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  اإلهداء
  

   احلبيبني أبي وأميإىلنعم بربكة دعائهما  اللذين أإىل من رسم االبتسامة على جبيني إىل
   حيز النور إىل هذه الرسالة بإخراجوساهمت ,  من رافقتني يف درب اخلري والعطاءإىل

   زوجتي الغالية سائدةإىل
   حممد و رماسأبنائي إىل

  وأوالدها حممد أم وأختي, وأوالدهم وزوجاتهم إخوتي إىل
  هوائها.....  فلسطني ترابهاإىل

   البطولة والتضحيةأسرى يف سجون االحتالل  األحرار األبطال إىل  , األبرار الشهداء إىل
ً كل من سلك طريقا يلتمس به علماإىل ً  

  وأصدقائي ,وأحبائي مجيع أهلي إىل
   هلم أقدم أنستطيع  أًيعا مثرة جهدي هذا لعلي من خالل هذا املقامأهدي هلم مج

  بعض تقديري واعتزازي
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   ت

  الشكر و التقدير

  
  : وبعداسةرد هذه الإتمام على أعاننيالحمد هللا الذي  ,وأبداً الحمد هللا دائماً

 مـد لـي يـد        كل من  إلى بجزيل شكري وعرفاني     أتقدم أن إالال يسعني في نهاية دراستي هذه       
   حيز الوجود  إلى وإخراجها هذه الدراسة إتمامالعون من اجل 

, صـاحب الفكـر المـستنير     ,  الدكتور تيسير عبد اهللا    األستاذ بجزيل الشكر واالمتنان من      وأتقدم
وما تركه من بصمات علمية واضحة في كل كلمة         , لما بذله من جهد متواصل    , والصدر الرحب 

والسير بها حسب   ,  راقٍ  علمي بأسلوب إظهارها شديد الحرص على     فقد كان  ,لمات الدراسة من ك 
  .ما تقتضيه أصول البحث العلمي

 لجنة المناقشة والمتمثلة بكـل مـن الـدكتور عمـر            ألعضاء بجزل الشكر والتقدير     وأتقدمكما  
 الدكتور  وأخي صديقي   إلى بالشكر الجزيل    أتقدموببالغ اعتزازي   , والدكتور كامل كتلو  , الريماوي

 األفكـار  المصري الذي رافقني خالل مراحل الدراسة ولـم يبخـل يومـاً فـي تقـديم             براهيمإ
  . الدراسةأغنتوالمالحظات التي 

 بالبحث  أغناها مما   إحصائياً عايد الحموز على تعاونه في تحليل هذه الدراسة          األستاذاشكر   كما  
 ديـة لمـا     أبو محمد   واألستاذ لزمالء األستاذ سامي براذعية    شكراً خاصاً ا   ألشكر وإنني, العلمي
  .من مساعدة في مجال التدقيق اللغوي والترجمة قدموا

 كـان لهـم     ن الذي إخوانيوالى  ,  لتحقيق حلمه   والدي الذي بدل جهداً    إلىوخالص شكري وتقدير    
 جهد  بأي مسيرة حياتي العلمية والشكر كل الشكر لكل من أسهم           وإتمامالفضل الكبير في تعليمي     

  . مساعدةأويحة  قدم أي نصأو
  

  

  

  

  

  

  

  



    ملخصال

  
 كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات أثر برنـامج            إنهدفت هذه الدراسة إلى معرفة      

تدريبي قائم على اللعب بأسلوب درامي في خفض السلوك العدواني لدى طلبة الصف الثـامن فـي                 
ائية فـي متوسـطات أثـر        فروق ذات داللة إحص     هناك  كان إنمعرفة  كذلك  ،  مديرية وسط الخليل  

  .التفاعل ما بين الطريقة والجنس و.تعزى لمتغير الجنستدريبي البرنامج ال
  

والمكـون  سلوك العدواني والعدائي للمراهقين     لولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطبيق مقياس ا       
، العدائيـة و ،السلوك العدواني اللفظـي    و . المادي السلوك العدوان مقياس  (من أربعة مقاييس فرعية     

من الطلبـة الـذين      طالباً وطالبة ) 30(من  ، على عينة مكونة     )2003 (ة أباظ من إعداد ) الغضبو
 إحداهما للذكور   ،مدرستين يوجد فيها شعب للصف الثامن     ب الملتحقين ،يغلب عليهم السلوك العدواني   

، )ضـابطة ى  وأخرتجريبية  مجموعة  ( بطريقة قصدية    تم اختيار مجموعتين  حيث  . واألخرى لإلناث 
ة في المجموعة التجريبية برنـامج      قد تلقى الطلب  مبحوثا، و ) 15(بلغ عدد أفراد كل مجموعة منهما       

  .في حين لم تتلقى المجموعة الضابطة أي برنامج تدريبي, قائم على اللعب الدراميتدريبي 
  

, اني أسابيع تكون البرنامج التدريبي من عشر جلسات مدة كل جلسة خمس وأربعون دقيقة  ولمده ثم              
وقد تم تعريض الطلبة أعضاء المجموعة التجريبية خالل البرنامج التدريبي لتدريبات هـدفت إلـى               

  .تطوير مهاراتهم على استخدام آليات واستراتيجيات تتناول موضوع الخالفات والصراعات
  

ياريـة،  وتمت معالجة البيانات إحصائيا عن طريق حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المع          
 Estimated Marginal(، والمتوسطات الحسابية المعدلة)ANCOVA(واختبار تحليل التغاير 

Means( .ومعامل آيتا )Eta Squared(.  
  

 بلغـت    حيث  المادي  وجود فروق ذات داللة إحصائية على مقياس السلوك العدوان         وأظهرت النتائج 
مقياس السلوك العـدواني      وكذلك ).0.000(، عند مستوى داللة     )129.088) (ف(قيمة اإلحصائي   

مقيـاس  و ،)0.000(، عند مـستوى داللـة       )112.804) (ف(بلغت قيمة اإلحصائي    حيث   اللفظي
مقيـاس  و ،)0.000(، عنـد مـستوى داللـة        )55.825) (ف(بلغت قيمة اإلحصائي      حيث العدائية
 كـذلك علـى  ، و)0.000(، عند مستوى داللة     )43.561) (ف(بلغت قيمة اإلحصائي    حيث   الغضب

 وقد كانـت الفـروق      ،)77.216) (ف( بلغت قيمة اإلحصائي      حيث الدرجة الكلية للسلوك العدواني   
   . الذين تعرضوا للبرنامج التدريبي أفراد المجموعة التجريبيةلصالح



 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات السلوك العدواني لـدى            أيضا أظهرت النتائج انه     

تعزى لمتغير الجنس على الدرجة الكلية وباقي األبعـاد  من في مدارس وسط الخليل   طلبة الصف الثا  
  .األخرى للسلوك العدواني

  
بمـا  األخـذ   وفي ضوء هذه النتائج خرج الباحث بمجموعة من التوصيات تمثلت في الدعوة إلـى               

  الـدراما،   توصلت إليه نتائج هذه الدراسة من فاعلية برنامج التدريب القائم على اللعـب بطريقـة              
االستفادة من نتائج هذه الدراسة فـي       وطلبة  ال اإلرشادية والعالجية بين      هذا البرنامج  وتطبيق أساليب 

لعـب دورا   التـي ت  برامج    لمثل هذه ال   وضرورة تبني المرشدين     ،رشاد التربوي والنفسي  مجال اإل 
 بـرامج   متنظي الفلسطينية ب  زيادة اهتمام وزارة التربية والتعليم    و .التكيف والصحة النفسية   بارزا في 
  . الحد من السلوك العدوانيتهدف إلىرشادية إتربوية 
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Abstract: 

 
The study is an investigation of the effect of atraining program based on  

drama playing in reducing the aggressive behavior of students. The target 

group is the eighth grade students in Hebron central directorate. The study has 

investigated the role of gendar and type of interaction methods as variables. 

In order to achieve the goals of the study, the researcher has applied the 

measure of the aggressive behavior and the teenager hostility that is 

composed of four minor measures (measure of physical aggressive behavior, 

verbal aggressive behavior, hostilities, and anger) that are prepared by Abatha 

(2003). The  sample of the study is composed of (30) male and female 

students who tend to be characterized by aggressive behavior,  in two 

different schools, one of the schools is boys school while the other is agirls 

school. Two groups were selected in deliberate manner (experimental group 

and a control group), where the total number of the members in each group is 

(15) student.  

The training program is composed of ten sessions; the duration of each 

session is forty five minutes for a period of eight weeks. During the training 

program the students who are members of the experimental group have 

practiced many exercises that aimed to develop skills and strategies that 

resolve differences and conflicts. 

The data were statistically processed by calculating the arithmetic means, 

standard deviations, Ancova analysis test, Estimated Marginal Means, and Eta 

Squared. 



The results showed the existence of differences that have statistical 

significance on the measure of physical aggressive behavior where the value 

of the statistical scale P (129.088) on a significance level of (0.000), the 

measure of verbal aggressive behavior where the value of the statistical scale 

P (112.804) on a significance level of (0.000), the measure of hostilities 

where the value of the statistical scale P (55.825) on a significance level of 

(0.000), and the measure of anger where the value of the statistical scale P 

(43.561) on a significance level of (0.000). The differences were in favor of 

the members of the experimental group that had the training program. 

Also the results showed that are no differences that have statistical 

significance in the arithmetic means of the aggressive behavior of the students 

due to the gender variable of the total degree and the other remaining 

dimensions of aggressive behavior. 

In the light of these results, the researcher has concluded many 

recommendations represented by calling for the adoption of the role playing  

that is based on playing in dramatic way, applying the techniques used in this 

training program and taking the benefit from the results of this study in the 

field of educational and psychological counseling. 
 



1  

 وأهميتهامشكلة الدراسة : الفصل اَألول

   مقدمة1.1

  مشكلة الدراسة وأسئلتها 2.1

 فرضيات الدراسة 3.1

 أهداف الدراسة 4.1

  أهمية الدراسة 5.1

  مصطلحات الدراسة6.1

   الدراسة محددات7.1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2  

  الفصل األول

___________________________________________  
  تهاوأهميمشكلة الدراسة 

  

 مقدمة 1.1
 

 ، نظـراً  األخـرى يعيش المجتمع الفلسطيني ضمن ظروف مختلفة عن بـاقي المجتمعـات            
ة التـي  حداث المريرة والظروف الصعبة التي تواجه هذا المجتمع، والخبـرات الـصادم         لأل

 فئة األطفـال،     وتضرراً  تأثراً الفئات أكثر، والتي قد يكون منها      تعرضت إليها كافة شرائحه   
ابة الحلقة األضعف ضمن حلقات المجتمع، والذين عانوا من تلك األحداث فـي             الذين هم بمث  

شتى النواحي النفسية والعقلية واالجتماعية، خاصة وان مرحلة الطفولة تعد من أكثر مراحل             
الحياة أهمية لما لها من تأثير بارز في بناء قدرات اإلنسان وإكسابه أنماط السلوك المختلفة،               

ا فان أي خلل يحدث ضمن مراحل الطفولة ينعكس سلبا على شخصية            وتكوين شخصيته، لذ  
الطفل وتكوينه النفسي، وهذا بدوره يؤدي إلى وجود العديـد مـن االضـطرابات النفـسية                

  .والسلوكية لدى هؤالء األطفال والتي من أهمها قد يكون السلوك العدواني
  

 نتيجـة   ك العـدواني يظهـر    و السل أن) 2003( عيد   أبو يؤكد ما ذكر سابقا     إلى وباإلضافة
 إشباع الذي يشعر به الطفل، وهي المواقف التي تقوم فيها الحواجز بين الطفل وبين               اإلحباط
 خارجيـا،   اإلحبـاط هذا وقد يكون مصدر     .  رغبة أو التي تحول دون تحقيق هدف       أودافع،  

لنواهي التـي    وا األوامر عندما يمنع الوالد طفله من القيام بعمل ما، وكثرة           األغلبوهذا هو   
 حتى منعه مـن     أو الطفل على القيام بعمل معين ال يرغب به،          إجبار أوتقيد حركة الطفل،    

 داخلياً كشعور الطفل بعجزه عـن تحقيـق         اإلحباطالقيام بعمل يرغب به، وقد يكون مصدر        
  .هدف معين

  
 ، أو صوب  )أو آخرين ( جماعة، صوب آخر     أو سلوك يصدره فرد     أيبأنه   العدوان   ويعرف

ذاته، لفظياً كان أم مادياً، بصورة سلبية، وبشكل مباشر أو غيـر مباشـر، أملتـه مواقـف                  
الغضب أو اإلحباط أو الدفاع عن الذات والممتلكات أو الرغبة في االنتقـام وترتـب عليـه              

  ). 2005الفتالوي، (اآلخرإلحاق أذى بدنياً أو مادياً أو نفسياً بصورة متعمدة بالطرف 
  
 



3  

  هم نصف الحاضر وكـل      األطفال في هذه المرحلة    أن )1999(الشخصو يويبين السرطاو 
 فـي مختلـف     المـسئولون  لـذلك يبـذل      ، للنمو والتقدم  وأداتهمع  ت المج ة وهم عد  ،المستقبل

 واالجتماعيـة  التربوية الرعاية شأنه تحقيق     من المجتمعات قصارى جهدهم في توفير كل ما      
ـ   . المناسب في جميع جوانب شخصيتهم    بما يساعدهم على النمو     األطفال،  لهؤالء    نإلـذلك ف

 يتطلـب   نمائيـة أو ال  الـسلوكية    أو من المشكالت الشخـصية      ألي األطفالتعرض هؤالء   
تـوفير   وكـذلك    ،بالضرورة توفير المتخصصين المؤهلين الذين يمكنهم التـدخل لعالجهـم         

 إلـى  باإلضافة وكيةالسل تساعد في عالج مشكالتهم      أن التي يمكن    المناسبة التربوية البرامج
  .  األطفال من بقيه أقرانهم مثلهم مثل للحياة الضرورية األكاديميةتزويدهم بالمهارات 

  
 سلوك هو أخرى استجابة كأي العدوان أنبين  )Scot( سكوت أن) 2005(ويذكر العيسوي 

 تعلـيم  أو تعديلـه،  يمكن  لذا,متعلم سلوك كونه العدواني السلوك لذا يرى الباحث أن.  متعلم
ولكن  اآلخرين، مع صطدامإلا دون وحاجاتهم؛ طموحاتهم لهم يحقق اتزاناً، أكثر سلوكاً األطفال
 فـي  فاعليتهـا  أثبتتتلك البرامج التي  وخصوصاً  عالجية،إرشاديةبرامج  إلىيحتاج  األمر

البـرامج التدريبيـة     أهمهـا عالج العديد من المشكالت واالضطرابات المختلفة، والتي من 
  .قائمة على اللعب بأسلوب دراميال
  

هو عمليات دينامية تعبر عـن حاجـات        ) 1990(واللعب حسب ما يعرفه اللبابيدي والخاليله     
 الميل الفطري للنشاط والترويح كما يعبر عن ضرورة         وإشباع االستمتاع والسرور    إلىالفرد  

 اختياري داخلي    ذاتي، –بيولوجية في بناء ونمو شخصية الفرد المتكاملة وهو سلوك طوعي           
 عالجيـة   أهميـة ، وللعب   أحيانا تعليمي تكيفي يوافق النفس وخارجي الدافع        أوالدافع غالباً،   

 يقوم  أدواره قيامه بنشاط اللعب وتوحده مع       أثناء الطفل   أن حيث    وتشخيصية ايضاً  ،إرشادية
اوفـه  رغباته المكبوتة ونزعاتـه العدوانيـة ومخ      ) تفريغ(بتحقيق عملية عالجية هامة وهي      

 أو اللعبة   إلى أي الخارج،   إلى من دفينة تكوينه النفسي      وإخراجهاوتوتراته واتجاهاته السلبية    
  .  ربما يحطمهاأو يعاتبها بلهجة مؤثرة أو ينهر دميته بعنف، أحياناادوار اللعب، فنراه 

  
نوناتـه   مك إسقاط اإلنسان يستطيع فيها    نةآم العمل الدرامي مساحة انتقالية      أووتمثل الدراما   

 في الالشـعور وال     مخبأة لديهم رغبات    األفراد جميع   أن، حيث   لألذى يعرض نفسه    أندون  
 يتقبلها منطق الواقـع، والكبـت       أو محملة بانفعاالت ال يفهمها      ألنهايستطيعوا التعبير عنها،    
 إذا تعٍد على المنطق     أو لما تسببه من اختالل في توازن الفرد،         األمورحريص على دفن هذه     
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الرغبة "راما قد تكون من الوسائل المهمة في محاولة جسر الهوة بين            ظهرت، ولذا فان الد    ما
  ).2005ادلبي، "(والواقع

