرديًا وجماعيًا لجميع من تضميم الجماعة أو المؤسسة 
ي والقيام باالختيار الواعي المتعقل لتحقيق التوافق بيدف مساعدتيم في تحقيق النمو السو 

 النفسي داخل الجماعة وخارجيا".
  التعريف االجرائي "ىو مجموعة اإلجراءات واألنشطة والخدمات اإلرشادية المخطط ليا التي

تقدم لمفرد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة معتمدًا عمى أسموب القصة والتمثيل ولعب الدور 
 ميا الباحث مع الطبلب بيدف خفض السموك العدواني وتغيير سموكيم". والتي يستخد

 المرحمة المتوسطة: -3
  ىي المرحمة الدراسية التي تتوسط مرحمتي التعميم االبتدائي والتعميم الثانوي ومدة        

        سنة ) 02ـ  05الدراسة فييا ثبلث سنوات وتضم الطمبة الذين تتراوح أعمـارىم ما بين )
 .)0٨٩0)وزارة التربية ،
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  أما حامد زىران: فيعرف المراىقة انيا احدى حمقات النمو النفسي التي تتأثر بالحمقات
        مرحمة المراىقة المبكرة :السابقة وتؤثر في الحمقات التالية ليا ويقسميا إلى ثبلث مراحل

رحمة المراىقة سنة، م 0١إلى  02سنة، مرحمة المراىقة المتوسطة من  00إلى  05من 
 ( 0٨٩١سنة )زىران ، 50إلى  0٩المتأخرة من 

 اإلطار النظري والدِّراسات السابقة -المبحث الثاني : 
 المحور األول: السموك العدواني

 :تعريف السموك العدواني
 (ّأنو " اليجوم نحو شخص أو شيء مسئول عن إعاقة بالغة، مثال ذلك 0٨٩١يعرفو زىران )

دوال رد  ويتوافق تعريف زىران مع تعريف كٍل من ."ستخفاف أو اليجاءالكيد والتشيير واال
وميممر في تعريف العدوان حيث رأوا "أن العدوان لو عبلقة مباشرة أو غير مباشرة 

 (.0٨٩١باإلحباط")زىران، 
الفرق بين السموك العدواني والعدائية والعنف: أخذ مفيوما السموك العدواني والعدائية 

رًا من الباحثين من حيث طبيعة كل منيما والفروق بينيما، فقد تناول الكثير من اىتمامًا كبي
الباحثين الفرق بين السموك العدواني والعدائية ومن أبرز من تناوليا زيممان  مركزًا عمى الحالة 
)الدفاعية( لكل منيما، حيث يشير إلى أن السموك العدواني يرجع إلى أي نشاط يقصد بو 

ء البدني أو األلم لشخص آخر، بينما يشير السموك العدائي أي نشاط يقصد بو الشخص اإليذا
إيذاء اآلخرين دون أن يتضمن ذلك إيذاء بدنيًا، وىو عبارة عن استثارة داخمية عمى ىيئة مشاعر 
أو أفكار تتعمق بالغضب واالزدراء، وفي الغالب تبقى عمى ىيئة أفكار ومشاعر عدوانية غير 

                 ًا وتييئ الفرد لبلستجابة بعدوانية بقصد أو بيدف إيذاء اآلخرين معمنة تطول نسبي
 (.5403) مجمي،

العبلقة بين العنف والسموك العدواني: ىناك خمط كبير بين مفيومي العنف والسموك 
العدواني، لذلك سنقوم بالتطرق إلى العبلقة التي تربط بينيما، يستخدم بعض الباحثين ُكبًل من 

فيوم السموك العدواني والعنف بوصفيما مترادفين لكن التصور األقرب إلى الدقة والمجمع عميو م
من أكثر الباحثين، والقائم عمى المقارنة بين التعريف اإلجرائي لكل منيما أن العنف شكل من 

، أي أنو يقتصر عمى الجانب المادي المباشر المتعمد من السموك   أشكال السموك العدواني
عدواني فقط ، فالعنف يعرف بأنو "سموك يستيدف إلحاق األذى باآلخرين أو ممتمكاتيم" أي أن ال

السموك العدواني أكثر عمومية من العنف، وأن كل ما ىو "عنف" يعد سموكا عدوانيًا. والعكس 
غير صحيح فمثبل يعتبر االمتناع عن أداء ميام معينة سموكا عدوانيًا سمبيا، في حين ال يعتبر 

 (.5403)مجمي، لك عنفاً ذ
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 يرى أبو حطب أن السموك العدواني يمكن تقسيمو إلى:
 السموك العدواني المباشر )الظاىر(:-1

وىو توقيع األذى أو الضرر باآلخرين أو الذات بشكل صريح ومباشر، وقد يكون بسبب 
مو الغضب أو وسيمة لتحقيق ىدف معين، مثال ذلك: طالب في المرحمة المتوسطة يتيم زمي

بالتدخين أمام المدرس فيغضب ىذا الطالب، ويقوم بتشكيل عصابة لبلعتداء عمى الطالب الذي 
اتيمو وكان سببًا في عقابو، أو عدم راحة طالب في مقعد ما، فيقوم بكسر ىذا المقعد ليتخمص 

 (5445)أبو حطب،  .من مكانو ومن ىذا المقعد لينتقل إلى مكان آخر أفضل منو
 :) اشر )غير الظاىرالسموك غير مب-2

وىو سموك عدواني عصابي يعبر عنو بطريقة إسقاطية عمى الذات أو اآلخرين، أو 
تخيمية، ويتضمن مسالك الكره والمخادعة وىذا العدوان المغطى قد تدفعو مشاعر كراىية  ضمنية

مكبوتة استحدثتيا مشاعر صادمة منذ الطفولة، ىذه المشاعر الصادمة تعمقت بأشخاص أو 
 (5445)أبو حطب،  قف تُثير لديو القمق حينما تواجيوموا

األسس النفسية لمسموك العدواني: بمساعدة بعض المعمومات التشريحية لجسم اإلنسان 
يمكن فيم الكثير من جوانب السموك اإلنساني، ويوجد في جسم االنسان جيازان يساىمان في 

كيف مع ظروفيا، كما يقومان بعمميات تحديد قدرة الشخص عمى إدراك البيئة المحيطة بو، والت
التنظيم والتنسيق لؤلنشطة الجسمية المختمفة مما يساعد الجسم عمى االحتفاظ بحالة االتزان 
رسال األوامر إلى  الحيوي ،أوليما )الجياز العصبي( الذي يختص باستقبال المعمومات وفيميا وا 

ل النبضات العصبية لمقيام أجزاء الجسم المختمفة عن طريق رسائل كيربائية تأخذ شك
          باالستجابات المبلئمة، والثاني ىو جياز )الغدد الصماء( والذي يقوم بإرسال واستقبال
            رسائل كيميائية عن طريق الدم لتنظيم نشاط الخبليا في أجزاء الجسم المختمفة . 

 (5402)الماحي ومكي ،
يتمرد عمى القيود التي تحد من حركتو الجسمية، ويظير السموك العدواني عند الفرد حين 

ثم حين يشعر بالعجز عن تحقيق رغباتو، ثم حين يشعر بالحرمان من عطف والديو وحبيما، ثم 
حين يشعر بتيديد مركزه سواء في مجتمعو أو في نطاق أسرتو. ويتسبب سموك الفرد العدواني 

دام العقاب من قبل الوالدين، فيزيد ذلك إلى ظيور حاالت العناد والمشاكسة، مما يستدعي استخ
 .(Olweus, 1993) من درجة السموك العدواني لديو
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وقد يظير لدى الفرد في مرحمتي الشباب والطفولة أربع أشكال لمسموك العدواني يخدم كل 
منيا حاجة معينة وىي: السموك العدواني في مرحمة الطفولة، واالنضمام لمعصابات، والسرقة، 

لجنسي. أما السموك العدواني، فيظير من خبلل الخشونة في ألعابيم التي يمارسونيا، والتحرش ا
وذلك لتحقيق أىداف ىي: فرض السيطرة عمى الرفاق واآلخرين، واختيار األصدقاء وتكوين 

 (. (Perry,1995روابط اجتماعية، وتنمية مياراتيم 
 (Fagan and)يخدم السموك العدواني عند الشباب ستة أىداف أساسية ىي: 

Wilkinson, 1998: )- 
 تحقيق الييبة والمكانة االجتماعية عند األقران. .0
 أن يحسب لو البقية حسابا وأيضا يقوم بتعزيز ىويتو االجتماعية. .5
 اكتساب القوة وفرض السيطرة. .3
 تحقيق العدالة االجتماعية بالقوة. .0
 تحدي السمطة. .2
 التعبير عن حب المغامرة. .2

وك العدواني تعبيرًا عن الرفض لمعدوان الموجو ضدىن من وعند النساء يكون السم
 (5442الرجال، وتعبيرًا عن حاجتيم لحماية أنفسيم من اآلخرين )الفسفوس ،

ويكون لؤلدوات المستخدمة في أعمال العنف وأيضًا دافعية وميول المشاىدين ليذه  
 (5442)الفسفوس ،األعمال تأثير في فيم الفرد ألعمال العدوان وما يتبعو من نتائج 

ويعتبر أىم مصادر الدوافع العدوانية والميل إلى العنف عدم تمبية الحاجات االجتماعية 
والنفسية لمفرد، فضبًل عن أن لوسائل التواصل االجتماعي والتمفزيون والسينما وألعاب الفيديو 

 لشباب. واالنترنت دورًا كبيرًا في نشر ثقافة العنف وبث الروح العدوانية في نفوس ا
  مظاىر السموك العدواني: مظاىر السموك العدواني كثيرة منيا:

 نوبات الغضب واإلحباط. .0
خفائيا مدة من الزمن أو االحتفاظ بيا. .5  االعتداء عمى ممتمكات الغير وا 
 (5402عدم االنتظام في المدرسة. )الماحي ومكي،  .3
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ن إحدى الصعوبات التي تعتبر عممية قياس السموك العدواني م  قياس السموك العدواني:
يواجييا الميتمون بدراسة ىذا السموك؛ وذلك ألن ىذا السموك معّقد إلى درجة كبيرة، ويزيد من 
صعوبة قيـاس السـموك العدواني تباين وجيات النظر التي حاولت تفسير السموك العدواني، فما 

تعتمد بالضرورة عمى من شك في أن الطريقة التي يستخدميا الباحث لقياس السموك العدواني 
تفسيره لو، وعمى األسباب التي يعتقد أنيا تكمن وراءه، ولذلك تعددت طرق قياس السموك 

 :العدواني، ومـن أكثـر طـرق وأدوات قياس السموك العدواني شيوعاً 
تعتبر وسيمة ىامة وتحتـاج إلـى تـدريب المبلحظين وقد تتم المبلحظة   :المالحظة المباشرة -

 الفصل أو ساحة المدرسة. في البيت أو
في ىذه الطريقة يقـوم الطفـل بتقيـيم مستوى السموك العدواني الذي يصدر  :التقارير الذاتية  -

 عنو.
وفييا يقوم الشخص بمبلحظة السـموك العـدواني وتدوين البيانات فيما يتعمق  :المتابعة الذاتية -

نتائج التي تمخضت عن السموك بالمواقف التي تثير غضبو، وطريقة استجابتو لمموقف، وال
العدواني، ومن مميزات ىذه الطريقة: مساعدة الشـخص عمـى الوعي بسموكو والعوامل 

 المرتبطة بو، وىي ذات فائدة من الناحية العبلجية.
لمسموك العدواني أضرار جسمية ومعنوية بميغة عمى نفسية الفرد   :أسباب السموك العدواني
ارتباطًا وثيقًا بالحالة النفسية لدى الفرد وقد أصبح أحد أىم المشكبلت والمحيطين بو، وىو يرتبط 

 السموكية واالنفعالية حيث يزداد انتشارًا في اآلونة األخيرة.
 يمكن تقسيم أسباب السموك العدواني إلى األسباب التالية:

 أوال: أساليب المعاممة األسرية )التنشئة الوالدية(:
 ني من األسرة بالطرق التالية:يكتسب الطفل السموك العدوا

شعور الطفل منذ صغره بأنو غير مرغوب فيو من والديو، وانو يعيش في جو أسري عدائي  .0
 بسبب معاممة والديو لو.