  
 وجسديا روحيا المتعلمين تنمية في الحديثة التربية عليها تعتمد التي الفاعلة الوسائل من الدراما

 هذا صدورهم، مكنونات عن برونيع وجعلهم المتعلمين وتسلية ترفيه على تعمل كونها وذهنيا،

 الخيال وتنمية تنميتها على والعمل والجسدية، اإلبداعية قدراتهم كتشافإ في مساعدتهم عن عدا

 إيجابا تنعكس جوانب وكلها رتجالاإل على قدراتهم تطوير إلى إضافة لديهم، التفكير ومهارات

  ).2005ندى، ( نفسيوال التربوي الصعيدين على المتوقع المردود على
 

 تدريبي قائم على اللعب بأسلوب درامي في خفض         أسلوب اختيار   أنما تقدم يرى الباحث     وم
 أحـسن السلوك العدواني قد يكون له اثر كبير في ذلك، خاصة وان اللعب يشكل وسيلة من                

، والتي قد تكون سببا رئيسيا للسلوك العدواني، فالطفل         واإلحباطالوسائل للتخلص من الكبت     
المرحلة بحاجة لتخفيف المخاوف والتوترات التي تخلقها الضغوط البيئية، ومن هنـا   في هذه   

جاء االهتمام بهذه الدراسة للتعرف على أثر برنامج تدريبي قائم على اللعب بأسلوب درامي              
  .في خفض السلوك العدواني

  
  مشكلة الدراسة وَأسئلتها    2.1
  

برنامج تدريبي قائم على اللعـب بأسـلوب    تصميم في يكمن الدراسة هذه جوهر أن باعتبار
 فـإن  في خفض السلوك العدواني لدى طلبة الصف الثامن األساسي، )والتمثيل الفن (درامي
  -:ل التاليالتساؤاإلجابة عن  في تتمثل البحث هذا مشكلة

  
ما أثر برنامج تدريبي قائم على اللعب بأسلوب درامي في خفض السلوك العدواني لدى طلبة               

  .وسط الخليل/ الثامن األساسي في مديرية التربية والتعليمالصف 
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   الدراسة  فرضيات3.1

  

  :لإلجابة عن السؤال الرئيس السابق تم تحويله إلى الفرضيات الصفرية اآلتية
) α) ≥0.05  داللة إحصائية عند مستوى الداللـة ال توجد فروق ذات: الفرضية األولى .1

لضابطة والمجموعة التجريبيـة تعـزى للبرنـامج        درجات المجموعة ا   متوسطات   بين
 التدريبي المطبق في خفض السلوك العدواني لدى طلبة الصف الثامن؟

) α) ≥0.05  داللة إحصائية عند مستوى الداللـة ال توجد فروق ذات: الفرضية الثانية .2
درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبيـة تعـزى للبرنـامج           متوسطات   بين

لمتغيـر  وك العدواني لدى طلبة الصف الثـامن وفقـاً          المطبق في خفض السل   التدريبي  
 الجنس؟

) α) ≥0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة : الفرضية الثالثة .3
قائم على اللعب بأسلوب درامي في خفض الـسلوك         التدريبي  البرنامج  ال متوسطات   بين

  تفاعل ما بين الطريقة والجنس؟في الن العدواني لدى طلبة الصف الثام
  
  أهداف الدراسة 14.

  
  :إلىهدفت هذه الدراسة 

درجـات المجموعـة     متوسطات   ن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين       كا أنمعرفة   .1
الضابطة والمجموعة التجريبية تعزى للبرنامج التدريبي المطبق في خفـض الـسلوك            

  .العدواني لدى طلبة الصف الثامن

بين متوسطات درجـات المجموعـة      فروق ذات داللة إحصائية     هناك   كان   أنمعرفة   .2
الضابطة والمجموعة التجريبية تعزى للبرنامج التدريبي المطبق في خفـض الـسلوك            

 . تعزى لمتغير الجنسالعدواني لدى طلبة الصف الثامن

قائم التدريبي  البرنامج  الفروق ذات داللة إحصائية في متوسطات       هناك   كان   أنمعرفة   .3
 فـي   الصف الثامن  اللعب بأسلوب درامي في خفض السلوك العدواني لدى طلبة           على

 .التفاعل ما بين الطريقة والجنس
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 َأهمية الدراسة   5.1

  
 السلوك خفض إمكانيةيتركز حول   لموضوع هام جدا، تبرز أهمية هذه الدراسة في اختيارها

 يكن لم انه موضوع راما، حيثمن خالل برنامج تدريبي قائم على اللعب بطريقة الدالعدواني 

 الفلسطيني المجتمع في  وبخاصة- الباحث علم  في حدود-  والبحث الدراسة األوفر من الحظ له

   :الدراسة فهذه وتحديات، بأزمات يمر الذي
 اإلرشاد التربوي أساليب من جديدا نموذجا تقدم ألنها بمكان األهمية من الدراسة هذه عدتُ .1

 تالميذ المرحلة لدى جماعي بشكل اإلرشادية الخدمات تقديم في والمتمثل والنفسي
 . والدراما الفن أساليب باستخدام اللعب خالل من اإلعدادية

 وأساليب طرقاً تقترح الحقة دراسات أمام المجال تفتح قد الدراسة هذه نتائج فان كذلك .2

 . هممشاكل حل في الطالب لمساعدة استخدامها والمرشدين للمعلمين يمكن جديدة
 فاعلية تثبت لم إذا فعالية أكثر برامج الستحداث المجال تفتح قد الدراسة هذه أن كما .3

  . الحالي البرنامج
  

    مصطلحات الدراسة6.1

  
, سة العناصر الالزمة لتجاوز الـصدمة     عبارة عن تمارين درامية تهدف إلى ممار      اللعب الدرامي   

 وهذه التمارين مفيدة في     ،زان العاطفي والعزلة   وعدم االت  ،أي مواجهة الشعور العام بفقدان القوة     
  ). 2004،مؤسسة إنقاذ الطفل(تقوية العمليات التكيفية الطبيعية

  
 ،الحركيـة " بأنه عبارة عن مجموعة من األلعاب الهادفة         إجرائياً  اللعب الدرامي   الباحث فيعرو

 له يستطيع الطفل أيضاً    ومن خال  ،يستطيع الطفل من خاللها أن يكتشف ذاته واآلخرين       " الترفيهية
  .الداخليةأن يتخلص من مشاعره السلبية وصراعاته 

  
ظاهرة عامة بين البشر يمارسها األفراد بأساليب مختلفـة ومتنوعـة وتأخـذ            :السلوك العدواني 

صوراً عديدة مثل التنافس في العمل وفي التجارة وفي التحصيل المدرسي كما يتخـذ العـدوان                
 الحرق أو اإلتـالف لمـا يحـب         ، اإلهمال ، باللفظ أو العدوان البدني    صوراً أخرى مثل التعبير   

   ).2003بهادر، (البشر
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حـداث  إ سلبي يهدف إلى     )سلوك(نه كل تصرف   على أ  إجرائياًالسلوك العدواني    الباحث   ويعرف
  .من خالل فرض القوة الجسمية واللفظية على اآلخرين، أضرار نفسية وجسمية باآلخرين

  

هو مجموع الخطوات واالجراءات التي قام الباحث بتنفيذها لتحقيق اهـداف           : يالبرنامج التدريب 
  .المواقف التدريبية

 
   الدراسة حدود 7.1
  

  : التاليةدوحداقتصرت الدراسة على ال

  

) لإلنـاث قلقـس   (، ومدرسـة  )السيد للبنين (لدراسة في مدرستي    أجريت هذه ا  : مكانيالمحدد  ال
  .سط الخليلالتابعتين لمديرية تربية وتعليم و

  ).2011-2010 ( من العام الدراسياألول هو الفصل :مانيالزمحدد ال
 فـي   األساسيمن طلبة الصف الثامن       تجريبية  يقتصر هذا البحث على عينة     :بشريالمحدد  ال

  .المدارس المذكورة
  .المفاهيم والمصطلحات الواردة في هذه الدراسة: مفاهيميالمحدد ال
  .اما وإجراءات تطبيقهممن حيث صدقهوالبرنامج التدريبي راسة  الدةأدا: جرائياإلمحدد ال
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  الدراسات السابقةو اإلطار النظري: الفصل الثاني

   اإلطار النظري 1.2

  الدراسات السابقة 2.2
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  الفصل الثاني 
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

الـسلوك  : يشكالن متغيرات الدراسة وهما    رئيسين   فهومينهذا الفصل م  الباحث في   يستعرض  
واألجنبية التـي    الفصل عددا من الدراسات السابقة العربية      ويتناول   العدواني واللعب الدرامي،  

السلوك   فاعلية بعض البرامج التدريبية خاصة المتعلقة منها باللعب الدرامي في خفض           تناولت
  .العدواني

  

 اإلطار النظري 1.2
 

  :اني السلوك العدو1.1.2

  
 وإن - الحديثـة  المدنية هذه أن إال عظيم، تكنولوجي وتقدم رفاهية في العصر هذا إنسان يعيش

  الحقيقية، النفسية والسعادة الراحة تحقيق في أخفقت لكنها - المادية الراحة أسباب لإلنسان حققت
 كلـه  ني،الفلسطي المجتمع وبخاصة ،المنطقةب تعصف التي والتوترات للصراعات كذلك ونتيجة

 يجعل مما ،ة هذا المجتمعناشئ بين واإلحباط والقلق الخوف مشاعر ثاعانب هذه عوامل أدت إلى

 أقـرب  مـن  لعدوانل االستجابة أن حيث أشكاله، اختالف على العدوان من لمزيد مهيأة األجواء

 كما ريةفط أو تلقائية وليست متعلمة االستجابة هذه أن رغم اإلحباط، حال في االستجابات وأظهر
  .سبق وبين الباحث

  

  :تعريف السلوك العدواني 1.1.1.2

  

 ة وترادفت مع ظهور كلم، للعدوان البشرياختلفت مدارس علم النفس في وضع تعريف واٍف
، ومحاولة تقسيم  وتلك المفاهيمالكلمة عجلت عمليه الفصل بين هذه عديدةالعدوان مفاهيم 
بكل حاالت االضطراب  مروراً، عداء يمتلكها الفرد من ظهورها بوصفها مشاعرالظاهرة ابتداء 

  .)2004، ريكان (بأقصى حاالت العنف واإلبادةنتهاء إ و،الحركي التي تمثلها
  
 شيفر وميلمان  فقد عرفهيد من التعريفات المختلفةالعدمن خالل  العدوان توضيحقد تم و
)Scheafer & Maleman( ذى الشخصي بالغير، وقد  بأنه السلوك الذب يؤدي إلى إلحاق األ

يكون األذى على شكل إهانة أو خفض قيمة أو جسميا، كما انه نوع من السلوك الذي يهدف إلى 
 )1997الطراونة، (السيطرةتحقيق رغبة في 
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 بشخص ما بشكل األذى إليقاع الموجهة حاالت السلوك بأنه  العدوان)Mezar(ميزر كما عرف
 ربيع( جسميا أولحق بالشخص قد يكون نفسيا  الذي يواألذى ، غير مباشرأومباشر 

   .) 2006،الغولو
 غير أو مباشراً ماديا، أو بدنياً أو السلوك هذا كان لفظياً الفرد يصدره سلوك أي :بالعدوان ويقصد

 على لديه، وترتب عدائية مشاعر األول المقام في عليه أملته سلوك أنه على مؤديه مباشر، وحدده

  ).1999الشريف، (أو لآلخرين السلوك صاحب للشخص نفسي أو ،بدني أذى السلوك هذا
  

 ، موجه نحو شخص ما فعل معاٍدأو هجوم بأنهالعدوان ) Chapline,1989(يعرف شابلين كما 
 لإلحباط، استجابة ويعتبر اآلخرين، األشخاص في التفوق على الرغبة إظهار وهو ، ماشيء أو

 بأشكال منهم السخرية أو واالستخفاف بهم إيذائهم أو ناآلخري في االعتداء على الرغبةكما يعني 
  .)1997، العيسوي( بهم عقوبة إنزال بغرض مختلفة

  
 الخبرات مالئمة عدم ة السلوك الذي ينشأ عن حالبأنهالعدوان ) Kelley,1986(وتعرف كيلي 

 إحباطى الفرد نه يتكون لدإ فالحالة دامت هذه وإذا الحالية، للفرد مع الخبرات والحوادث السابقة
 تحدث تغيرات في الواقع حتى تصبح هذه أننها أ من شة عدوانيسلوكيات خاللهينتج من 
   .)1988 ،جابر( لدى الفرد والمفاهيممالئمة للخبرات  التغيرات

 
 الطفل إلحباط نتيجة يحدث؛ متعلم، سلوك )2006(أبو مصطفىوالسلوك العدواني كما يعرفه 

 والممتلكات ،واآلخرين الذات، :من كل إيذاء في ويتمثل ،المدرسية مأ األسرية، البيئة في سواء

   .بها  الضرر وإلحاق المدرسية،
  
 أو والكراهية بالغضب مدفوعا يكون العدواني السلوك أن إلى) 1988(أشار جابر وكفافي وقد

 إلى تجهي الحاالت بعض وفي اآلخرين، هزيمة أو والتخريب اإليذاء إلى ويتجه الزائدة المنافسة
  ".الذات

إلى تعريف السلوك العدواني كما هو مشار إليه في قواميس اللغة فيذهب ) 2003(اما الحربي
العربية، حيث عرف مجمع اللغة العربية السلوك العدواني بأنه التهجم على اآلخرين رغبة في 

المعجم السيطرة عليهم، أو نتيجة الشعور بالظلم نحو ذلك، في حين بين المعجم الوسيط، و
  ".ظلمه وتجاوز الحد معه" الوجيز أن أصل كلمة عدوان 
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 إلحاق إلى يؤدي الذي السلوك هو العدواني السلوك أن السابقة التعريفات من الباحث ويخلص
 المنافسة أو الغضب مواقف أو اإلحباط نتيجة باآلخرين؛ أم ذاته، بالفرد أكان سواء األذى
 مباشر عدوان أنه على يصنفه فالبعض العدوان تصنيف في التعريفات اختلفت كما .الزائدة
 السلوك الباحث يعرف ذلك ضوء وعلى لفظي، وعدوان بدني وعدوان مباشر، غير وعدوان
 ضد أم اآلخرين ضد موجها أكان سواء الهدم أو التدمير أو باألذى سلوك يتسم بأنه العدواني
  .ومتكرر مستمر وبشكل فظي،ل شكل أو بدني شكل في عنه التعبير وسواء تم الذات،

  
 : السلوك العدوانيأشكال 2.1.1.2

إلى ينقسم ال في عمر المدرسة السلوك العدواني لدى األطفأن ) 2008(لبنا يبين صالح وا
 :الموجه نحو الذات، والعدوان الموجه نحو اآلخرين، وهما كما يلي العدوان: اقسمين، هم

 وع من العدوان لدى األطفال المضطربينيحدث هذا الن :العدوان الموجه نحو الذات .1
 وإيقاع األذى بها، ويأخذ لذات ا نحو الذات، بهدف إيذاءعدوانهم  حيث يوجهونياًسلوك

 متعددة، مثل تمزيق الطفل لمالبسه وكتبه، أو لطم وجهه أشكاالً هذا النوع من العدوان
 أو يديه، بعأصا عض أو بأظافره، جسمه جرح أو بالحائط،  رأسهوشد شعره، أو ضرب

 .بالنار كيها أو جسمه من أجزاء حرق

 اإلعتداء أو به، المحيطين اآلخرين على الطفل اعتداء هو:اآلخرين نحو الموجه العدوان  .2

المقبول  بالسلوك االلتزام وعدم بها، المعمول والنظم القوانين عن والخروج ممتلكاتهم، على
 : هما شكلين، نحو اآلخرين الطفل يوجهه الذي العدواني السلوك اجتماعياً ويأخذ

الضرب  مثل جسمه، بأعضاء اآلخرين على الطفل اعتداء وهو :الجسماني العدوان  . أ
 .وأسنانه وأظافره ورجليه يديه ذلك في مستخدماً والعض، والركل

 والشتم السب مثل الكالم، حدود عند يقف الذي العدواني السلوك وهو :ياللفظ العدوان  . ب
 يوقع الذي الكذب أيضاً يشمل كما سيئة، وصفات بعيوب خريناآل ووصف والتوبيخ،