ىمالو، وتركو دون رعاية أو تـشجيع أو إثابة   :اإلىمـــال .5 وىذا األسموب يقوم عمى نبذ الطفل وا 
السموك الخاطئ ، والنبذ قد يكون صريًحا وقد لمسموك المرغوب، أو محاسبة أو عقاب عمى 

 يكون غير صريح .
وىو تحقيق جميع رغبات الطفل وبالطريقة التي يريدىا، وعدم تحميمو أي مسؤوليات  التدليــل: .3

 تتناسب مع عمره .
ىو التقمب في معاممة الطفل بين المين والشدة، يثاب مرة عن العمل ويعاقب مرة   التذبذب: .0

 أخرى عميو. 
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وىذا األسموب من أكثر األساليب خطورة عمى الطفل وصـحتو النفسية، حيث أن عدم       
الثبات في االسموب والتنقل بين الثناء والذم، والتعزيز والعقاب والمين والشدة، يجعل شخصية 

 الطفل مضطربة. 
 :ثانيا: العوامل والظروف المجتمعية

لمباشر عمى سموك الطفل، ثم عمى سموكو بعد ذلك لمبيئة العدوانية أثرىا ا البيئة العدوانية: .0
في رشده واكتمال نضجو ، ولذلك ييتم األخصائيين بمعرفة حقائق تمك البيئة حتى يكتشفوا 
مظاىرىا ليتحكموا بيا ويحولوىا إلي بيئة مساعدة ليتحقق السموك السوي لمفرد ، والبيئة 

إلحباط يحولو الى عدواني ويختمف العدوانية ىي البيئة التي تصيب الشخص باإلحباط ، وا
مدى اإلحباط من مكان آلخر ألنو يرتبط بمدى ما ال يتحقق من االحتياجات  والرغبات 

 ( 0٨٩4لمشخص )السيد، 
تتعدد المتغيرات المرتبطة بظروف العممية التربوية داخل المدرسة في  البيئة المدرسية: .5

( في دراسة عن اإلحباط 0٨٨3قاسم، عبلقتيا بالسموك العدواني لمتبلميذ فوجد )حافظ، 
والعدوان أنو كمما زاد عدد تبلميذ الفصل، كمما أدى ذلك إلى نشوء االحتكاكات والتوترات 
بينيم، وكمما أدى ذلك إلى زيادة نزعاتيم العدوانية فضبًل عمى أن زيادة عدد الطبلب أي 

نظام أمرًا عسيرًا مما يفسح ارتفاع كثافة الفصل غالبًا ما تجعل عممية ضبط المدرس وغيره لم
 .المجال لمتجاوزات العدوانية

إن مركز مشكمة التعصب الذي تدور حولو كل مظاىره إنما  التعصب وعدم التمسك بالقيم: .3
 ىو العدوان وقابميتو لمنقل.

 اشكال العدوان:
 العدوان العدائي 
 العدوان الوسيمي  
 العدوان االيجابي 
 العدوان السمبي  

 :عدواني: ومن أنواع السموك العدوانيأنواع السموك ال
كالضرب باليدين أو القدمين أو الرأس أو االظافر، أو باستخدام االدوات  العدوان الجسدي: .0

 واآلالت الحادة وغيرىا.
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ويتم بواسطة الكممات لئلىانة والتخويف ويترك اثرا عمى نفسية الشخص العدوان المفظي:  .5
 بسبب التيديد أو االلفاظ الجارحة.

وىو قيام بعض األشخاص بالتعدي الجنسي من أجل إشباع رغباتيم  عدوان الجنسي:ال .3
  الجنسية المتوحشة.

العدوان الكرىي، والعدوان الوسيمي وىو الذي يتفجر من -كما يقسم العدوان أيضًا إلى: 
 .صنع شيء أو بموغو وىو غير شخصي عمى الرغم من احتمال تعرضو لآلخرين

  ومن مظاىر العدوان: 
 ىنا يتجو السموك العدواني نحو الداخل، أي نحو الذات سموك عدواني تجاه الداخل :

 .كاالنتحار
 :ويكون موجيًا نحو االخرين كاالعتداء عمى أشخاص أو  سموك عدواني تجاه الخارج

 السرقة.
تعددت النظريات المفسرة لمسموك العدواني نتيجة  النظريات المفسرة لمسموك العدواني:

 ل العدوان ودوافعو، ومن أبرز ىذه النظريات:لتعدد أشكا
 :نظرية التحميل النفسي -1

يقول فرويد أن السموك العدواني غريزة عند الفرد، يقوم بيا  :أ.فرويد والنظرة التحميمية لمعدوان
 لتحقيق اىدافو ورغباتو، وقد مر فرويد بثبلث مراحل لتعريف السموك العدواني وىي:

الصياغة األولى لتفسير السموك العدواني كانت انو قوة تدعم الغريزة  (:1005المرحمة األولى )
الجنسية عندما يقف شيء ما في طريق الفرد لمنعو من الوصول لمرغبة التي يريدىا، ووظيفة 

 السموك العدواني ىنا التغمب عمى العقبات لتحقيق الرغبة الجنسية.
و "الغرائز وتقمباتيا "رأى فرويد بأنو عند في ىذه المرحمة وفي كتاب (:1015المرحمة الثانية )

 جذور كل ىذه الوجدانيات نجد أن ىناك صراع بين )مطالب األنا ومطالب الرغبة الجنسية(.
تغير الصراع في ىذه المرحمة مع بدء ظيور كتاب فرويد" ما وراء  :)1020المرحمة الثالثة )

الصراع بين غرائز األنا والغرائز  مبدأ المذة " حيث أعاد فرويد تصنيف الغرائز، فمم يصبح
 الجنسية ولكن بين غرائز الحياة والموت.

أخذت ميبلني التفسير الثالث لفرويد حرفيًا، فتقول إن غريزة الموت  :ب. نظرية ميالني كالين
رأتيا في عمميا وذلك أقنعيا بأن غريزة الموت كانت  ليست فطرية ولكنيا كانت حقيقة واضحة

 غريزة أولية، وحقيقة يمكن مشاىدتيا تقدم نفسيا عمى أنيا تقاوم غريزة الحياة. 
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 وييدف العدوان عند كالين الى:
 .)اخذ كل شيء )الطمع 

 .الحسد 

 شياء إزاحة المنافس )الغيرة(. وىنا نرى ان في ىذه االىداف يكون ىناك تخريب وتدمير لؤل
من اجل الوصول الى تحقيق الرغبة واشباعيا وعندما ال يتحقق ذلك تظير الكراىية. 

 (0٨٨0)كبلين، 

  :النظرية السموكية -2
يقول اصحاب ىذه النظرية أن السموك العدواني يكتسبو الفرد من البيئة المحيطة، وان 

رض لموقف محبط، وانو الخبرات قد تعزز ظيور االستجابات العدوانية عند الفرد عندما يتع
يمكن تعديل السموك العدواني مثمو مثل أي سموك اخر، وبدأ اصحاب ىذه النظرية من التجارب 
التي أجريت في البداية عمى يد صاحب النظرية السموكية " واطسون" حيث أثبت أن السموك 

 (5402مكتسب بعممية تعمم ومن ثم اثبت انو يمكن تعديمو. )الماحي ومكي، 

 :ية التعمم االجتماعينظر  -3
يرى أصحاب ىذه النظرية ان السموك العدواني بأنو سموك يتم تعممو في الغالب،  

ويدعمون ىذا بأن الشخص يتعمم الكثير من سموكياتو من خبلل المشاىدة، فيبلحظ الطفل 
بتو السموك العدواني سواء لدى والديو أو مدرسيو أو أصدقائو ويقوم بتعممو وتقميده، وعند معاق

عمى ىذا السموك المقمد فانو تقل احتمالية تقميده ليذا السموك الحقًا، أما إذا تمت مكافئتو عميو، 
 (.0٨٩2فتزيد عدد مرات التقميد ليذا العدوان )مرسي،

وتشتمل نظرية التعمم بالمالحظة عمى تحميل المتغيرات الثالثة ذات العالقة بالسموك         
 وتقييميا وىي: 

 السابقة أي كل ما يحدث قبل السموك المثيرات  .0

 والعمميات المعرفية وىي كل ما يدركو الشخص أو يشعر بو أو يفكر بو .5

 والمثيرات البلحقة أي كل ما يحدث بعد السموك .3
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 :العدوان –نظرية اإلحباط  -4
من أبرز رواد نظرية االحباط والعدوان ميممر، وسيزر، ودوالرد ويركز ىؤالء عمى  

ماعية لسموك الفرد، وقد تم عرض الصورة االولى لمنظرية عمى افتراض انو يوجد الجوانب االجت
ترابط بين اإلحباط والعدوان حيث يوجد ترابط بين اإلحباط كمثير والعدوان كاستجابة، كما يتمثل 

 جوىر النظرية في التالي:

 االحباط يزيد من احتمال ظيور سموكيات عدوانية  -

 فتراض وجود إحباطات سابقة السموك العدواني يقوم عمى ا -

 :نظرية العدوان االنفعالي -5
ىي من النظريات المعرفية وترى أن السموك العدواني يمكن أن يكون مثيرًا فيناك من  

يجد المتعة في إيذاء اآلخرين، ويبحثون بذلك عن إثبات رجولتيم ويظيرون أنيم ذو قوة وميمين 
فيم يرون أن السموك العدواني يشعرىم بالرضا والراحة، وأنيم يحققون مكانتيم االجتماعية، ولذا 

ومع استمرار تعزيزىم عمى سموكيم يجدون في العدوان متعة ليم، فيم يعتدون عمى اآلخرين 
حتى إذا لم تتم استثارتيم فإذا أصابيم الممل وكانوا غير مسرورين فمن الممكن أن يخرجوا في 

 يو عن أنفسيم.لمتسمية ويمارسون سموكيم العدواني لمترف

 - :تعميق عمى النظريات المفسرة لمسموك العدواني
          يتضح من خبلل عرض النظريات التي تفسر ظيور السموك العدواني وىي:
)التحميل النفسي، العدوان االنفعالي، اإلحباط والعدوان ، ونظرية السموكية، التعميم االجتماعي( 

سير العدوان ، وتركز عمى مظير معين أو مظاىر معينة أنو لكل نظرية طريقتيا الخاصة في تف
من العدوان تستخدم فيو مصطمحاتيا وطريقتيا ، حتى بين أصحاب النظرية الواحدة كما ىو 
الحال في نظرية التحميل النفسي وما يسمى بأصحاب النظريات النفسية واالجتماعية ، فبينما 

نجد أن أصحاب ىذه النظريات والذين يدورون  نجد فرويد يؤكد عمى أن العدوان غريزة فطرية ،
في فمك نظرية فرويد التحميمية يعطون لمظروف االجتماعية التي يولد فييا الفرد أىمية بجانب 

 الطبيعة البشرية التي يولد بيا الفرد، وقد عارض المتخصصون وجية النظر الفطرية في تفسير
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 :أوجو الشبو بين النظريات السابقة
اتجاه من االتجاىات النظرية السابقة رأي خاص في تفسير السموك إذا كان لكل 

العدواني، إال أن الكل يكمل بعضو البعض في توضيح السموك اإلنساني عامة، والسموك 
 :يذكر الباحث بعض أوجو االتفاق والشبو بين ىذه النظرياتالعدواني خاصة، وىنا 

 أن لمسموك دوافع وبواعث تنظمو وتحدد نوعو. 
 ستعداد لمسموك العدواني موجود لدى جميع األفراد ولكنو يختمف من فرد آلخر تبعًا أن اال

 .لعوامل كثيرة داخمية وخارجية
 ن كان أىميا في حدوثو  .أن اإلحباط ليس ىو الدافع الوحيد لمعدوان وا 
  أىمية السنوات األولى في خمق السموك العدواني من عدمو، وأىمية أساليب التنشئة الوالدية

وامل البيئة ومجموعة الخبرات التي يمر بيا الفرد، وأىمية الجماعة التي يوجد فييا الفرد وع
 .في قمع العدوان والتعبير عنو بمشروعية مقبولة اجتماعياً 

  أىمية التنفيس عن ىذا السموك العتبارات خاصة بالصحة النفسية لمفرد وحماية أمن المجتمع
 .واستقراره