  .اآلخرين الفتنة بين
  

  : أشكال السلوك العدواني على النحو التالي)2007(يحيىبينما حدد 
ويشمل كل السلوكيات التي تمارس باستخدام الحركة الجسدية        ): الجسدي(العدوان المادي    .1

 .في االعتداء على اآلخرين

ويشمل التصرف بشكل يعبـر عـن االحتقـار لآلخـرين آو        ): السلبي(العدوان الرمزي  .2
 .السخرية منهم
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وهو ما يتوقف على أشكال الكالم وال تكون مشاركة الجـسد الظـاهرة       : العدوان اللفظي  .3
 .فيه
 

  ثالثة أنواع من العدوان تالحظ لدى الطلبة أو األطفال بشكل عام ) 2007(كما يذكر يحيى 
  .حيث يدافع الطالب عن نفسه ضد اعتداء أقرانه ،عدوان ناتج عن استفزاز .1
 حيث يهدف الطالب من خالله إلى السيطرة على أقرانه ،عدوان ناتج عن غير استفزاز .2

 .أو إزعاجهم أو إغاظتهم أو التسلط عليهم 

 حيث يلجأ الطالب من خالله إلى تحطيم األشياء من ،عدوان مصحوب بنوبة غضب .3
 .ع أن يضبط غضبه ويبدو هنا كأنه ال يستطي،حوله

  
  :أشكال السلوك العدواني كالتالي) 1997(العيسويوقد وصف 

 .لوقائع أو المعلومات بلهجة سلبية كأن يذكر الفرد ا،ءالسب واالستهزا .1

  وهو إطالق العبارات والشتائم التي تنتقص من قيمة الطرف اآلخر وتجعله،التحقير .2
 .موضعاً للسخرية والضحك

 . الغرفة أو الخبط على األرض بقوةكالركض في ،االستفزاز بالحركات .3

 .خر إللحاق األذى به كمهاجمة شخص آل،السلبية الجسدية .4

 . أشياء اآلخرين وتدميرها وهو إتالف،التدمير .5

 .التزمت باآلراء وطلب اإلذعان الفوري من شخص آخر دون مناقشة  .6
 

  :ثالثة معايير لتحديد السلوك العدواني هي) 1995(وقد وضع أحمد 
  .  وإتالف ممتلكات اآلخرين،خصائص السلوك نفسه، كاالعتداء الجسمي، اإلهانة .1
 .فالسلوك الشديد يعتبر عدوانياً،  شدة السلوك .2

 وخصائص المعتدى ، سلوكه في الماضي، جنسه، عمره،خصائص السلوك المعتدي .3
 . عليه
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  :سباب العدوان عند األطفالأ 3.1.1.2

تفسيرات عدة ألسباب العدوان منها ما يرجع إلى عوامل هناك أن ) 2005(تبين الفتالوي 
  :كن استعرض بعضها على النحو االتياجتماعية، أو جسمية، أو نفسية، ويم

 أو ، أو اآلباء أو اإلخوة،االقتداء بنماذج السلوك السيئ الذي قد يتمثل في سلوك الزمالء .1
 .ن خالل البرامج التلفزيونية أو من خالل مشاهدة نماذج تلك السلوكيات م،الجيران

مكافأة السلوك العدواني تزيد من االتجاه للعدوان لدى بعض المتعلمين، بل يزيد من تعميم  .2
 .االستجابة العدوانية في مواضيع كثيرة

 ، أو األقران، أو الشخصي في مقابل الشعور بضعف الزمالء،الشعور بالتفوق الجسدي .3
 .جسميا أو شخصيا

لحقد من انجازات اآلخرين إما لتفوقهم في الجانب ألتحصيلي أو الشعور بالغيرة وا .4
 .االجتماعي

الشعور بالخيبة والفشل في تحقيق هدف معين نتيجة حرمان المتعلم من اإلفادة من الفرص  .5
 .السانحة للتحقيق وبالتالي قد تكون الخيبة من أهم دوافع السلوك العدواني

  
 :آلتيةا األسباب إلى العدواني السلوك أسباب تقسيم نإلى انه يمك) 2005 (لعيسوي اأيضا أشار

 االجتماعيـة  التنـشئة  أنمـاط  تـؤثر ): الوالديـة  التنـشئة (األسـرية  المعاملة أساليب . 1
Socialization االتجاهات حسب األنماط تلك الطفل وتتعدد عند العدواني السلوك على 

 : االتجاهات أو األنماط ههذ االجتماعية، ومن التنشئة عملية أثناء الممارسة الوالدية
 الطفل، على لرأيه األب أو األم فرض في  ويتمثل:Authoritarian التسلط اتجاه  . أ

 معين بسلوك القيام من منعه أو التلقائية، الطفل رغبات أمام الوقوف ذلك ويتضمن
 رغبات يلغي األسلوب وهذا مشروعة، كانت لو حتى يريدها التي رغباته لتحقيق
 غالبا األسلوب وهذا ذاته، تحقيق سبيل في يقف عقبة كما الصغر نذم وميوله الطفل
 الشخصية هذه ومثل خجولة، السلطة من خائفة دائما شخصية تكوين على يساعد ما

 .ممتلكات الغير على وتعتدي تتلف ما غالبا
 بالميل الزائدة الحماية أسلوب يعرف Over Protection:  الزائدة الحماية أسلوب . ب

 االستقالل في الطفل يفشل بحيث بدنيا ونفسيا أطفالهما لحماية األبوين لدىالمفرط 
 بشخصية ينمو األسلوب هذا مع ويتفاعل يعيش الذي الطفل هذا  ومثل. بنفسه

 يسهل ما وغالبا وتوجيهها، قيادتها في الغير على تعتمد) مستقلة غير( ضعيفة خائفة
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 هذه وتتسم .المسؤولية تحملها وعدم اضعفه نتيجة للفساد استثارتها واستمالتها
 .بتقبل اإلحباط الشخصية

 دون وتركه وإهماله، الطفل نبذ على يقوم األسلوب وهذاNegligence: اإلهمال  . ت
 السلوك على عقاب أو محاسبة أو المرغوب، للسلوك أو إثابة تشجيع أو رعاية
 . صريح غير يكون وقد صريحا اإلهمال والنبذ يكون وقد .الخاطئ

 بالشكل رغباته معظم تحقيق على الطفل تشجيع في ويتمثلFondling: التدليل  . ث
 يمر التي النمو مرحلة مع تتناسب مسؤولية أية لتحمل وعدم توجيهه له، يحلو الذي
 .بها

 ما وكل به، والتهديد البدني العقاب أساليب استخدام به ويقصد  Cruelty: القسوة  . ج
 .للطفل التنشئة عملية في أساسي لوبكأس الجسمي إثارة األلم إلى يؤدي

 عن مرة يثاب والشدة، اللين بين الطفل معاملة في التقلب هوHasitation: التذبذب   . ح
 دون أخرى مرة منها ويحرم مرة مطالبة وتجاب عليه، مرة أخرى ويعاقب العمل
 . معقول سبب

 والتفضيل جميعا األبناء بين المساواة عدم به ويقصد Discrimination: التفرقة   . خ
  . آخر عرضي سبب أي أو السن، أو أو الجنس المركز على بناء بينهم

 إشباع عدم  أن من أهم أسباب السلوك العدواني يتمثل في)1999 (وآخرونالضمور  أيضا يبين

 أشكال من أكثر أو شكل وظهور اإلحباط إلى سيقود حاجاتال إشباع عدم، حيث أن الفرد حاجات
 ال عندما وذلك للذات، المرتد العدوان أو اإلحباط، مصدر نحو والموجه مباشرال العدوانك العدوان؛
 كأن نفسه، باتجاه العدوان يوجه فإنه مباشرة، اإلحباط مصدر نحو عدوانه توجيه الشخص يستطيع

 الفرد يوجه بحيث المزاح، عدوان يدعى للعدوان اآلخر مالبسه، والشكل يمزق أو أظافره، يقضم

 التوتر للتخفيف من توافقيا أسلوبا يعتبر لكنه بمصدر اإلحباط، عالقة له ليس شخص باتجاه عدوانه

  .لديه
  

 وباإلضافة لما ذكر يرى الباحث أن هناك أسباب أخرى قد تكون سببا في تشكل العدوان، فلقد
 ضغوط كثرت فيه زمن في واألمان االستقرار عن يبحث نشأته منذ الفلسطيني اإلنسان عاش
 وتلبية حاجاته، أهدافه، تحقيق أجل من التحديات من الكثير يواجه جعله مما مية،اليو الحياة

 من األحداث للعديد تعرض حيث الكريم، العيش له تكفل وآمنه، مستقرة، حياة إلى والوصول
 من للمعابر، وحرمان وإغالق المنازل، وتدمير قتل، من الصهيوني، االحتالل قبل من الضاغطة

ذه العوامل وما نتج أيضا عن ما كان يعرض عبر وسائل اإلعالم من كل ه. العيش لقمة
إجراءات قمع وتنكيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ناهيك عن المشاهدات الحية التي كان يعيشها 
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األفراد أثناء عمليات االغتيال واالعتقال، أو أثناء االجتياحات، كان لها المردود السلبي على 
 .سببا آخر من أسباب السلوك العدواني لديهم من وجهة نظر الباحثاألطفال مما قد يشكل 

  
  .يات المفسرة للعدوانرالنظ 4.1.1.2

حد الظواهر والموضوعات النفسية الهامة لما يترتب عليه من آثار مدمرة على أباعتبار العدوان 
 مدارسهم  فقد اهتم به علماء النفس وحاولوا تفسيره رغم اختالف،الفرد نفسه وعلى اآلخرين

اء النفس حول هذا السلوك  تفسيرات علم إال أن، وعلى الرغم من هذا االختالفهم،واتجاهات
ويرجع هذا التباين إلى األطر النظرية التي تعتمد عليها كل نظرية أو مدرسة من  متباينة،

مفسرة لذا نالحظ األسباب الكامنة وراء ظهور العدوان من خالل النظريات ال. مدارس علم النفس
  .له
  :النظرية السلوكية .1

 إلى العدوان على انه سلوك يتعلمه الفرد إذا ارتبط باإلحباط، ويعتبر )Skinner(ينظر سكنر
العدوان بأنه عبارة عن استجابة تقدم فيها البيئة مثيرا مزعجا للفرد، فمن وجهة النظر السلوكية، 

ف يكرر سلوكه العدواني هذا مرة فإذا ضرب الولد شقيقه مثالً وحصل على ما يريد، فإنه سو
 يءمن هنا فالعدوان هو سلوك يتعلمه الطفل لكي يحصل على ش. أخرى لكي يحقق هدفاً جيداً

  ).2007يحيى، ( و) 1997الطراونة، . (ما
  

أن سلوك اإلنسان يتحدد من وجهة نظر سكنر من خالل تاريخه ) 1998(ويؤكد عبد الرحمن 
 بداية نتيجة تدعيم مسبق، فاإلنسان يفعل ما يعزز عليه من اإلشراطي، حيث ينتج سلوك الفرد

 لتدعيمي على ما يصدر عنهم من سلوك أيضا، ونظراً، ويختلف الناس باختالف تاريخهم اسلوك
الن الحرية غير معروفة في التحليل التجريبي في السلوك، لذلك فان سكنر يعد من أنصار مبدأ 

ا الطرق العلمية في دراسة اإلنسان، فانه يجب أن نفترض إذا استخدمن(الحتمية المطلقة، ويقول
أن السلوك محدد بقوانين وحتميات ثابتة، كما يجب أن تتوقع أن ما سنكتشفه يدل على أن سلوك 
اإلنسان هو نتيجة تعكس ما تعرض له من إشراط إجرائي، ومن ثم يمكن أن نتوقع والى حد ما 

  ).ما يحدد تصرفاته
  

 أن لدى الطفل عدد غير محدد من االحتماالت السلوكية والوالدين )Skinner(وقد رأى سكنر
ومن ثم فانه سيسلك في ضوء .  ويشكالن تطوره ونموه في اتجاه محددذان يدعمان أساساًلهما ال

ما يعزز عليه من تصرفات والسلوك غير المتبوع بتعزيز لن يقوى، وتدريجيا فان سلوك الطفل 
  ).1998عبد الرحمن، (شراطيةتجاه الخبرات اإلسيتم تشكيله في نمط يحدد ا



16  

  
  

 
  

  :نظرية التحليل النفسي .2

الهو، (التحليل النفسي أن الجهاز النفسي يتكون فرضيا من   صاحب مدرسة)Freud(يرى فرويد
، فالهو منبع الطاقة النفسية والحيوية التي يولد بها اإلنسان، وتضم الغرائز )واالنا، واالنا األعلى

لفطرية الجنسية والعدوانية، وهو مستودع القوى والطاقات الغريزية، وهو ال شعوري والدوافع ا
شيفر ( وشخصي، وال إرادي وبعيد عن المعايير والقيم، ويسيطر على نشاطه مبدأ اللذة

  ).1996، وميليمان
  

واإلنسان  حاجات الجسد، إشباع هو الرئيسي دافعهم بيولوجية كائنات البشر أن فرويد ويرى
 غرائز الحياة فرويد ولقد اعتبر الحيوانات، تدفع التي الغرائز نفس تدفعه اللذة نحو موجه وقمخل
، العيسوي(الحياة تسير التي ، هي)العدوان(عنده الموت أهمها وغرائز ،)الجنس(عنده  أهمها

1997(.  
  
 مرتبطة  فرويد اعتبر الميل إلى العدوان غريزة بيولوجية حتمية في داخل الفرد، وأنها قوةنإ

بغريزة الموت، منفصلة عن الغريزة الجنسية والحياة، تعمل على تدميره، وبالتالي فهي تتعارض 
مع قوة الحياة التي بداخل اإلنسان عندما تجد غريزة الموت فرصة للظهور للعالم الخارجي، 

  ).2003، الحربي(فإنها تؤدي إلى العدوان
  

يزة الموت، حيث يسعى الفرد إلى التدمير سواء إذ أن سلوك العدوان ما هو إال تعبير عن غر
اتجاه نفسه أو اتجاه اآلخرين، حيث أن الطفل يولد بدافع عدواني، وتتعامل هذه النظرية كذلك مع 
السلوك العدواني بأنه استجابة غريزية وطرق التعبير عنها متعلمة، وأنه ال يمكن إيقاف السلوك 

 االجتماعية أو تجنب اإلحباط، ولكن ما نستطيع عمله العدواني أو الحد منه من خالل الضوابط
فقط هو تحويل العدوان وتوجيه نحو أهداف بناءة بدالً من األهداف التخريبية والهدامة 

)Clarizio & Mccoy,1993.(  
  

  :والبد من اإلشارة إلى أن فرويد قسم العدوان إلى نوعين هما
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 آخر غير الشخص المسبب في ويقصد به صرف العدوان نحو شخص: العدوان المزاح .1
 .السلوك العدواني

توجيه العدوان نحو نفسه لعدم قدرته على تصريف العدوان لالعتقاد أن : العدوان المرتد .2
  ) .2003لحربي، (العدوان أثم أو خطيئة حال بينه وبين تصريف العدوان

 
  

   :النظرية الفسيولوجية 3.
 بيولوجي أساسه العدوان بان )Lombrozo(ولومبروز  رأسهم وعلى النظرية هذه أصحاب يعتقد
 اضطرابات إلى الخلل هذا يؤدي حيث العصبي، النظام في فسيولوجي خلل نتيجة يحدث وقد

  االتجاه أن هذايعتبر ممثلولذا ). 2003المفتي، (اإلنسان عند الكهروعصبية تالشحنا في وظيفية
التلف "يهم تلف في الجهاز العصبي كبر عند األفراد الذين لدالسلوك العدواني يظهر بدرجة أ

ن هذا السلوك ناتج عن هرمون التستستيرون بأخر آيرى فريق في حين " الدماغي
)Testosterone .( حيث وجدت الدراسات بأنه كلما زادت نسبة هذا الهرمون في الدم زادت

  ).2007 ،يحيى( نسبة حدوث السلوك العدواني
  
 التكوين إلى العدواني السلوك  يرجعونالنظرية هذه أصحابأن ) 1997 (طراونةوضح الكما ي

 ( xy ) كروموسومات، في خلل وجود إلى النظرية هذه أصحاب يرجح حيث الكروموسومي،
 في الحال هو كما الجنس كروموسوم بزيادة المجرمين، من العتاة بعض عند الجنس ( xyy ) وليس

   .العاديين األشخاص خاليا
  

 :االيثولوجية النظرية. 4

 اإلنسان في القتال غريزة " أنه العدوان حدد والذي) Lorenz, 1993( لورنز " النظرية هذه يمثل

 عدوان إلى نظريته في العدوان يقسم وهو آخر، إنسان إلضرار محاولة أو ضرورة إلى تدفع التي
 واتسن من مليونين نتاج هو اإلنسان أن يرى لورنز أن كما  .مدمر مخرب وعدوان الحياة، لخدمة

 اإلنسان، بينها ومن الحية، الكائنات لدى العدواني للسلوك فطريةنزعة  ثمة وأن البيولوجي، التطور

 تكوينه من آجانب آلخر جيل من انتقل (العدوان أي فإنه لذلك وتبعًا بقائه، على ساعد مما

  . )2002ابو حطب، (الوراثي

 الغرائز من غريزة بأنه العدوان ىإل واينظر النظرية هذه أصحاب أن) 2003(ي الوفتوتبين ال
 اتفق ولقد الغرائز إلى العدوان رد في النفسي التحليل نظرية مع النظرية هذه تتفق وبهذا الطبيعية
 آن إال فطرية كقوة ينشأ انه رغم العدوان الوراثي العامل إلى العدوان إرجاع إلى النفس علماء
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 تمده إذ نموه في يؤثر قد ما جيناته من يرث لفردفا بالوراثة، مرهونة تكون العدوانية االستجابة
  .المقاتلة على يساعده قوي عضلي بجهاز

  

  

  

  

   :نظرية اإلحباط. 5

فسر  لإلحباط فقد نموذجي فعل رد إال ما هو العدواني السلوك بان النظرية هذه أصحاب ينظر
حدوثه،  وتكرر باطاإلح زاد كلما يزداد اإلحباط عن ينتج الذي العدوان  بان)Dollard(دوالرد
 وضح فقد )Miller(ميلر أما .باإلحباط رعشَ له ضروري هدف تحقيق من اإلنسان منع ما فإذا
 دون من حتى يعتدي قد اإلنسان نالظروف وأل بحسب يسببه ال أو العدوان يسببه قد اإلحباط بان

  ).2003المفتي، (يعتدي وال باإلحباط يصاب وقد اإلحباط وجود

  

 نأكدا على أن هذه النظرية ترى بأ) Clarizio & Mccoy, 1993(زيو ومكوي إال أن كلري
 ،أي أن اإلحباط هو السبب الذي يسبق أي سلوك عدوانيلوك العدواني يحدث نتيجة اإلحباط، الس

 يتشكل لديه ،فاإلنسان عندما يريد تحقيق هدف معين ويواجهه عائقاً يحول دون تحقيق الهدف
لكي يحاول الحصول على هدفه أو الهدف الذي ، إلى السلوك العدوانياإلحباط الذي يدفعه 

 يكون هذا اإلحباط ناتجاً عن العقاب الشديد غير الصحيحسيخفف عنده مقدار اإلحباط  وقد 
  . مما يسبب ظهوره خارج المنزل،للعدوان في المنزل

  

  :نظرية التعلم االجتماعي .6

 سلوك العدواني السلوك أن على ترتكز ريةالنظ هذه أنBandura, 1973) (يؤكد باندورا 
 بارتكاب يقوم غيره مشاهدة طريق عن أي النمذجة طريق عن الفرد يتعلمه متعلم اجتماعي
  .العدوان
  
ذج العدوان عند والديهم  األطفال يتعلمون سلوك العدوان عن طريق مالحظة نمانحيث أ

وتزيد احتمالية ممارستهم  ،قومون بتقليدهاحتى النماذج التلفزيونية ومن ثم ي، ورفاقهمومدرسيهم 
ه ال يميل إلى تقليده في نَّفإللعدوان إذا توفرت لهم الفرص فإذا عوقب الطفل على السلوك المقلد 

، حيث ه لهذا السلوك العدوانيد أما إذا كوفئ عليه فسوف يزداد عدد مرات تقلي،المرات الالحقة
 الطفل السابقة ولعوامل الدافعية المرتكزة على نتائج  هذه النظرية تعطي أهمية كبيرة لخبراتأن
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والدراسات تؤيد هذه النظرية بشكل كبير مبينه أهمية التقليد والمحاكاة في . العدوانية المكتسبة
 & Hallahan(  طن لم يسبق هذا السلوك أي نوع من اإلحباوإاكتساب السلوك العدواني حتى 

Kauffman, 1996.(  
 التي المباشرة الخبرة خالل من العدواني السلوك يكتسب الطفل أن رية توضح هذه النظكما

 المعلمين أو الوالدين انتباه ليلفت يغضب أو يحبط عندما عدواني بأسلوب للرد الطفل تعزز بموجبها

  ).2008لبنا، صالح وا(زيادة العنف إلى يؤدي العقاب زيادة أن كما اآلخرين، أو
  

 أربع ضوء في يتم بالمالحظة السلوك تعلم أن باندورا أوضح أن .)2005 (العيسويوقد بين 
  :كالتالي عمليات هي

 .لهذه النماذج انتباهه بدرجة يتعلق سلوكية لنماذج شخص فتعلم : االنتباه عمليات .1
 عن غير مستقلة وهي الذاكرة، في السلوكية النماذج تخزين وتعني :االحتفاظ عمليات .2

 .الذاكرة في النماذج السلوكية لتخزين أفضل فرصة يتيح فاالنتباه االنتباه، عملية
 تعبر  والتي-شخص  من الصادرة الحركة أن في وتتمثل :الحركي اإلصدار عمليات .3

 بمثابة المتعلم هذا السلوك أو الحركة هذه أن إلى بالضرورة  تشير -متعلم سلوك عن
 .الشخص هذا ذاكرة في مختزنة خبرات أو خبرة

 أن  بمعنى،الفعل نتائج على تعتمد شاملة عملية عن عبارة دافعيةال :الدافعية العمليات .4
 .االستجابة إصدار سيحجمون عن فإنهم سلوكهم، جراء من مثالً العقاب يتوقعون الذين

  
 السلوك تفسر ولم السلوك من جانبا فسرت نظرية كل أن السابق العرض من يتضحيمكن القول انه 

 الـسلوك  أن نجـد  كما متعارضة، وليست متكاملة أنها سنجد التفسيرات هذه بين جمعنا وإذا .كله

 الجتماعيـة  اوالتنـشئة  المكتـسبة  البيئية والعوامل الوراثية البيولوجية العوامل محصلة العدواني

  .وإحباطات صراعات من تحمله وما المختلفة ظروفه بكافة الفرد يعيشها التي الحياة ومواقف
  

  .قياس السلوك العدواني 5.1.1.2

لحديث عن السلوك العدواني وأشكاله حديث طويل، ولكن كيف يتم تحديد درجة السلوك ا
 من خالل التعرف على طرق قياسه التي تعتبر من أكثر  إالالعدواني وأشكاله، حيث ال يتم ذلك

الصعوبات التي تواجه الباحثين عند دراستهم للعدوان كونه سلوكاً معقداً ولم يتم االتفاق على 
  .جرائياًتعريفه إ

 )Widus, 1996 ( تلك الطرق التي بينها ويدوزمن الطرق الشائعة في قياس السلوك العدواني
  :وهي على النحو التالي
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  .Direct Observationالمالحظة المباشرة . 1

  .Measurement Of Behavior From Resultقياس السلوك من خالل نتائجه . 2

  .Interviewالمقابلة . 3

  .Peer Ratingsألقران تقديرات ا. 4

  .Projective Techniques" سقاطية الطرق اإل" اختبارات الشخصية . 5

  .Teacher Ratingsتقديرات المعلمين . 6

  
  

 أن هناك العديد من األساليب لقياس السلوك والتي منها المقاييس )2003 (باظةأبين تبينما 
 المقاييس، وهي الفنيات اإلسقاطية،  والقوائم، وانقسمت إلى أربعة أنواع منتواالستبيانا

  :مبريقية، والمقاييس القائمة على أساس نظري وهذه األدوات هي واالستبيانات والمقاييس اإل

تم االعتماد على هذه الفنيات في تحديد نوع واتجاه العدائية أو : الفنيات اإلسقاطية .1
تبار اإلحباط المصور العدوانية وأيضا البحث عن أسبابها بطريقة كيفية من أشهرها اخ

 .واختبار بقع الحبر لروشاخ )TAT(لزوزينويج واختبار تفهم الموضوع 

تعتبر االستبيانات والمقاييس والقوائم من أكثر الوسائل العلمية لتقدير : االستبيانات .2
 ومن السهل تدريجها ومقارنتها مع غيرها من وسائل التقدير، خصائص الشخصية

ات بناء على طريقة بنائها إلى مقاييس حدسية وامبريقية ألخرى، وتقسم االستبيانا
 .ونظرية وذات اتساق وتماسك داخلي

هذه المجموعة من المقاييس محتوياتها اختيرت بناء : المقاييس المبنية على خلفية نظرية .3
على نظريات نفسية محددة وتم اختيار البنود بهذه النظرية، واستراتيجياتها ومنها 

 ). ديركي- لعدوان، واستبيان العدائية، وقائمة بص مقياس الحاجة ل(

  

  : السلوك العدواني مقترحات في تعديل مظاهر6.1.1.2

في الحقيقة توجد حلول متعددة تقترح لمواجهة ومعالجة السلوك العدواني، ومن بينها ما اقترحته 
باالستجابة لمواجهة ومعالجة السلوك العدواني داخل الفصل الدراسي، وذلك ) 2005(الفتالوي

  :لمسببات السلوك وباإلجراءات اآلتية
إعطاء المتعلم فرصا كثيرة للتدريب الجسمي بالحركة والتمرين والمشاركة االيجابية في  .1

 .النشاطات الصفية، بحيث يتم تصريف الطاقة والتوتر

إعادة ترتيب بيئة الفصل الدراسي الن ذلك قد يقلل من احتمال حدوث السلوك العدواني،  .2
 .حتكاك في بينهمواال
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تعزيز السلوك المرغوب، مع مصاحبته لتجاهل التصرفات العدوانية التي ال يترتب  .3
 .عليها تهديد جدي لسالمة اآلخرين

 :اجتماع المعلم بالمتعلم باألغراض اآلتية .4

في محاولة كشف أسباب العدوان والتعرف على طبيعة الحاجات غير المشبعة التي   . أ
 .لعدوانيةيمكن أن تكون قد أثارت ا

محاولة إقناع المتعلم بنتائج سلوكه السلبي في العدوان، وتشجيعه على تجنب مثل  . ب
 .تلك السلوكيات، وتوجيهه التخاذ قرارات ايجابية في هذا الشأن

الجمع بين ما يدخل من المتعلمين في مظاهر تلك السلوكيات أثناء الرحالت  . ت
والعمل على تقويض الدفاعات المدرسية أو بعد انصراف المتعلمين من المدرسة، 

 .من خالل عدم السماح للمتعلم بتبرير أعمال العدوان، وتجنب تحمل المسؤولية

اجتماع المعلم أو مرشد السلوك أو احد إداري المدرسة بولي أمر المتعلم إذا كان سبب  .5
  .السلوك العدواني يرجع إلى أسلوب التنشئة الخاطئة داخل األسرة

  
 لتعديل السلوك من الممكن األساليبهناك بعض  أن )1999(لشخص او كما بين السرطاوي

– Self، ومن تلك الطرق مراقبة الذات  تقليلهأو سواء في زيادة السلوك استخدامها
Monitoring فقد يكون في استخدام التقرير الذاتي والجداول والرسوم البيانية على سبيل المثال 

 المضطرين  الطالبنأب في مجال التربية وعلم النفس الباحثينتعزيزاً لبعض الطالب وقد وجد 
 بالنسبة لمجموعة ماأ في المناقشات الطبيعة قد زاد من تلك المساهمات، إسهاماتهمالذين سجلوا 

 قد قلل من منشغلة بأنها التي لم تشارك فيها وذلك عند شعورها األوقات جلت التي سالمقارنة
 سلوكيات مثل الكالم المزعج والحركة الزائدة أيضاًلذاتي  يخص التقرير اأنويمكن . مساهماتها

  .والمشاكل السلوكية
  

 تعتمد ألنها الجماعي النشاط على القائمة العالجية األساليب أهمية على1988) (في حين ركز جابر

 والسلوك ،والخجل ،االنطوائية مثل الخاطئة األفعال وردود االتجاهات وتصحيح إعادة على

 جماعة في الفعالة المشاركة في سلوكياً المضطرب للطفل الفرصة إتاحة خالل من لكوذ العدواني،

 بالتسامح المصحوب والطمأنينة الود من جو في وتعمل مسلية وألعاب هوايات تمارس التي األقران

 السلوك حدة من التخفيف سلوكياً المضربين األطفال أمام الكاملة الفرصة يتيح مما التهديد، وعدم

 في جديدة أساليبو  طرق اختيار خالل من وذلك لديهم، السوية غير والمشاعر والتوتر وانيالعد

 .السوي والتفاعل الخالق العمل خالل من اإلشباع لخبرة التدريجي والتذوق ،اآلخرين مع التعامل
 فال،لألط بتفريغ المكبوتات الداخلية واحد آن في وعالجية تشخيصية أداة يعتبر والذي اللعب ويقوم
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 العدواني عامة والسلوك والنفسية السلوكية واالضطرابات المشاكل حدة من الخفض وبالتالي

  .خاصة
 
 
 
 
 
 
  
  

  : اللعب الدرامي2.1.2
  

 ، وحبهم لتمثيل ادوار الكبار وغيرهم هي ظاهرة لصيقة بهم،ظاهرة اللعب عند األطفال
لى عنصر التمثيل الذي تقوم عوالدراما هي شكل فني ، ومتطورة شكالً ومضموناً مع أعمارهم

عن حدث ذي ، كوسيلة للتعبير  وسكوناً، حركةً،وصوتاً، صمتاً حساساًإنسان فكراً ويستخدمه اإل
  .)Andy, 1993(داللة في الزمن الحاضر

  
،  وبشكل تلقائي عمالً درامياً نسميه اللعب التمثيليوناألطفال يؤد أن )2003 (الهنداويويبين 

 ، محورها النشاط التمثيلي،ي التربية والتعليم هو استخدام لنشاطات مختلفةواستخدام الدراما ف
الطفل ك باالعتماد على تجربة وقدرة ل وذ،ليتوحد الطفل من خالله مع دور معين أو موقف معين

ويحتوي النشاط الدرامي على العاب .  أو ترفيهي، تعليميي،جل هدف تربويالشخصية، من أ
 اللعب أنمما ال شك فيه و".  اإللقاء والحركة، الصوت،يز والخيال الترك،الحواس"وتمارين 
 اللعب في أن ويبدو ، طبيعية يقوم بها جميع الناس في مختلف مراحل نموهمإنسانيةظاهرة 

 حيث ، يمل من اللعب يكل وال فهو ال، من الحياة يتم بصورة دائمة عند الطفلاألولىالمراحل 
 ،العقلية ،الجسمية ، تلك المراحل لتتكامل مظاهرة المختلفةيعمل على تحقيق مطالب النمو في

 ما في صغره ال يعرف  فالطفل في مرحلة.األخالقية الحسية و،اللغوية ،ةاالجتماعي ،االنفعالية
الوقت الوحيد الذي يهدأ فيه هو وقت ، و فهو في لعب دائم،السكينة واالستقرارو معنى للهدوء

  .أخرى إلىدا ذلك فهو ينتقل من لعبة  عا و فيم، أو النوم فقطاألكل
  
ه استعداد نَّأا  كم،ومظهر هام من مظاهر سلوكه ،األساسية اللعب حاجة من حاجات الطفل إن

 كثيرة عن أشياء ويتعلم الطفل عن طريق اللعب ، لديه وضرورة من ضروريات حياتهيفطر
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 تساعده التيرات والمعلومات من المهاد العدي سبتيك، والبيئة المحيطة به ويحقق التواصل معها
  .)2002 ،ينالعنا(في التكيف النفسي واالجتماعي

  
 حاجاته عن طريق اللعب، حيث بإشباعالطفل يبدأ  أن )2003( الهنداوي وفي هذا المجال يبين

 في أي نشاط يتطلب اإلسهام أن بين الناس، ويدرك القائمة ةاالجتماعي العالقات أبعاد مامهأتتفتح 
عرفة حقوقه وواجباته، وهذا ما يعكسه في لعبه، ويتعلم الطفل عن طريق اللعب من الشخص م