ىناك الكثير من االختبلفات بين النظريات   ظريات السابقة:أوجو االختالفات بين الن
 -السابقة فمثبل:

 يرى فرويد في نظريتو أن العدوان غريزة فطرية لدى الشخص. .0
بينما يرى أصحاب النظرية السموكية أن سبب العدوان يعود لمبيئة المحيطة وأن الخبرات  .5

 تعزز ظيور االستجابات العدوانية.
 تعمم االجتماعي أن السموك العدواني يتم تعممو غالبًا.ويرى أصحاب نظرية ال .3
العدوان أن السموك العدواني يظير كاستجابة لئلحباطات -بينما يرى أصحاب نظرية اإلحباط .0

 السابقة.
يرى أصحاب نظرية العدوان االنفعالي أن السموك العدواني قد يكون مثيرًا فيناك من يجد  .2

 المتعة في إيذاء االخرين.
 لثاني: خصائص نمو المرحمة المتوسطة أو مرحمة المراىقة:المحور ا

المراىقة ويمكن تعريفيا بأنيا "تمك الفترة الغامضة من الحياة، التي تمتد من نياية 
الطفولة إلى بداية مرحمة ظيور خصائص األنوثة والرجولة" حيث تعد المرحمة المتوسطة مرحمة 

 ( 0٨٨٩فاصمة في حياة الطبلب ")كابمن، لويز ج. ،
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بأنيا: "مرحمة ينتقل فييا الفرد من الطفولة إلى مرحمة الرشد والنضج".  كما عرفيا زىران
 (.5442)زىران،

وتعد المرحمة المتوسطة مرحمة انتقالية بين مرحمتي االبتدائية والمرحمة الثانوية، فيي 
الشخصية  تمثل نياية مرحمة الطفولة، وبداية مرحمة المراىقة، والتي تتضح فييا السمات

  واالجتماعية لدى الطبلب، ولكي نحسن تعميم التبلميذ في ىذه المرحمة الميمة من مراحل
       النمو، ونحقق ليم نمًوا شامبل ومتكامبل، ال بد من التعرف عمى خصائص النمو التي تميز

 تمك المرحمة.
وزن، ونمو النمو الجسمي: وىي تمك التغيرات التي تظير عمى الجسم، مثل الطول، وال .0

 (. 544٨)فرج، العضبلت والعظام وغيرىا
النمو العقمي: "ُيقصد بو التغييرات التي تطرأ عمى األداء العقمي "، وىو يتجو من البسيط إلى  .5

 الصعب.
 النمو االنفعالي: ىو التغييرات التي تظير في احاسيس ومشاعر المراىقين . .3
 ة الفرد بالمجتمع المحيط بو.النمو االجتماعي: وُيقصد بو مدى عمق واتساع عبلق .0

 :( المدرسة المتوسطة بعدة تعريفات منيا0٨١3عرف )جود، :مفيوم التعميم المتوسط
Intermediate School  :   ،أي المدرسة التي تضم األطفال الذين ىم في الصفوف الوسطى

تضم أطفال أي المدرسة التي  :School High juniorوتنتيي غالًبا بالصفين السابع والثامن، و
 .Good) ،1973السابع، والثامن، والتاسع، أو الحمقة األولى من التعمـيم الثـانوي، ) :الصفوف

وىي المدرسة التي تضم الصفوف التي تمي صفوف المدرسة االبتدائية، وغالًبا مـا يكـون     
 لمتعميم البلحق(.التعميم المتوسط أو اإلعدادي ىو: )التعميم الذي يعد النشء لمرحمة المراىقـة، و 

 :بعض سمات مرحمة المراىقة
االستقبللية: حيث يصبح لمفرد شخصية مختمفة وقوية، لذلك دائما يقول: إن والده ووالدتو  -

 يتدخبلن في حياتو.
 حب العزلة والبقاء في الغرفة خاصة عند االناث. -
 محاولة تكوين العبلقات. -
 تقميد الكبار في أفعاليم -
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 الدراسات السابقة:
 : الدراسات العربية:أوال
 ( 1001دراسة الغرباوي ) -1

ىذه الدراسة بعنوان المعاممة الوالدية وعبلقتيا بالعدوان لدى االبناء من الجنسين في 
( وىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى المعاممة الوالدية 02 - 00المرحمة العمرية من) 

( سنة في 02-00لمرحمة العمرية من )وعبلقتيا بالعدوانية لدى األبنـاء مـن الجنسين في ا
مجموعة من مدارس مدينة القـاىرة فـي جميورية مصر العربية، وىدفت ىذه الدراسة لمعرفة 

تمميذا وتمميـذة 003عبلقة المعاممة الوالدية بالسموك العدواني لدى االبناء وبمغت عينة الدراسة 
إلى وجود عبلقة ارتباطيو سالبة بين أساليب  مـن تبلميـذ المرحمـة اإلعدادية، أسفرت نتائج الدراسة

معاممة األب التي تتسم بالتقبل والتسامح والمبالغة في الرعاية، وأسـاليب معاممـة األم التـي تتسـم 
بالتقبـل واالستقبللية، وبين مستوى العدوانية لدى األبناء من الجنسين، وعدم وجود فروق دالة بين 

دوانية وفي أبعادىا فيما عدا) العدوان السمبي والعدوان عمى الـذات، الذكور واإلناث في مستوى الع
والعدوان عمى الممتمكات( حيث وجدت الفروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في ىذه 

 األبعاد و لصالح اإلناث(

براىيم والجناوي ) -2    )2003دراسة أحمد وا 

نمذجة لخفض السموك العدواني لدى دراسة بعنوان مدى فاعمية اسموبي التعزيز وال
االطفال، وىدفت الدراسة إلى إعداد برنامج إرشادي لخفض السموك العدواني لدى طبلب المرحمة 
الثانوية يعتمد عمى استخدام أسموبي التعزيز والنمذجة من خبلل المقارنة بين األسموبين السابقين 

استخدم الباحث البرنامج اإلرشادي المقترح  ( طالبًا.04تكونت عينة الدراسة من ) .والجمع بينيما
أسفرت النتائج عما يمي: توجد فروق بين القياس  .واستمارة المبلحظة ومقياس السموك العدواني

القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي، وتوجد فروق بين المجموعة التجريبية والضابطة لصالح 
    جة(المجموعة التجريبية في أسموبي )التعزيز والنمذ
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 :األجنبية الدراسات :ثانيا
   (Guralnick, 1980 ) جوارلينك دراسة -1
 من عينة أخذ الجانحين حيث عدوانية عمى واإلحباط المتمفز العنف أثر بعنوان  

 إلى قسميم عشوائيا وقد سنة (12-18) بين اعمارىم وح تترا والذين الذكور الجانحين االحداث
ثبلثة  ادخال التجريبية المجموعات شيدت حيث ضابطة، واخرى تجريبية مجموعات ثبلث

 مشاىدة ان النتيجة وكانت معا، واإلحباط المتمفز والعنف واإلحباط، المتمفز، العنف ىي متغيرات
          المتغيرات بفعل وذلك االحداث سجن في العدوانية مباشرة غير بطريقة يثير العنف المتمفز

 أدخميا. التي
   (Edwine, 1991)ادوين  بيا امق دراسة وفي -2

 أجريت والتي لؤلطفال، والنزعات العدوانية التمفزيون في العنف مشاىدة بين العبلقة حول
 بين درجة عبلقة عدم وجود تبين ايرلندا، بجنوب ليستر بمنطقة األخوة األطفال من 386 عمى
 ىناك األطفال، وأن لدى وانيةالعد النزعات فيم عمى التمفزيون في العنف برامج ومشاىدة القرابة

 عن بصرف النظر األطفال لدى العدوانية النزعات نمو وبين العنف برامج مشاىدة ارتباطا بين
 .الوراثية العوامل

استخدم الباحث في الدراسة المنيج شبو التجريبي، ويعرف الكيبلني  منيج الدراسة:
يبيـة حقيقية يتم فييا ضبط بعض المصادر والشريفين "التصـاميم شـبو التجريبيـة ىـي جزئيـا تجر 

التي تيـدد الصـدق الـداخمي ولـيس كميـا وتستخدم ىذه التصاميم في الحاالت التي تجد فييـا 
 (5442صـعوبة كبيـرة فـي تـوفير ضبط تجريبي تام" )الكيبلني والشريفين،

 التصميم شبو التجريبي لمدراسة: 
لقائم عمى وجود مجموعتين مجموعة تجريبية اتبع الباحث التصميم شبو التجريبي ا

ومجموعة ضابطة، المجموعة الضابطة تركت عمى حاليا ولم يطبق عمييا أي برنامج، بينما 
طبق عمى المجموعة التجريبية برنامج )خفض السموك العدواني لدى طمبة المرحمة المتوسطة( 

 مع التطبيق القبمي والبعدي لممجموعتين.
ون مجتمع الدراسة من طبلب المرحمة المتوسطة بمدرسة متوسطة يتك مجتمع الدراسة:

 ىـ.0000التوفيق التابعة إلدارة التعميم في الباحة، خبلل الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي 
( طالب حيث انقسمت تمك العينة إلى عينتين 24تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

 وىما:
( طالب ممن يدرسون بمدارس 54والتي تكونت من ) ة:عينة الدراسة االستطالعي -أ

)تابعة لمكتب التعميم بالباحة(، حيث ُطبقت عمى ىذه العينة أداة الدراسة )المقياس( بيدف 
 التحقق من صدقو وثباتو، ولم تدخل ىذه العينة في تجربة الدراسة
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المتوسطة  ( طالب وىم طبلب المرحمة04والتي تكونت من ) عينة الدراسة األساسية:-ب
% من مجتمع الدراسة، وتم تطبيق تجربة  54بمدرسة التوفيق بالباحة، ما يمثل نسبتو 

 الدراسة عمييا، ومن ثمَّ انقسمت ىذه العينة إلى مجموعتين: 
( طالب، وقد تم تطبيق برنامج خفض السموك العدواني لدى طمبة 54وعددىا )تجريبية: -1

 المرحمة المتوسطة عمييم.
 ( طالب.54وعددىا ) ضابطة:- 2

وفقًا ليدف الدراسة الرئيسي، والمتمثل في التحقق من فاعمية برنامج  متغيرات الدراسة:
ارشادي معرفي سموكي لخفض السموك العدواني لدى طمبة المرحمة المتوسطة، فإن متغيرات 

 الدراسة تحددت عمى النحو التالي: 
الباحث عن قصد في التجربة بطريقة معينة  ىو "المتغير الذي يتحكم فيوالمتغير المستقل: -1

(، وفي ىذه الدراسة المتغير المستقل ىو برنامج ارشادي معرفي 5442ومنظمة" )الشربيني، 
 سموكي لخفض السموك العدواني.

(، وفي 005م، 5442ىو "السموك الناتج عن المتغير المستقل" )الشربيني،  المتغير التابع:-2
 بع يتمثل في السموك العدواني.ىذه الدراسة المتغير التا

ألدوات البحثية؛ والتي تمثمت لتحقيق أىداف الدراسة، تم بناء مجموعة من ا أدوات الدراسة:
 في:
برنامج ارشادي معرفي سموكي لخفض السموك العدواني لدى طمبة المرحمة المتوسطة في  -0

 منطقة الباحة من اعداد الباحث.
 داد الباحث. . مقياس السموك العدواني من اع5

جراء التعديبلت البلزمة،  خطوات تطبيق إجراءات الدراسة: بعد مراجعة المقياس، وا 
ووضعيا في الصورة النيائية، شرع الباحث في تنفيذ إجراءات التجربة وفقًا لمجموعة من 
اإلجراءات التي ُيمكن تصنيفيا حسب ترتيب حدوثيا إلى إجراءات ما قبل التطبيق، ثم إجراءات 

جراءات ما بعد التطبيق، وفيما يمي وصف ليذه اإلجراءات:الت  طبيق، وا 
 إجراءات ما قبل التطبيق، وقد تمثمت فيما يمي: (1)
أخذ اإلذن من المشرف عمى الدراسة ببدء التطبيق، ثم الحصول عمى موافقة بتطبيق األداة  -أ

 الخاصة بالدراسة عمى عينة الدراسة.
             ( بتاريخ 0005١02١بإجراء دراسة عممية( رقم ) تم الحصول عمى خطاب )طمب القيام -ب