   "Self Regulation " والتنظيم الذاتي "Self Control "عي، الضبط الذاتي االجم
  

 ويزيد من قدرة الطفل على التعبير ،المحيطة البيئةواللعب ينمي مهارات التواصل والتفاعل مع 
،  مقبول اجتماعياإطار يتيح له مساحه من الحرية للتعبير عن نفسه في نهأ كما اإلبداعالخالق و

  .)2003 ،العبد(بهللمحيطين وممتع له و
  

م فـي نمـو الشخـصية       نه وسيط تربوي يساه   أفاللعب ليس مجرد وسيلة لقضاء وقت الفراغ،        
 اللغوية،و ،ضيةالرياو ،من المفاهيم العلمية  ر  نه وسيلة لتعلم الكثي   أ، كما   لألطفال والصحة النفسية 

  .)2002، ينالعنا(واالجتماعية الدينيةو

 ، بمرحلة الرضاعة فالطفولـة     مراحل النمو المتتالية  بدءاً     بر ع األطفاليظهر سلوك اللعب عند     
،  ويعتبر اللعب وسيط تربوي هام يعمل على تكوين الطفل عبر مراحل نموه            ،فالمراهقة ثم الرشد  

ذي يعيشه عبر تلك    ل ا النشاط أسسن فيه   م وتك ،لنفسي للفرد  في التكوين ا   مبدور ها يسهم اللعب   و
   .)Andy, 1993(المراحل 

 بعض أن حتى ، ويتأثر نموه به،حياة الطفل ترتبط باللعب أن )1987(ومرعيبلقيس وتؤكد 
 ومما ،باللعبوقته ن الطفل يقضي معظم أل العلماء اعتبره ميزه من مميزات مراحل الطفولة

 ، بالكسبالرضى والتعلم وتحمل الخسارة وباإلبداعي يمارسها في لعبة تتميز  التاألدوارثيره ستت
 على مالمح واضحة اللعب يترك بصمات نأ الحاجة وضبط انفعاالته ويمكن القول إشباعو

و في هذا المجال ال بد من ،  يرتبط بفهمه لما يحيط به معرفياًخزوناًمشكل يشخصيته وبالتالي 
 عن بقية احتياجات الطفل أهمية ال يقل الطفولة من حاجات ةحاجباره االهتمام باللعب باعت

  .األخرى
  

  :تعريفات اللعب 1.2.1.2
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 لعب إلى أو لعب األطفال اليومي، إلى لإلشارةعادة ما تستخدم كلمة لعب في حياتنا اليومية 
د نوعية  في تحديةالفرد العادي عادة ال يشعر بصعوبة بالغ أن كما، الفراغالكبار في وقت 

  .)2002خليل، (لكن الوضع يختلف بالنسبة لعلماء النفس .  الأمكان لعبا ما  إذاالسلوك، 
  

عمليه "يعرف اللعب بأنه عبارة عن  )Piaget(بياجيهأن ) 1990(اللبابيدي والخاليلة حيث يبن 
د والمحاكاة حاجات الفرد، فاللعب والتقليلتالئم  تعلم تعمل على تحويل المعلومات الواردة أوتمثل 

  . جزء ال يتجزأ من عملية النماء العقلي والذكاء
 بأنه نشاط موجه يقوم به األطفال لتنمية سلوكهم وقدراتهم  اللعب)2003(الحيلة كما يعرف 

العقلية والجسمية والوجدانية ويحقق في نفس الوقت المتعة والتسلية وأسلوب التعلم وهو استغالل 
  .وتقريب مبادئ التعلم لألطفال وتوسيع آفاقهم المعرفية لألنشطة في اكتساب المعرفة 

  
 فيجعل ألعابه ،دم مهاراته في االختراع وهو يلعبيعني التخيل واالختراع فالطفل يستخ :اللعبو

 ،تبكي وتضحك وتتكسر وتموت، أو يبعث فيها الحيوية والحركة من خالل تخيالته واختراعاته
  . )2000, يونس(من الواقع ألكثر قرباً افيبدأ بتخيل األلعاب 

  
 ويمارسه فردياً أو جماعياً ويشغل ،نشاط حر وموجه يكون على شكل حركة أو عمل: اللعبو

طاقة الجسم الحركية والذهنية، ويمتاز بالسرعة والخفة الرتباطه بالدوافع الداخلية، وال يتعب 
(   إال إلى االستمتاعياته وال يهدفصاحبه، وبه يتمثل الفرد المعلومات ويصبح جزءاً من ح

  . )1987 ,مرعيو توفيق
  

  .اللعب  أسس2.2.1.2
  

  .اجتماعية وأسس ،تربوية ،نفسية أسس على اللعب يستند
  
   :للعب النفسية األسس .1

 اإلنسان حاجات من حاجه فهو لذا والقلق االنفعالي التوتر من اللعب طريقة عن الطفل يتخلص
 قلقاً النتيجة ستكون وإال، يشبعه أن ينبغي للعب فعدا لديه فرد فكل، العمر مراحل مختلف في

 من حاجه للطفل بالنسبة فاللعب وعليه، المختلفة نفسيةال مشاكلال من  وغيرهاومعاناة، واضطراباً
 والتعليم التربية مجال في اللعب من واالستفادة الحاجة هذه إشباع ينبغي لذلك األساسية حاجاته

، لذلك مجال وإفساح، للعب فراغ وقت إتاحة الحاجة هذا اعإشب ويتطلب .والعالج والتشخيص
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 نفسياً األطفال وتوجيه، البناءة النشاط وأوجه، للطفل والمتنوعة المناسبة اللعب أدوات واختيار
 .)2007، الحيلة (اللعب أثناء وتربوياً

  
 ألن ذلك، والتدريب والدافعية واالستعداد النضج بعوامل نمائي مظهر كأي اللعب يرتبط حيث
 من الطفل شخصية تنمية في األمر نهاية في يساهم مما الطفل نمو إلى يؤدي العوامل هذه توفر
 يختلف إذ، اللعب أثناء في مالحظته طريق عن الطفل مشكالت تشخيص ويمكن النواحي جميع
       مع لعبه أثناء الطفل ويتكلم، العادي الطفل سلوك عن يلعب وهو نفسياً المضطرب الطفل سلوك
 لذا، باآلخرين وعالقته األسرة في يعيشه الذي االنفعالي الجو عن فيعبر رمزيه بصورة رفاقه
 التعبير على الطفل يساعد أنه كما، الطفل سلوك وتصحيح وتوجيه لضبط وسيلة يعتبر فاللعب
 ةسليم بصورة انفعاالته خالله من ويخفي لذاته أفضل قبوالً له ويحقق وصراعاته مشكالته عن
  .)2002، العناني (لديه العدوان من ويقلل النفسية الراحة للطفل يوفر إذ،
  
   :للعب التربوية األسس .2

 من شخصية تنمية على قدرته في تتمثل والتي، للطفل اللعب يحققها التي التربوية للفائدة نظراً
 فقد االجتماعية أو، االنفعالية أو، اللغوية أو، العقلية أو، الحسيه  أو،ةالجسمي سواء النواحي جميع
 يعتبر حيث .المناهج بناء في اللعب باستخدام والتربية النفس علم مجال في الباحثون أوصى
 ،واإلدراك ،والتفكير ،الذاكرة نحو كبيرة بدرجه يجري فهو ،للطفل رئيسياً نشاطاً اللعب

 العالم يكتشف اللعب خالل والطفل ،الخلقية والخصال ،واإلرادة ،نفعاالتواال ،والكالم ،والتمثيل
 المحيطين لألشخاص المباشرة المحاكاة طريق عن الكثير يستوعب الطفل أن شك وال به المحيط

 يؤدي خاطئة وتصورات انطباعات الخبرات هذه له تجلب ما وأحياناً ،إحساساته تثري وبه ،به
 ،الحيلة (للطفل يالنفس التكوين في اختالل إلى يؤدي قد مما الطفل بنمو االنحراف إلى تراكمها
2007.(  
  

    :للعب االجتماعية األسس .3
 وعليه، آلخر مجتمع من تختلف األلعاب أن ذلك، فقط وتربويه نفسيه مبادئ وفق اللعب يسير ال

 التي االجتماعية القوى في تتمثل للعب االجتماعية واألسس، الشعبية باأللعاب يسمى ما وجد
  : يلي فيما األسس هذا إيجاز نويمك، ما مجتمع في األطفال لعب في تؤثر
 المستوى في انخفاض من المجتمعات بعض تعاني، واالجتماعي االقتصادي المستوى  . أ

 .وكيفياً كماً األطفال لعب على يؤثر وهذا، المعيشي
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 والمعايير القيم حدود في ألعابه يمارس مجتمع كل أن حيث، وقيمه المجتمع معايير . ب
 .السائدة االجتماعية واآلداب عليها المتفق

 لالطف يمارسها التي األلعاب نوعية على الوسائل هذه أثرت، الحديثة االتصال وسائل . ت
 أصبحوا ثم، المثال سبيل على الظل خيال بالعاب يستمتعون األطفال كان بعيد عهد فمنذ

 .الكمبيوتر بالعاب كثيراً يسعدون فهم اآلن أما، والتلفزيون اإلذاعة ببرامج يستمتعون
  
 ووسائل والمدرسة كاألسرة عديدة األطفال لعب على تؤثر التي االجتماعية القوى أن ةوالحقيق 

، العناني(األطفال في يعيش الذي العصر وروح عام بشكل المجتمع وثقافة الحديثة االتصال
2002.(  

   اللعب أهمية 3.2.1.2
مناحي الحياة ه ينتشر في كل نَّكما أ ، وهو قديم قدم الحضارة نفسها،اللعب دافع اجتماعي

  والشعر نما وانتعش من خالله والموسيقى والرقص كانا لعباً،فالطقوس نمت في اللعب المقدس
لذا يمكن . )Cohen,1993( وقوانين الحروب وتقاليد النبالء وعاداتهم بنيت على اللعب،خالصاً

ذا يرى الباحث القول أن هناك العديد من الفوائد التي يمكن أن يجنيها الفرد من خالل اللعب، ل
  :من خالل العناوين التاليةأهمية اللعب عرض 

  

  : العالجية للعباألهمية. 1
 تأتي ومن هنا ، الطفل من توترات ومخاوف نتيجة الضغوط المفروضة عليه من بيئتهيعاني
 لمساعدتهم في األطفال يستخدم اللعب العالجي مع  إذ اللعب في عالج مثل تلك المخاوف أهمية

 انفعاالتهم كما ويستخدم للتنفيس عن القلق والتوتر الذي يعانون منه وعن طريق نعالتعبير 
 الكثير من حاجاته ورغباته التي ال تتحقق في حياته اليومية مما إشباعاللعب يستطيع الطفل 

 المكبوتة التي يعانيها ويقوم الطفل بتفريغ رغباته  اإلحباطساعد على التقليل من مشاعري
 سلوك خارجي يعبر إلى أعماقهانية واالتجاهات السلبية الكامنة لديه ونقلها من ونزعاته العدو
 عن مخاوفهم األطفال إلفصاح والتمثيليات االجتماعية وسيلة األدوارويعتبر تمثيل  .عنه باللعب

 وذلك يكون اللعب مدخل للتشخيص ،اآلخرين تحسين تكيفهم مع إلىحباطاتهم ويؤدي ذلك إو
  .)2000 ،العناني( الم الطفل ووسيلة لمعالجة ما يعانيه من مشكالت وطريقة لدراسة ع

  
فوائد اللعب أهمية و حصر )Simpson(أن سمبسون) 1990(وقد بين اللبابيدي والخاليلة 

  :العالجية فيما يلي
 . العقلية التي يقوم بها الطفلتفهم التكوين الفكري للعمليا .1
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 .التخفيف من شعوره بالذنب .2

إليحاءاته العالجية وإعادة التكامل إلى الطفل بالتكرار المستمر لنفس تضمين المعالج  .3
 .الموقف

  

   :أهمية اللعب للنمو الجسمي والحركي والحسي .2
  -:األتي ه لألنه يحققيعد اللعب مهماً لنمو الطفل الجسمي والحركي والحسي 

هود لعاب الحركة والمجأتقوية الجسم وتمرين العضالت الكبيرة والصغيرة كما في   . أ
 .الجسمي

  .تعليم الطفل العديد من المهارات الحركية مثل الركض والقفز والتسلق . ب

 .تنسيق الحركات وتنظيمها وزيادة القدرة على حفظ التوازن   . ت

 االنفعاالتللعب على التخلص من االتخلص من إضرابات الحركة وذلك حين يعمل  . ث
 . حركية اضطرابات إلىؤدي وجودها يالتي قد 

 .م الذات الجسمي تنمية مفهو   . ج

 وذلك واالكتشافالتحليل والتركيب كالمساهمة في إعداد الطفل للعمليات العقلية   . ح
 .لقدرة اللعب على إشعار الطفل باالسترخاء 

  .استخدامهااء القدرة على نتدريب الحواس وإغ  . خ

 ).2007عبد المنعم، ( الحسي  الحركيالتآزرتنمية   . د

  

   اللعب للنمو العقلي أهمية .3
 يدرك جيداً عالمه الخارجي وينمي مهارته اليدوية والعقلية ويقوم نأاعد الطفل على اللعب يس

 ويتدرب واللغوية المعرفية الحصيلةباالكتشاف فيتعلم ويحصل على المعلومات بنفسه وتزداد 
 ويساعد اللعب على نمو الطفل من .على حل المشكالت وتنمو لديه روح اإلبداع واالبتكار

 ويقيم ألعامه والمصلحةعية فيتعلم النظام ويحترم الجماعة ويدرك قيمة التعاون الناحية االجتما
 ويتعاون معهم في حل المشكالت مما يساعده على التخلص من اآلخرينالعالقات الجيدة مع 

 واإلحساسالخجل والتمركز حول الذات كما يتعلم السلوك الخلقي وضبط النفس والصبر 
  .)2003 ،العبد (اآلخرينعن و  ذاتهعن سليمة ويكون صورة باآلخرين

  
   : لمعرفه الذاتكأداة اللعب أهمية .4

ويتعرف على  بالذات اإلحساسيتعلم الطفل من اللعب التمييز بين الواقع والخيال ويساعد في 
ن ذاته تتميز عن أوب في تكوين صورة عن ذاته دأ فيب،عالقته بموضوعات العالم المحيط به
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 عن الذات في النمو والتطور ومن خالل اللعب األول المفهوم  هذاويأخذ اآلخرينذوات 
 ويكتسب بالتدريج اآلخرين مع اختالطهاالجتماعي من خالل يستوعب الطفل معايير السلوك 

قل المعايير من ت وبذلك تناألسلوبالقدرة على تنظيم سلوكه وفقاً للمعايير المرغوب فيها لهذا 
  .)2003، الهنداوي(لطفل نفسه معايير ذاتيه لإلىمؤثرات خارجية 

  
في   يميز بين ماأن يكتشف قدراته بنفسه مما يمكنه نأإن إتاحة الفرصة للعب تساعد الطفل في 

 خياله سوف ينمو أنعب حراً نجد يليستطيع القيام به وفي حال ترك الطفل  وسعه فعله وما ال
ور ذلك الدور في خياله حيث  من خالل تصاللعبة في ه ويجد دورنفسه إلى وقد يتحدث رباستمرا

      البارع باألداء أنفسهم رؤية يكتسبون القدرة على فاألطفاللها  حدود ال األطفال مخيلة إن
 تنمية إلىوكل ذلك يؤدي  ،ينح ناجاًأفراد أنفسهم ويرون واإلبداع التفوق إلى يصلون وأحيانا
  ).1990 اللبابيدي والخاليلة،( الحياة نحو  لديهمةح ذاتية صحيةنظر

  
  : اللعب للنمو االجتماعيأهمية .5

ى  وإذا كان البعض ير، له قوة تجعله يغير العالممانإ و،اجتماعيردي ف مجرد نشاط  ليساللعب
 الفاسدين ويستمعون للقصص يشاهدون األشخاص من خالله فاألطفال ،في اللعب مجاالً للفساد

 اللعب ينطوي على فوائد أن إالدة ويدخنون السجائر ويتعلمون عادات أخالقية فاسة المشبوه
 إيقافويعمل على  األطفال اللعب الحر يساهم في حل مشكالت أن  كبيرة وبال شك اجتماعية
  . وعدوانهمإزعاجهم

  
 وتكوين بالتنشئة األسرية التفاعل االجتماعي الذي يرتبط عوامل من أساسياً عامالًيمثل اللعب 

 عضو وكائن إلىإنساني  ه من مجرد كائن حي الطفل وتحويلالمالمح الرئيسية لشخصية
 وللعب جوانب ،اآلخرين ه وأدواراجتماعي قادر على العيش وسط مجتمع معين مدرك لدور

 نشئة التأدوات هامه من أداه بعض المختصين عتبرها الطفل فقد بحياة هامه تتصل اجتماعية
المشاركة وأنماط  السلوك ويتعود  االجتماعية األدوار عن طريقه يتعلم الكثير من إذ االجتماعية

  .)2002 ،خليل (فراداأله من والتفاهم مع غير
  
  :االنفعاليلنمو ل اللعب أهميه .6
 وهو أفضل وسيله للتعبير الواضح عما النفعاالته األمان للطفل هو صمام بالنسبة اللعب إن

 الكثير من عرف الذي يخاطب نفسه ويخاطب به ألعابه  فسناألسلوبيشعره به فإذا اطلعنا على 
الكمال وكل و درجه كافيه من النصح إلىقدر على مساعدته للوصول أعالمه الداخلي ونصبح 
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 هو في الوقت نفسه عامل على تطور عواطفه إنمالعب يقوم به الطفل لتنمية جسمه وعقله 
 خريناآلن نقدره حق قدره  فسعادته في المستقبل وسعادة أو نهتم به أن  يجب وهذا ماوانفعاالته

على التوازن في أحاسيسه وعلى جانب االعتدال في مشاعره نحوهم ونحو العالم  من حوله تعتمد
  ).1990اللبابيدي والخاليلة، (نه من خالل اللعب نتعلم الحياة أ ويمكن القول من حوله

  
 همما يمكن العاطفية حاجاته أشبعتيساعد اللعب على تنمية روح االستقالل عند الطفل إذا كما 

 العالقات مع غيره ويتحمل أي إقامة ويشعر بالحرية في العابةبالتالي من خوض أي تجربه في 
  الحاجات فإن الخوف والقلق يسيطران إشباع عدم ةخطاً  يقع فيه ويصبر على الفشل وفي حال
 السلوك إلى وتضعف ثقته  بنفسه  وقد يتحول اآلخرينعليه ويصبح  غير قادر على التعايش مع 

 يمتلك زمام إن سلوك عدواني ليقنع نفسه بأنه قادر على أو سلوك متطرف إنتاج إلى أوي السلب
    .) 2003،وياالهند( ما حوله على والسيطرة أمره

  
  : والتعبيرية للعباألهمية اللغوية .7

 اآلخرين قدرة الطفل على التعبير مما يمكن تنميةملحوظ في بشكل  الثقافية والفنية األلعابتساهم 
  والرقص يساهمواألدبسم والموسيقي ر التعبير الجمالي بالالنهمه والتفاعل معه وذلك من ف

  :في
 . تنمية قدرة الطفل على التعبير عن أفكاره ومشاعره  . أ
 . تمكين اآلخرين من فهم ميول وحاجات الطفل والعمل على تلبيتها . ب
ما يفوق  به تمكين اآلخرين من معرفه قدرات الطفل فال يطلبون منه وال يكلفون . ت

 . إمكانياته
 .تمكين اآلخرين من معرفه مشاكل الطفل والعمل على حلها . ث
 لمساهمة في التخلص من عيوب النطق التي يمكن أن تعيق التواصل مع اآلخرين ا  . ج
 في زيادة التفاعل متحسين اللغة وتنميه القدرة على تكوين الجمل المفيدة مما يساعده  . ح

 .مع اآلخرين
 ).2002العناني، (ر والمناقشة الديمقراطية إثراء القدرة على الحوا  . خ

  
 :أهمية اللعب في مجال اإلبداع .8

يعتبر اللعب اإليهامي شكالً شائعاً في الطفولة المبكرة ويتعلَّم األطفال من خالله اللغة والسلوك 
الصحيح ويحقق األطفال من هذا اللعب أشياء كثيرة حيث به تنمو قدرتهم على تحقيق رغباتهم 

تلكون القدرة على تخليص أنفسهم من القلق والتوتر والغضب ويساعد اللعب اإليهامي وبذلك يم
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 التي يكتشفها الطفل من ةاألطفال على تطوير المجال اإلبداعي من خالل إدراك عالقات البيئي
الفعل ورد الفعل ويمكن الطفل من تشكيل العالم الذي يريده والدور الذي يختاره والرغبة التي 

كما تشكل األلعاب التركيبية منهاجاً تعليمياً تكسب األطفال نماءات متعددة تتمثل في يتمناها 
التخيل والتصور والتفكير واإلبداع والتركيز واإلدارة وزيادة إدراكهم لمفاهيم األشياء وطبيعة 
 المواد مما يساعدهم  على حل المسائل الحياتية وعلى التفكير المبدع ويسهل عليهم االبتكار من

  ).1998الزعبي، (خالل حل المشكالت التي تواجههم أثناء اللعب 
  
  
  
  

 أهمية اللعب في بناء شخصية الطفل المتكاملة  .9
إن الشخصية ليست مجرد اجتماع عدد من العناصر مع بعضها البعض لكنها ذلك التنظيم 

يب التي يتكيف الديناميكي في داخل الفرد لجميع المنظومات الجسمية والنفسية الذي يحدد األسال
  :ويحقق اللعب أهدافاً عده لمنظومة شخصيه الطفل وهذه األهداف هي.  البيئةبها الشخص مع

  
 .بالثقة والشعور القرار اتخاذ على والقدرة المسؤولية وتحمل االستقالل على التعويد  . أ
 .ة والعزلء واالنطوال الخجن مص التخل . ب
  .م وتقبلهن اآلخريه ومعرفا وتقبلهت الذاهمعرف . ت
 .م عال بشكب والعصاق القله حدفتخفي . ث
 .المستقبل في لدورها الشخصية وإعداد الجديدة للخبرات التكيف  . ج
ة  للحياي ضرورم النظان واد حدوا لهة الحرين أم وتعلر االختياي فة الحريةممارس  . ح

 .)1998ي، الزعب(
  

 "الدرامي "التمثيلي اللعب 4.2.1.2

  

 إلى يعود التنوع وهذا ،وطريقتها ومضمونها شكلها حيث من األطفال عند اللعب أنشطه تتنوع
 وبناء ،أخرى جهة من بهم المحيطة وخصائصهم جهة من األطفال نمو مستويات في االختالف

 الدراسة هذه في يهمنا ما ولكن كثيرة فئات إلى األطفال عند اللعب نماذج تصنيف يمكن عليه
  .الدرامي اللعب هو
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 العمليات قبل ما مرحله في يمر المدرسة قبل ما مرحلة في الطفل أن )Piaget(بياجيه يرى
 ومن إليه يرمز أو آخر شيئا يستخدم العابة في والطفل الرمزي بالتفكير تتسم مرحله وهي
 وكأنها عصا استخدام أو ،قطار وكأنها الليجو من مجموعه بتحريك الطفل قيام ذلك على األمثلة
 أنواع من العديد تشمل والمحاكاة ،المحاكاة فعل على كبير بشكل اإليهامي اللعب ويعتمد ،بندقية
 اإليهامي أو الرمزي اللعب أن إلى هنا اإلشارة وينبغي. الفني اإلبداع سلوك ذلك في بما السلوك

 )Petrslid(بيترسليد رأي في الدرامي أو التمثيلي واللعب التمثيلي اللعب أشكال من شكل هو
  :وهما نوعان). 2002 ،العناني(حسب ما يوضح ذلك 

 

  
 بنفس جسمه يستخدم أن دون لكن عقله الطفل فيه يستخدم دراما وهو :إلسقاطيا اللعب .1

 تدب حيث الجسم ثبات مع الهدوء نحو يميل اللعب من النوع هذا ثناءأ والطفل ،الدرجة
 عليه األمثلة ومن. ذاته الطفل في هي مما كثرأ بها الطفل يلعب التي شياءباأل الحياة
 في األطفال لدى غالبا اللعب هذا ويظهر ،تقبيلها أو وضربها ومحادثتها بالعرائس باللع
 .سنوات ثالث من قلأ عمر

 هذا ويتميز ،وجسمه شخصه يستخدم هنا والطفل واضحة دراما وهو :الشخصي اللعب .2
 الجدير ومن ما بدور القيام مسؤولية عاتقه على ويأخذ الطفل يتحرك ففيه بالحركة اللعب
 ومن ،بجسمه التحكم على الطفل قدره زادت كلما وضوحا يزداد اللعب هذا أن كربالذ

 اللعب أنواع وجميع والسباحة والرياضة الجري العاب اللعب من النوع هذا على األمثلة
 ).2002 ،العناني (الجسمية الحركة تتطلب التي

  
 يحركون فهم اهرونيتظ أنهم ويعلمون يلعبون فاألطفال ،تظاهري لعب هو الدرامي واللعب
 الساخن الحوار ويتبادلون بعضهم خلف ويجرون ،السيارات قياده حركه مثل دائرية حركه أيديهم
 في تتضح واقعيه مواقف الطفل يؤديها التي التمثيلية األلعاب تشملو. بآخر أحدهم اصطدم إذا

 تمثل أن يمكن تربويه الدوار األطفال أداء في ذلك من االستفادة ويمكن ،للتمثيل المنظم النشاط
 الطفل ذاتيه ونعزز نشجع أن وعلينا الدراسية المواد استيعاب في وتوظيفه ،المدرسة مسرح في

 تعود هامة وتربوية نفسية وظيفة نؤدي فإننا وبذلك مواهبه وإبراز ألعابه خالل من وشخصيته
 ،والتواصل النمو ليةعم في أساسيا عنصراً يعتبر اإليهامي فاللعب وهكذا ،باإليجاب الطفل على

  ).1998 ،الزعبي( واالنتباه التخيل
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 في يساهم االجتماعي الواقعي الدرامي اللعب أن القول يمكن  إلى انه)2003(الهنداويويشير 
  :التاليعلى النحو  الفوائدمجموعة من  له ويحقق وتعليمه الطفل تربية

 يستطلع التي لطريقةا بنفس وعواطفه مشاعره يستطلع فالطفل االستطالع من نوع هو  . أ
 .الخارجي العالم في تحدث التي الحسية المدركات بها
 األقران بصحبة اللعب وتكرار ،الطفل تفزع التي الشديدة االنفعاالت وطأة من يخفف قد  . ب
 .االنفعال حده وتخفيف التجربة هضم على يساعده قد

 ال الحوادث على يحكمون واألطفال ،بالرغبة مدفوعة تكون قد الطفل العاب بعض إن  . ت
  .بها تحدث أن يحبون كانوا التي بالصورة ولكن بها وقعت التي بالطريقة

  .الطفل جربه لما تكرارا األلعاب بعض تعد  . ث
 في ولو مبتهجاً يجعله بحيث حدث تغيير أو مهمة ذكرى لتثبيت اإليهامي اللعب يحدث قد  . ج

 .الخيال
  .عواإلبدا االبتكار على القدرةو الطفل لدى الخيال تطوير في الدرامي اللعب يسهم  . ح
 

  .للطفل الدرامي اللعب يحققها التي األخرى الوظائف 5.2.1.2

 التي القيود وراء ما إلى يذهب أن وعلى الواقع حدود تجاوز على الطفل قدره تنميه  .1
  .عليه الواقع يفرضها

 ذهنه في يثبت لكي الدرامي اللعب إلى الطفل يلجأ فقد والسرور بالبهجة الشعور .2
 يدخل حتى األحداث بها جرت التي لطريقةا من يغير لكي أو تفاصيلال بعض

 .نفسه إلى السرور
 . تعويضيه بطريقه الرغبات تحقيق على القدرة تنميه •

 الضارة االنفعاالت من التخلص •

 .حوله من والبيئة ذاته اكتشاف •
 نصار( الخ...النفس وضبط والعطاء كالتعاون واالجتماعية األخالقية القيم  تعليم •

 ). 2004،والكوفحي

 

  .الدرامية األلعاب استخدام يمكن متى 6.2.1.2

 على فعال بشكل فيها تستخدم أن لأللعاب يمكن األطفال مع اللقاء في أساسية مراحل ثالث هناك
  :النحو التالي



33  

 بالنشاط األطفال إشعار بهدف اللقاء بداية مع وتنفذ الجمود لكسر تستخدم ألعاب هناك .1
  .المعلومات لتلقي مستعدين نواويكو والراحة

م تي التت المعلوماة مراجعل أجن مك وذلء اللقاي في أساسء كجزر تعتب ألعاباًك هنا. 2
 .قالسابء اللقاي فا إلقاؤه
  .)1992 ى،موس( مالتقوين م كنوعٍِء اللقاة نهايي فس تمار ألعاباًك وهنا .3
  

  

  

  

  .واللعب الطفل  دراما7.2.1.2

 ،معرفي بهدف كمتعه اللعب استخدام بمكان األهمية ومن اللعب هي الطفل دراما جذور نإ
 وسيلة بالتالي اللعب فيصبح ،الفائدة على تنطوي لذة إلى المجردة اللذة تحويل بإمكاننا أن بمعنى
 التوجيه في لمعروفةا التقليدية الوسائل نأل لألطفال جداً مهم األسلوب وهذا ،تربوية تعليمية
 بل واالستكشاف االستطالع حب من لمزيد يسعون الهادف باللعب وهم. عهمم تجري ال المباشر

 . ويتطور الطفل ينمو أن معناه للعب الفرصة إتاحة مجرد أن

  

 الكسل على ينم الذي النشاط ذلك ليس نهإ ،الصغير الطفل حياة في وحيوي فطري سلوك واللعب
 لعب وأفضل واإلبداع ،واالسترخاء كيرالتف في الطفل طريقة عن يعبر الذي النشاط لكنه والتطفل
 أن هو الكبير واجب أن أي ،ووعي قصد عن والتشجيع الفرصة الكبير يعطيه عندما يكون للطفل
 الجو وخلق بالصداقة الطفل ثقة اكتساب الضروري ومن يتدخل أن دون الطفل لعب يغذي
 الشخصيات بتمثيل هافي يقوم لحظات توجد الطفل لعب وفي والرعاية والعطف بالدفء المشبع
  ). 2000 ،العناني (الدرامي اللعب عليها نطلق يجعلنا مما عاطفيه مواقف أيضا يوجد كما

  

   .النفسي التوتر من الطفل تخليص في الدرامي اللعب أثر 8.2.1.2

 المكبوتات الداخلية بتفريغ واحد آن في وعالجية تشخيصية أداة يعتبر والذي الدرامي اللعب يقوم

 عامة والسلوك والنفسية السلوكية واالضطرابات المشاكل حدة من الخفض وبالتالي ل،لألطفا

 اآلخرين مع وكيفية التعامل المختلفة االجتماعية المهارات وتكسبهم تعلمهم كما خاصة، العدواني
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 السعادة له تجلب للطفل والتي المحببة األداة باعتبارها بيئتهم، في بهم المحيطة األشياء ومع

  .)2008 والبنا، صالح( راحةوال
  
 خالل من والتكيف والنم طريق عن عديدة وتطورات لتغييرات االنفعالية الطفل شخصية تخضع
 يتعرض وقد ،فيه يعيش الذي االجتماعي والوسط به المحيط البيئة من وعالقته بنفسه عالقته
 أو الفشل أو إلحباطا أو الكبت من أنواع إلى به المحيط الظروف مع تفاعله ثناءأ في الطفل
 عاقبه ما فإذا ،الطبيعية بالطرق منها التخلص من يتمكن ال التي السلبية االنفعاالت من غيرها

 يعاقب نبأ والعدوان العقاب على الرد يستطيع فال ،سناً منه اكبر هو من عليه اعتدى أو معلمه
  سلبيه وخبرات وتراتوت اتحباطإ إلى خالفات من األسرية حداثاأل بعض تؤدي قد وا ،معلمه
 شحنات لتفريغ فرصه يجد حيث للعب لالضطراب فيلجأ وشخصيته للقلق الطفل نفسيه تعرض
 ممارسة من خالل ،انتابه الذي النفسي التوتر من بذلك ويتخلص ،لعبته على ويسقطها غضبه

 والتي ركةوالح القوه إلى تحتاج التي األلعاب ممارسه أو والتمثيلي اإليهامي اللعب نشاط لوانأ
  ).2007 ،الحيلة (داخله في المتراكم النفسي للضغط متنفساً تشكل

  
 األطفال عند النفسية األمراض معالجة في اللعب استخدم فرويد أن) 2007 (الحيلة ويوضح هذا