ه موجو من سعادة رئيس قسم عمم النفس إلى سعادة وكيل الجامعة 0000/  5/ 53
 (.2-لمشؤون االكاديمية )ممحق
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( 0005١02١وقد تم ذلك بموجب خطاب من وكيل الجامعة لمشؤون االكاديمية رقم ) -ج
إلى مدير التعميم بمنطقة الباحة، لتمكين الباحث من  ىـ موجو 0000/  5/  50بتاريخ 

 (.2-تطبيق تجربة دراستو في مدارس التعميم العام )ممحق

ىـ، موجيو 0000/ 5/  52الحصول عمى خطاب من مدير التعميم بمنطقة الباحة وتاريخ  -د
 (.2-قإلى مدير مدرسة متوسطة التوفيق بالباحة )عينة التطبيق( لتيسير ميمة الباحث )ممح

( 54قام الباحث بتحديد مجموعتي الدراسة، والتي تمثمت في المجموعة التجريبية وقواميا ) -ه
 ( طالب.54طالب والمجموعة الضابطة وقواميا )

ىـ؛ بيدف التأكد من تكافؤ 0000/  5/  5٨تم تطبيق االختبار قبميًا يوم االثنين الموافق  (5)
 مجموعتي البحث قبل التجربة.

الدراسة، وقد تمت وفقًا لمجموعة من الخطوات بياناتيا  إجراءات تطبيق (3)
 كالتالي:

                تم تطبيق البرنامج االرشادي خبلل الفصل الدراسي األول من يوم االربعاء الموافق - أ
ىـ عمى مجموعتي الدراسة، وقد 0000/ 0/  02ىـ إلى يوم الخميس الموافق 0000/ 3/ 5

 لدراسة بعديًا.شممت ىذه الفترة تطبيق أداة ا
 تم تدريس طبلب كل مجموعة حسب ما ىو مقرر في التصميم التجريبي لمدراسة. - ب

 التحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة في القياس القبمي:
أداة القياس، قام الباحث بتطبيقو عمى مجموعتي الدراسة،  التحقق من صدق وثبات بعد

لقياس القبمي قبل تطبيق تجربة الدراسة، وذلك بغرض التأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة في ا
 لداللة الفروق بين المجموعتين.  tحيث قام الباحث باستخدام اختبار

وقد اتضح من النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين مجموعتي البحث، حيث كانت 
لى تكافؤ . مما يشير إ4.42" الجدولية عند مستوى معنوية  t" المحسوبة أقل من قيمة "  tقيمة "

 مجموعتي البحث في القياس القبمي لممقياس قبل البدء في تجربة الدراسة.

استخدم الباحث مجموعة من األساليب اإلحصائية بعد التحقق من  األساليب اإلحصائية:
 مناسبتيا لموضع استخداميا، وىذه األساليب ىي:
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 األساليب اإلحصائية الخاصة بحساب صدق وثبات أداة الدراسة:( 1)
 معامل االرتباط البسيط لبيرسون، بغرض حساب صدق األداة. -أ

 معادلة التجزئة النصفية، بغرض حساب ثبات األداة.-ب
 معادلة الفا كرو نباخ -ج
 األساليب اإلحصائية الخاصة باختبار فروض الدراسة:( 5)
 لداللة الفروق بين مجموعتين مستقمتين. اختبار )ت( -أ

 روق بين مجموعتين مرتبطتين.اختبار )ت( لداللة الف-ب
 ( لحساب حجم األثر، والذي يتم وفقًا لممعادلة التالية:²ηمعادلة مربع إيتا )-ج

 

(          ²η=  )  

 ²  

 ²             +  

 
 اعتمادًا عمى القيم التالية:-وفقًا لمعيار كوىين-ويتم تفسيره

 فيدل عمى حجم تأثير ضعيف.  ²η(  <4.42(إذا كان  -أ
 تأثير متوسط.فيدل عمى حجم   ²η(  <4.00( ≥ 4.42إذا كان  -ب
 (.02١م، 5442فيدل عمى حجم تأثير قوي )ممحم،  ²η(   4.00(إذا كان  -ج

 والتوصيات والمقترحات نتائج الدِّراسة -المبحث الثالث : 

تمخيص أبرز النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية، وذلك عمى  ممخص النتائج: أواًل :
 النحو التالي:

روق احصائية بين االداء القبمي واالداء البعدي لممجموعة التجريبية عمى مقياس ىل توجد ف -
 السموك العدواني؟

ىل توجد فروق احصائية بين االداء القبمي واالداء البعدي لممجموعة الضابطة عمى مقياس  -
 السموك العدواني؟

الضابطة في  ىل توجد فروق ذات داللة احصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة -
 االداء البعدي عمى مقياس السموك العدواني؟
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  ثانيًا: توصيات البحث:
في ضوء ما خُمصت إليو الدراسة من نتائج، فإنو يمكن تقديم عدٍد من التوصيات، التي      

ُيرجى أن تسيم في خفض السموك العدواني لدى طمبة المرحمة المتوسطة، وتتمثل ىذه 
 التوصيات فيما يمي:

لعمل عمى تعميم البرنامج االرشادي السموكي المعرفي لخفض السموك العدواني لدى طمبة ا-0
 المرحمة المتوسطة عبر الدراسة الحالية عمى ادارة التعميم بمنطقة الباحة.

ضرورة االىتمام بطمبة المرحمة المتوسطة والعمل عمى تنمية القدرات النفسية والسموكية -5
 لدييم.

وخاصة المرحمة المتوسطة عمى -الطمبة بالمراحل التعميمية المختمفة العمل عمى تدريب-3
تنمية الوعي لخفض السموك العدواني لدى طمبة المرحمة المتوسطة، مما يساعد عمى نمو 
عمميات التفكير لدييم، وىذا ما ينعكس عمى تعميميم لممواد الدراسية المختمفة واحتفاظيم 

 ا، وأداء الميارات المستيدفة بفاعمية.بالخبرات التعميمية التي يكتسبوني
عمى إعداد أدلة لممعممين تحتوي -وباألخص قسم التطوير التربوي-التعاون مع وزارة التعميم-0

عمى أساليب تعميمية تتفق مع أسموب التعميم، وبما يثري العمميات التعميمية وجعميا موجية 
 نحو تنمية الميارات األدائية المختمفة.