 وحالتهم وتمنياتهم مخاوفهم إسقاط على األطفال يساعد الذي والرمزي اإليهامي اللعب خاصة
 مشكالتهم وراء تكمن التي األسباب وتشخيص شخصياتهم تحليل في امواإلسه ،االضطرابية
 اإليهامي اللعب ويستخدم ،انفعاالته عن التعبير على الطفل الدرامي اللعب يساعد حيث. االنفعالية
 ومخاوفه العدوانية ونزعاته المكبوتة الطفل رغبات وتفريغ ،والقلق التوتر لخفض كمصدر
 إلى السلبية االنفعاالت هذه كل طرد من الطفل يتمكن اللعب وبواسطة ةالسلبي واتجاهاته وتوتراته
  .الخارج
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  الدراسات السابقة 2.2
  

, يعرض الباحث هنا مجموعة من الدراسات العربية واألجنبية في مجال بحثه أو القريبة منـه                
 -:وقد تم ترتيب الدراسات السابقة من األحدث إلى األقدم على النحو اآلتي

 
  :اسات العربية الدر1.2.2

  

   )2007(الخطيب  الدراسة التي قام بهامن الدراسات العربية التي اهتمت بموضوع الدراما
 تالمشكال نفسي لتخفيف تربوي إرشادي برنامج فاعلية مدى من التحقق هدفت إلىحيث 

 إستخدامب االبتدائي والثاني والثالث األول الصف الدنيا االبتدائية المرحلة تالميذ لدى السلوكية
 عينة على البحث هذا طبق الدولية وقد الغوث وكالة مدارس في ) الدراما-الفن( اللعب أساليب

 )2283( قدره بمجموع تلميذة )1162(بلغت  اإلناث من وعينة تلميذ )1121( بلغت الذكور من
 موزعين )اإلناث من وخمسة الذكور من خمسة( مدارس عشرة من اختيارهم تم وتلميذة تلميذ
 –غزة–الوسطى المعسكرات- خانيونس –رفح(غزة هي قطاع في رئيسة مناطق خمس لىع

مشكلة  15 على مشتملة )المالحظة صحيفة(السلوكية المشكالت قائمة استخدام تم وقد .)جباليا
 ( وبدرجة قصوى سلوكي مظهر ) 45 ( قدره بمجموع مظاهر ثالثة سلوكية مشكلة لكل سلوكية
 حول فكرته ترتكز حيث النفسي التربوي اإلرشادي البرنامج تخدامأيضا تم اس. درجة ) 135
 المادة تقديم خالل من وذلك ، التربوية العملية ضمن المنظم الترفيهي العنصر الفني إدخال
 التربوية الفنية اإلرشادية التقنيات باستخدام االبتدائي والثالث والثاني األول للصف العلمية
  .)الرسم" الفن - يلالتمث كالدراما (والنفسية

  
 خفض بعنوان أثر برنامج إرشادي قائم على السيكودراما في) 2007(وفي دراسة قامت بها غبن

 على سبعة السلوك العدواني لدى عينة من طلبة المرحلة األساسية في األردن والتي أجريت
هرت نتائجها  طالباً واستخدمت الباحثة فيها أسلوب التمثيل النفسي السيكودراما، فقد أظعشر

  .انخفاضاً في السلوك العدواني لدى المجموعة التجريبية التي خضعت للبرنامج اإلرشادي
  

التعرف على تأثير برنامج اللعب على تنمية دراسة هدفت إلى ) 2007(أجرى العامريأيضا 
فروق في التفكير ز، ومعرفة أن كان هناك التفكير اإلبتكاري لدى أطفال الروضة بمدينة تع

عينة البحث بطريقة عشوائية طبقية من األطفال  اختيرت وقد .بتكاري تبعاً لمتغير الجنساإل
              الفئة العمرية لمرحلة  من ذوي طفالً) 50(الملتحقين برياض األطفال الحكومية بمدينة تعز بعدد 
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حث اختبار التفكير ، استخدم الباالدراسةلغرض تحقيق أهداف  و. سنوات ذكوراً وإناثا5ًالروضة 
  .اللعب باألنشطة الحركية الموجهةبرنامج و اإلبتكاري

د و وجنع، وقد كشفت النتائج اختبار تحليل التباين الثنائيو) t.test( اختبار  الباحثاستخدموقد 
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التفكير 

وهذا يشير إلى فعالية برنامج . المجموعة التجريبية بعد تطبيق برنامج اللعباإلبتكاري لصالح 
دلت نتائج على أنه ال توجد فروق ذات داللة في حين  .اللعب على تنمية التفكير اإلبتكاري

 أو. إحصائية بين الذكور واإلناث في التفكير اإلبتكاري لدى المجموعتين التجريبية والضابطة
  . موعة والجنس في التفكير اإلبتكاريالتفاعل بين المج

  
دراسة هدفت إلى التعرف على فعالية برنامج مقترح في السيكودراما ) 2005(كما أجرى جمعة 

للتخفيف من حدة بعض المشكالت السلوكية لطالب المرحلة اإلعدادية، واستخدم الباحث في 
. ة تجريبية، ومجموعة ضابطةدراسته المنهج التجريبي، باستخدام مجموعتين متكافئتين، مجموع

وقام الباحث بتصميم نموذج مسح المشكالت السلوكية وإعداد مقياس المشكالت السلوكية، وإعداد 
طالباً، تم تقسيمهم إلى ) 24(البرنامج المقترح في السيكودراما، وتكونت عينة الدراسة من 

حيث  .طالباً) 12(نية ضابطةطالباً والمجموعة الثا) 12(تجريبية، وقوامها  مجموعتين، األولى
طالباً من مدرسة ذكور رفح اإلعدادية لالجئين ممن حصلوا على ) 160(تم اختيارهم من بين 

أعلى الدرجات على مقياس المشكالت السلوكية، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة 
لوكية بعد تطبيق احصائية بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في حدة المشكالت الس

  . البرنامج السيكودرامي المقترح على المجموعة التجريبية
  

إلى استقصاء فاعلية اللعب والسيكودراما في خفض ) 2005(عميرة  أبو وقد هدفت دراسة
 6-5( بعمر )SOS(الصعوبات االنفعالية والسلوكية واالجتماعية لدى أطفال المؤسسات اإليوائية

 وكانت طالب )28 (من مكونة عينة على األسري التفكك لصدمات ىإل تعرضوا الذين )سنوات
النتائج تؤكد على فاعلية برنامجي اإلرشاد باللعب والسيكودراما في خفض الصعوبات االنفعالية 

وتم اختيار العينة بطريقة عشوائية وتقسيمهم إلى أربع مجموعات . والسلوكية واالجتماعية
 األطفال في عمان وعينة ضابطة وأخرى زائفة من قرى عينتين تجريبيتين من قرى, فرعية

 ومقياس الدراسة أداة الباحثة واعتمدت فرادأ )7(كل مجموعة مكونة من . ربدإأطفال 
 اللعب برنامجي تطبيق وتم فقرة )58(الصعوبات االنفعالية والسلوكية واالجتماعية وتكون من

 والسيكودراما باللعب اإلرشاد برنامج فاعلية دتؤك الدراسة نتائج وكانت العينة على والسيكودراما
  .خفض الصعوبات االنفعالية والسلوكية واالجتماعية في
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 أثر اإلرشاد باستخدام األلعاب التربوية دراسة هدفت إلى معرفة)  2005(أجرى العزاوي أيضا 
 خمس طفالً بعمر) 60(في تنمية مفهوم الذات لدى تالميذ رياض األطفال، والتي أجريت على 

 إحصائياً لصالح المجموعة التي تلقت  أن هناك فروقاً دالةسنوات في العراق، تم التواصل إلى
برنامجاً إرشادياً تم بناؤه باستخدام األلعاب التربوية المالئمة لعمر هذه الفئة على مقياس مفهوم 

  .الذات
  

ج باللعب والتدريب  فاعلية العالبهدف التعرف إلى) 2003(وفي دراسة أخرى قام بها مقدادي 
لتوكيدي في خفض القلق وخفض التعرض لإلساءة وتحسين الكفاءة الذاتية المدركة لدى األطفال ا

 عام، أظهرت 14-9طفالً مساء إليهم في الفئة العمرية من ) 45(المساء إليهم والتي أجريت على 
لضابطة في خفض القلق النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعة التجريبية والمجموعة ا

  .وتحسين الكفاءة الذاتية وخفض التعرض لإلساءة لصالح المجموعة التجريبية
  

 مدى فاعلية برنامج يستخدم اللعب في تخفيف فقد هدفت إلى معرفة) 2002(أما دراسة القوشتي 
طفالً في مدرسة ) 14(حدة السلوك االنطوائي لدى األطفال ضعاف السمع، والتي أجريت على 

ألمل للصم وضعاف السمع بالقاهرة، و استخدمت الباحثة فيها برنامجاً قائماُ على استخدام السرد ا
والرسم والرياضة والرحالت ولعب الدور، فقد توصلت إلى ) السيكودراما(القصصي والتمثيل 

ب أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي تلقت برنامج يستخدم اللع
  .في تخفيف حدة السلوك االنطوائي

هدفت إلى فحص فاعلية برنامج إرشادي قائم على الدراما النفسية دراسة ) 2000(وأجرى علي 
 من طلبة الصف السابع األساسي، الكفاءة الذاتية المدركة لدى عينةفي خفض التوتر وتحسين 

دها أن البرنامج اإلرشادي وأجريت الدراسة على واحد وعشرين طالباً، وخلصت إلى نتيجة مفا
في الدراما النفسية كان فعاالً في خفض التوتر وتحسين الكفاءة الذاتية المدركة لدى أفراد 

  .المجموعة التجريبية التي خضعت للبرنامج اإلرشادي
  

 في السيكودراما على قائم برنامج أثر تقصي إلىدراسة هدفت ) 1999 (الفتح أبو وأجرى
 مدى قياس خالل من المدرسة قبل ما لسن النسب مجهولي األطفال لدى العدوانية تخفيض
 تتألف عينة اختيار وتم, السيكودراما برنامج تطبيق نتيجة األطفال سلوك على يطرأ الذي التحسن

 فروق وجود عن النتائج أسفرت وقد . سنوات 6-4 بين أعمارهم تتراوح وطفلة طفالً) 16 (من
  الدراسة لمجموعتي التطبيق بعد عدوانية األكثر األطفال درجات بين إحصائية داللة ذات
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 العدواني السلوك في إحصائية داللة ذات فروق ووجود سنوات 6-5 لواألطفا سنوات 5-4 من 
  . ولصالح الذكورالجنس الختالف وفقاً األطفال لدى

  
 السلوك خفضل برنامج فعالية  والتي جاءت بعنوان)1999 ( وعبد الفتاح الجواد عبد دراسةوفي 

 فعالية عن الكشف إلى الدراسة هدفت، حيث سمعياً المعاقين األطفال لدى اللعب باستخدام العدواني

 باستخدام سمعيا، وذلك المعاقين األطفال لدى العدواني السلوك خفض في اللعب باستخدام برنامج

 من الدراسة عينة توتكون العدوان هذا أسباب من التقليل في أساسية كإستراتيجية اللعب أنشطة

 لدى التجانس وروعي تجريبيتين، مجموعتين إلى قسمت الصمم من يعانون وطفلة طفالً )60(

 إلى الدراسة وتوصلت "،) سنة9 - 11 ( من تتراوح أعمارهم وكانت الذكاء، مستوى في العينة

 احتوى ذيوال للبرنامج، بعد تعرضهم التجريبية المجموعة لدى العدواني السلوك مستوى انخفاض

 التجريبية المجموعة ذكور درجات متوسطات بين دالة فروق وجود وعدم .الموجه اللعب على

 النفسي المناخ توفير على قدرته في اللعب التجريبية، وأهمية المجموعة إناث درجات ومتوسطات

 مما ياً،سمع المعاقين األطفال لدى والمشاعر األفكار عن والتعبير االتصال مهارات لنمو المالئم

  . لديهم الغضب نوبات حدة ومن اإلحباط، من يقلل
  

 إلى )2008(المشار إليها في أبو موسى و) 1997(ت الدراسة التي قام بها صوالحة هدفكما و
الخجل، والشتم، (معرفة الدور الذي يؤديه اللعب التمثيلي في مواجهة المشكالت السلوكية

م الباحث منهج دراسة الحالة على عينة الدراسة ، لدى أطفال الروضة، وقد استخد)والتلعثم
أطفال، من مجموعة األطفال الذين يجلسون على مقاعد الدراسة في مرحلة ) 3(المكونة من 

السجل الطالبي، والمالحظة، واللعب (الروضة، واستخدم الباحث في دراسته األدوات التالية
ص الطفل من حالة الخجل لديه باألدوار تخل: وتوصلت الدراسة إلى أن الحالة األولى) التمثيلي

التمثيلية والمعززات المناسبة وأصبح من المشاركين، بل من المبادرين للنشاطات الفردية 
والجماعية، والحالة الثانية تخلص الطفل من حالة الشتم لزمالئه في الصف والمعلمات من خالل 

 من حالة التلعثم وتحسن حديثه بصورة إسناد ادوار تمثيلية إليه، والحالة الثالثة تخلص الطفل
  .ملحوظة من خالل القيام بادوار تمثيلية مناسبة

  
 السلوك لتعديل الجماعي اللعب في برنامج إعداد بعنوان قد أجرى دراسة) 1997 (سعدهذا وكان 

 في برنامج فاعلية مدى عن الكشف إلى الدراسة هدفت، حيث  الجانحين األحداث لدى الالتوافقي،

 للبنين التربية بدار المودعين الجانحين، األحداث لدى الالتوافقي السلوك لتعديل الجماعي باللع

) 28(من العينة وتكونت الالتوافقي، للسلوك العالجي الجانب على الدراسة ركزت حيث بالزقازيق،
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 )14 (قوامها ضابطة ،ومجموعة)14 (تجريبية قوامها مجموعة إلى تقسيمهم وتم جانحاً، حدثاً
 مجموعتي في التجانس الباحث راعى و ،) سنة15- 11( بين أعمارهم تراوحت جانحاً، وقد حدثاً

 والمستوى التعليمي، والمستوى القضية، ونوع والجنس، والذكاء، السن، حيث من العينة،

 لتعديل الجماعي وبرنامج اللعب المصور، الذكاء مقياس واالجتماعي، واستخدم االقتصادي

 قبل إحصائياً دالة فروق وجود إلى الدراسة وتوصلت التوافقي، السلوك افقي، ومقياسالالتو السلوك

 العنيف، والمضاد السلوك مجال في والضابطة؛ التجريبية المجموعتين درجات بين البرنامج تطبيق

 دالة فروق ووجود، النفسية االضطرابات وكذلك المؤتمن، وغير المتمرد، والسلوك للمجتمع،

 لصالح التوافقي، السلوك مقياس على المجموعتين درجات بين البرنامج تطبيق بعد إحصائياً،

 السلوك في أثره له كان اإلرشادي البرنامج أن إلى الدراسة توصلت كما .التجريبية المجموعة

 مدة، لصالح مباشرة، وبعد وبعده البرنامج تطبيق فترة خالل الجانحين، األحداث لدى الالتوافقي

  .لتجريبيةا المجموعة
  

 إلى إعداد برنامج يعتمد بالدرجة األولى على اللعب تهدفدراسة ) 1993( وأجرى حنفي
وقامت الباحثة , الجماعي لمساعدة األطفال على التخلص بدرجة كبيرة من السلوك العدواني

 من اقل إلى) (4 سن من) إناث 35(و) ذكور 45 (منهم طفالً) 75(باختيار عينة تتكون من 
 إعداد من العدواني للسلوك ومقياساً الرجل رسم اختبار الباحثة استخدمت وقد). سنوات7(

 الباحثة توصلت وقد. الجماعي للعب وبرنامج اليومي الطفل نشاط درجة تقويم واستمارة الباحثة
 الذكور لصالح الجنس باختالف األطفال لدى العدواني السلوك في إحصائياً دالة فروق وجود إلى

 في العامالت غير األمهات لصالح العامالت األمهات أطفال بين إحصائياً دالة فروق ووجود
 عن البرنامج عليهم طبق الذين األطفال بين إحصائية داللة ذات فروق ووجود, العدواني السلوك
  .البرنامج عليهم طبق الذين األطفال لصالح عليهم يطبق لم الذين األطفال

  
ان تعديل أكثر المشاكل شيوعاً لدى أطفال المدرسة االبتدائية دراسة بعنو)  1992(وأجرى جعفر 