ممين والمشرفين التربويين عمى االطبلع عمى كل ما ىو جديد في االتجاىات تحفيز المع-2
الحديثة لمتعمم، والعمل عمى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من نتائج ىذه األبحاث في 

 العممية التربوية.
عمى ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا، وتأسيسًا عمى ما تم  ثالثًا: مقترحات الدراسة:

صيات، وتعميمًا لمفائدة من البحث الحالي، واستمرارًا في الجيود الرامية إلى تقديمو من تو 
 تطوير العممية التعميمية، فإنيا تقترح القيام بالبحوث والدراسات المستقبمية التالية: 

إجراء دراسة حول أثر البرنامج االرشادي السموكي المعرفي لخفض السموك العدواني لدى -0
 طة في تحسين مستوى الدراسة.طمبة المرحمة المتوس

إجراء دراسة حول أثر البرنامج االرشادي السموكي المعرفي في تنمية التوافق النفسي -5
 االجتماعي لدى طمبة المرحمة المتوسطة.

مراعاة خصائص المرحمة السنية وذلك حتى يمكن التخطيط لبلرتقاء بمستوياتيم بما -3
 ية، واالجتماعية.يتناسب مع إمكانياتيم العقمية، والنفس

إجراء المزيد من البحوث والدراسات لتنمية االتجاه نحو الوعي بخفض السموك العدواني لدى -0
 طمبة المرحمة المتوسطة في تحسين مستوى الدراسة لبلرتقاء بالعممية التعميمية.
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 رررر

 المراجع
 أوال: المراجع العربية:

مقترح لتخفيف السموك العدواني (. فاعمية برنامج 5445ابو حطب، ياسين مسمم محارب. ) .0
لدى طبلب الصف التاسع األساسي بمحافظات غزة، رسالة ماجستير، 

 كمية التربية، الجامعة االسبلمية غزة.
براىيم عبد الرقيب، والجناوي مديحو. ) .5 (: مدى فاعمية أسموبي التعزيز 5443أحمد خالد، وا 

ن عقميًا والنمذجة لخفض السموك العدواني لدى األطفال المتخمفي
 .0ع 0٨القابمين لمتعمم "، مجمة كمية التربية، أسيوط، مصر، مج

( اإلحباط والعدوان. المجمة المصرية لمدراسات النفسية. 0٨٨3حافظ نبيل. قاسم نادر ) .3
 العدد السادس. مكتبة االنجمو المصرية. القاىرة.

، القاىرة: دار 2ة. طم(. عمم نفس النمو الطفولة والمراىق5442زىران، حامد عبد السبلم. ) .0
 .عالم الكتب

 (. عمم النفس االجتماعي، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي0٨٩4السيد، فؤاد. ) .2
( درجة مظاىر وأسباب السموك العدواني لدى 5405الصالح، تياني محمد عبد القادر. ) .2

طمبة المرحمة األساسية في المدارس الحكومية في محافظات شمال 
طرق عبلجيا من وجية نظر المعممين، الماجسـتير، الضفة الغربية و 

 جامعة النجاح الوطنية، كمية الدراسات العميا، فمسطين
 .الفكر، عمان دار ترويضيا، العدوان، سيكولوجية (5440 (العقاد، عصام. .١
( المعاممة الوالدية وعبلقتيا بالعـدوان لـدى األبناء من 0٨٨٩الغرباوي، مي حسن. ) .٩

( سنة. رسـالة ماجسـتير 02-00مة العمرية من )الجنسين في المرح
  .غيـر منشورة، جامعة عين شمس، القاىرة، مصر

(. الدليل االرشادي لمواجيو السموك العدواني لدي طمبة 5442الفسفوس، عدنان أحمد. ) .٨
 ، المكتبة االلكترونية اطفال الخميج.0المدارس، السمسمة االرشادية رقم

 (. في الصحة النفسية، دار الفكر العربي. 0٨٨٩) القريطي، عبد المطمب أمين. .04
              م(. المراىقة: وداعا أيتيا الطفولة. )ترجمة أحمد رمو( 0٨٨٩كابمن، لويز. ) .00

)مراجعو د.أحمد خالد األعسر(. دمشق: منشورات وزارة الثقافة 
 .)00)الدراسات النفسية(. )



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .0ل، دار الفكر المبناني، ط(. التحميل النفسي لؤلطفا0٨٨0كبلين ميبلني. ) .05
م(." مـدخل إلـى البحث في 5442الكيبلني، عبد ااهلل زيـد، الشـريفين، نضـال كمـال. ) .03

العمـوم التربويـة واالجتماعيـة: أساسـياتو، مناىجـو، تصـاميمو، أساليبو 
 .، عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع5اإلحصائية"، ط 

(. دراسة إحصائية استكشافية وصفية لمسـموك 5402الماحي زوبيدة ، مكي محمد. ) .00
العدواني في مرحمتي التعميم ين االبتدائي والمتوسط، مجمة العموم 

، 50، العدد 5االجتماعية واالنسانية، الجامعة "محمد بن أحمد" وىران 
 ، دكتوراه 5402ديسمبر 

ني لدى طمبة (. تقدير الذات وعبلقتو بالسموك العدوا5403مجمي، شايع عبد اهلل. ) .02
الصف الثامن من مرحمة التعميم األساسي بمدينة صعدة، رسالة 

 العدد األول.- 5٨المجمد –دكتوراه، مجمة جامعة دمشق 
 02( 5) 03(. سيكولوجية العدوان. مجمة العموم االجتماعية . 0٨٩2مرسي، كمال. )  .02

-20. 
جمة الدراسات ( سيكولوجية العدوان والعنف، عمم النفس م0٨٩١المغربي، سعد. ) .0١

 والبحوث النفسية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، العدد األول.
 ثانيًا: المراجع األجنبية:
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Boston University, the sargent college of allied 
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Northern Ire and University.  

20.Olweus, D. (1993). Acoso escolar,“bullying”, en las escuelas: 
hechos e intervenciones. Centro de investigación 
para la Promoción de la Salud, Universidad de 
Bergen, Noruega, 2.  

 