طفالً تراوحت أعمارهم ما ) 60(باستخدام برنامج إرشادي باللعب ، تكونت عينة الدراسة من 
 سنة وأظهرت النتائج أنه يمكن تعديل السلوك العدواني لدى بعض األطفال من تالميذ 11-9 بين

  . من خالل البرنامج اإلرشادي باللعبةب التعلم بالنمذجالمدرسة االبتدائية بتطبيق أسلو
  

 بدراسة بعنوان استخدام السيكودراما في عالج بعض المشكالت )1990(عبد الجواد وقامت 
 حيث هدفت إلى تصميم برنامج تقويمي مبني على السيكودراما ،النفسية ألطفال ما قبل المدرسة

  وتم اختيار عينة مقدارها. أطفال ما قبل المدرسةلعالج العدوان واضطراب قلق االنفصال لدى 
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 الرجل رسم اختبار األدوات وكانت سنوات 6-3 بين أعمارهم تتراوح وطفلة طفالً) 30 (
 أن إلى النتائج وتوصلت. السيكودراما وبرنامج المدرسة قبل ما لطفل السلوك اضطراب ومقياس
 االنفصال قلق واضطراب التجنب رابواضط العدوان تخفيف على عمل قد السيكودراما برنامج
  . السلوك اضطراب لمقياس البعدي التطبيق في وذلك التجريبية المجموعة لدى

  
رشادي يهدف لعالج أطفال مضطربين سلوكياً عن لبناء برنامج إبدراسة ) 1989(جبار  وقام

بحيث  سنة، 12-6طفالً تراوحت أعمارهم من ) 90(طريق اللعب، وتكونت عينة الدراسة من 
دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية ) .عدوانيين، انطوائيين(قسمت إلى مجموعتين 

بين درجات األطفال في المجموعة التجريبية من العينة العدوانية، وأيضا للمجموعة التجريبية 
  .ادي باللعبالثانية االنطوائية لصالح المجموعتين التجريبيتين اللواتي طبق عليها البرنامج اإلرش

  

  :الدراسات األجنبية
 
سوء  أو الطفل توافق على اللعب تأثير معرفة إلى هدفت) Volter, 2004(دراسة قام بها فولترال

) 20 (من مكونة مجموعة كل مجموعات ثالث دراسة خالل من له السلبي والسلوك التوافق
 القلق من تعاني الاألطف من األولى المجموعة كانت, المدرسة قبل ما مرحلة في طفالً

 أي من تعاني ال الثالثة والمجوعة, والعدوانية الغضب من تعاني الثانية والمجموعة, واالنسحاب
 تأثير لمعرفة التدخل وبعد قبل المجموعات هذه ألطفال السلوكيات دراسة وبعد. اجتماعية مشاكل
 " السلبي السلوك ناقصت مع األطفال لدى الزيادة مالحظة تمت فقد, األطفال سلوك على اللعب
 حسب تحسن أي الثالثة المجموعة في األطفال يظهر لم بينما لديهم "العدوانية, الغضب, القلق
   . المستخدم السلوك مقياس

  
العالج باللعب مع فيها تخدما س ابدراسة) Mcnair & Arman, 2002(  ماكينر وآرمانوقام

 عاملهم مع آبائهم المدمنين على الكحولاألطفال الذين يعانون من مشكالت نفسية، نتيجة ت
األلوان بكالرسم   جلسات، تضمنت أشكاالً متنوعة من اإلرشاد باللعب 9واشتمل البرنامج على 

والتمثيل، والتلوين باألصابع والدمى، وتشجيع األطفال على رسم صور حول عائالتهم ومشاركة 
رات تكيفيه جديدة في التعامل مع المجموعة بها، واكتسب األطفال في نهاية البرنامج مها

اآلخرين والتعبير عن أنفسهم وانفعاالتهم كما قل مقدار القلق والتوتر الذي كانوا يعانون منة قبل 
  .الدخول إلى البرنامج اإلرشادي القائم على اللعب
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 هدفت إلى تخفيف القلق واالكتئاب) shen & Sink, 2002(  شين وسينك وفي دراسة قام بها
ة مهارة التكيف لدى أطفال تعرضوا لقلق ما بعد الصدمة وعددهم ثالثون طفالً، وقد وزياد

استخدم التمثيل والرسم والدمى المحشوة كوسيلة آمنة إلبراز أفكارهم ومشاعرهم، وأشارت 
النتائج إلى أن مستوى القلق واالكتئاب قد انخفض لدى األطفال الذين خضعوا للبرنامج 

ة إلى أن هؤالء األطفال أصبحوا أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرهم اإلرشادي باللعب إضاف
  .وأصبحوا أكثر تكيفاً

  
 استخدام فاعلية معرفة إلى هدفت بدراسة) Rost & Bruyn, 2000(كما قام روست وبروين

-3 بين أعمارهم تتراوح, الروضة أطفال من مجموعة لدى االكتئاب خفض في اللعب من أنواع

 للمجموعة قدم, مجموعات ثالث إلى قسموا طفالً) 21 (من الدراسة عينة توتكون, سنوات 6
 للمجموعة قدم بينما ,الجماعي الحر اللعب الثانية للمجموعة وقدم, الفردي الحر اللعب األولى
 المجموعة لصالح إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى النتائج وأشارت, الدرامي اللعب الثالثة
 والدخول االشتراك عن المكتئبين األطفال لعجز نتيجة وذلك, الفردي الحر اللعب لهم قدم التي
 واتسم, مفهوماً لعباً لهم يكن فلم الدرامي اللعب لمجموعة بالنسبة أما. الجماعية اللعاب في

  .بالغرابة
  
مدى  على التعرف إلى  هدفتبدراسة Hudgins, et al., 2000)(خرونوآ  قام هادجنسيضاًأ

 حالة من الدراسة عينة وتكونت بعد الصدمة، ما أعراض عالج في السيكودراما اماستخد فعالية

 بعد ما أعراض مقياس :الدراسة في استخدامها تم األدوات التي ومن .عراضاأل من تعاني فردية

 Bernstein& Putman, 1986) ( إعداد االكتئاب  ومقياسBriere, 1995)(إعداد الصدمة

 اإلحصائي إجراء التحليل وبعد الجسمية األعراض ومقياس ماعي،االجت غير السلوك ومقياس

 دالة إحصائيا فروقا هناك أن النتائج أظهرت الدراسة موضوع الفردية الحالة لنتائج الفردية للحالة

فعالية  على يدلل مما .الدراسة في المستخدمة المقاييس على وذلك والبعدي، القبلي القياس بين
 االجتماعية، غير السلوكيات( الصدمة بعد ما أعراض من التخفيف في دراماالسيكو أسلوب استخدام

  ).الجسمية األعراض االكتئاب، االنسحاب، /السلوك التجنبي
  

دراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية العالج باللعب من خالل  )Kale, 1998( كما أجرى كيل 
 التعلم وقد هدف البرنامج العالجي باء على اللعب العالجي مع أبنائهم ذوي صعوباتاآلتدريب 

باء ألبنائهم ذوي صعوبات التعلم، وخفض التوتر لدى اإلباء تجاه أبنائهم، كما اآلإلى زيادة قبول 
  هدفت إلى التقليل من المشكالت االجتماعية لألطفال وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
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باء نحو األبناء وانخفاض مستوى اآل إحصائية لصالح المجموعة التجريبية من حيث اتجاهات 
توى المشكالت االجتماعية لدى التوتر لديهم، ولم تظهر فروقا ذات داللة إحصائية في خفض مس

  .اءنباأل
  

 استخدمت الدراما النفسية لعالج قلق ما بعد الصدمة لدى أطفال )Gill, 1997(لجل وفي دراسة 
لى تحسين مهارات التوافق، ورفع مفهوم  سنوات مساء إليهم جنسيا، وهدف العالج إ9بعمر 

الذات، وخفض الغضب والعدوانية لدى هؤالء األطفال إضافة إلى تطوير عالقات ايجابية مع 
اآلخرين مما يؤدي إلى خفض أعراض قلق ما بعد الصدمة تضمن العالج التفسير والتوضيح 

طف لألطفال للتعبير بحرية عن والمواجهة من خالل العالج باللعب، كما تم تقديم االحترام والتعا
مشاعرهم المختلفة كما تم تشجيع األطفال على اللعب التفريغي ولعب الدور الرمزي بغرض 

نه وبعد  أشارات النتائج إلىوأ. خفيف من القلق والسيطرة على المشاعر المرتبطة بالصدمةتال
يادة مهارات التوافق، انتهاء جلسات العالج بأن األطفال أظهروا تحسناً في مفهوم الذات وز

  .وتحسين الشعور بالرضا والسعادة وخفض الغضب والعدوانية
  

تهدف إلى التعرف على أثر برنامج Macklin, 1997)   (رى قام بها ماكلن وفي دراسة أخ
عالجي قائم على الكتابة والتخيل واستخدام التمثيل ولعب الدور والموسيقى والسرد القصصي 

ألداء المدرسي العام وقد أظهرت النتائج فاعلية هذا البرنامج في النمذجة على الوعي الذاتي، وا
والتعلم على األداء المدرسي العام، كما استطاع المشاركون توظيف العديد من مواد البرنامج في 

  .غرفة الصف وفي الحياة اليومية كما أظهر الطالب تحسناً في مستوى الوعي الذاتي
  مزمنة أمراض ذوي أطفال مع العالجي اآلباء لعب) Tew, 1997(و وفي دراسة استخدم فيها تي

 وتقليل اآلباء لدى التوتر وخفض, ألبنائهم اآلباء قبل من أفضل قبول لتحقيق الدراسة وهدفت
 لصالح إحصائية داللة ذات فروقاً النتائج وأظهرت. األطفال لدى االجتماعية المشكالت
 المرضى ألبنائهم اآلباء قبول وزيادة التوتر مستوى انخفاض حيث من التجريبية المجموعة
  .السلوكية أبنائهم مشكالت وانخفاض

  
 السلوك في للتغير كعامل الدراما توظيف وعنوانها) Widus, 1996 (ويدوس دراسة أما

 فقد, نفسية مشكالت يعانون الذين األطفال على أثره الدرامي األداء, للطفل النفسي العدواني
 المعلوماتية القاعدة وتقوية األطفال لدى واالجتماعية الشخصية المهارات يرتطو إلى هدفت
 على والثبات اإليجابي التطوير على األطفال وتشجيع, لألطفال التعليمية المشكالت حل وتعزيز
  تتكون العينة كانت, األطفال من مجموعة على درامي برنامج طبق حيث اإليجابي السلوك مبدأ
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 عنيفة سلوكياتهم كانت حيث المدرسة في التكيفية المشكالت بعض من عانوني طفالً) 20 (من 
 وعدم المعلم شرح أثناء والتحدث اآلخرين من بالسخرية ويقومون, متعاونين وغير اآلخرين مع

, التعاون هي نقاط عدة على يحتوي درامي برنامج بأداء األطفال قام حيث, الفصل في االنتباه
 تم حيث, الدرامي البرنامج تطبيق قبل األطفال تجميع وتم اآلخرين مع لنقاشوا التحليل, االنتباه
 األطفال إجابة تم البرنامج تطبيق وبعد الدراما دروس أثناء المتبعة القواعد على معهم االتفاق
 دروس في إنجازك هو وما الدراما؟ في به تشعر الذي شعورك ما وهي األسئلة بعض على

 تغير عن النتائج أسفرت وقد الدراما؟ دروس في البدء قبل شعورك في الفرق وما الدراما؟
 اآلخرين من السخرية وعدم التعاوني والعمل جيد وسلوك العنف عدم إلى األطفال سلوكيات
  . الفصل في المعلم لشرح واالنتباه

  
فاعلية السيكودراما في خفض القلق وتحسين مفهوم الذات، ) Bryce, 1995(ودرس برايس 

عام تعرضن لإلساءة الجنسية، وأظهرت  12-9 طالبات من عمر )6( عينة الدراسة من تكونت
  .النتائج تحسناً في مفهوم الذات وانخفاضاً ملحوظاً في مستوى القلق لديهن

  
 على األفراد مساعدة في السيكودراما Marley, 1994 )(مارلي فيها استخدم التي الدراسة أما

 الركل, الضرب مثل "جسمي أذى توابع من عنه ينتج قد وما والعدوان الغضب على السيطرة
 أسلوب بأن النتائج أظهرت, مراهقين) 10 (من الدراسة عينه تكونت. الخ ...الدفع, األذى,

) Catharsis (التطهير خالل من العينة أفراد لدى االنفعالي البناء إعادة على ساعد السيكودراما
  .والعدوان الغضب سلوك وتعديل لديهم العقلي الستبصارا خلق على السيكودراما ساعدت كما, 
  

التي استخدم فيها التخيل والرسم لتحسين مفهوم الذات لدى )  (Heidi, 1993أما دراسة هيدي
مجموعة من الطلبة الموهوبين من الصف الخامس األساسي، حيث قام بتقسيم أفراد الدراسة إلى 

خرى التخيل، والثالثة الرسم والتخيل معاً، وتمت ثالث مجموعات استخدمت أحداها الرسم، واأل
جلسة، وأظهرت ) 12(المقارنة بين المجموعات في تحسين مفهوم الذات، وتلقت كل مجموعة 

النتائج أن استخدام الرسم والتخيل معاً له أثر واضح في تنمية مفهوم الذات مقارنة باستخدام 
لرسم والتخيل معاً أكثر فعالية في رفع مفهوم الرسم لوحدة أو التخيل لوحدة أي أن استخدام ا

  .    الذات من استخدام أحد األسلوبين فقط
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    التعقيب على الدراسات السابقة:ثالثاً

 التي اتفقت في نتائجها على فاعلية اللعـب         اتتبين للباحث وجود مجموعة من الدراس      •
انخفاضـاً  ) 2007(غبن  الدرامي في خفض السلوك العدواني، فقد بينت نتائج دراسة          

في السلوك العدواني لدى المجموعة التجريبية التي خضعت للبرنامج اإلرشادي القائم           
 على قائم برنامج فاعليةالتي كشفت عن    ) 1999 (الفتح أبو ودراسة   .على السيكودراما 

 .المدرسة قبل ما لسن النسب مجهولي األطفال لدى العدوانية تخفيض في السيكودراما
 الـسلوك  لخفـض  برنامج فعالية التي بينت) 1999 ( وعبد الفتاح الجواد عبدودراسة 

التـي  ) 1997(سـعد ودراسـة   سمعياً المعاقين األطفال لدى اللعب باستخدام العدواني
 .الجانحين األحداث لدى الالتوافقي، السلوك في تعديل الجماعي فاعلية اللعبأظهرت 

لعب الجماعي في مساعدة األطفـال   ال  عن فاعلية  )1993( حنفيكشفت دراسة    كذلك    •
 واتفقت بذلك مـع نتـائج دراسـة         .على التخلص بدرجة كبيرة من السلوك العدواني      

أظهرت النتائج أنه يمكن تعديل السلوك العدواني لدى بعـض األطفـال     ) 1992(جعفر
من تالميذ المدرسة االبتدائية بتطبيق أسلوب التعلم بالنمذجـة مـن خـالل البرنـامج               

 برنـامج  أن إلـى  التي توصلت ) 1990(عبد الجواد    ونتائج دراسة    .اإلرشادي باللعب 
 قلـق  واضـطراب  التجنـب  واضـطراب  العدوان تخفيف على عمل قد السيكودراما
 . االنفصال

 الطفـل  انـسجام  على اللعب تأثيرحول ) Volter, 2004(فولتركذلك اتفقت مع نتائج  •
 ,Marley )(مارليونتائج دراسة ".العدوانية, الغضب, القلق " السلبي السلوك تناقصو

 الغـضب  علـى  الـسيطرة  على األفراد مساعدة في السيكودراما  حول فاعلية  1994
 .والعدوان
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  الطريقة واإلجراءات: الثالثالفصل 
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  عينة الدراسة 3.3

   الدراسةاتوأد 5.3

  الدراسةإجراءات  6.3

  متغيرات الدراسة  7.3

  المعالجة اإلحصائية 8.3
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  الثالثالفصل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اإلجراءاتالطريقة و

  
 ألداةكما يعطي وصفاً مفـصالً      . ن هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة، ومجتمعها وعينتها       يتضم

ا، وكذلك ِإجراءات الدراسة والمعالجة اإلحـصائية التـي اسـتخدمها           الدراسة وصدقها وثباته  
  . في استخالص نتائج الدراسة وتحليلهاالباحث

  
   :منهج الدراسة1.3

  
بهـدف استقـصاء اثـر       ،مناسبته لطبيعة هذه الدراسة   ل التجريبيشبه  الباحث المنهج    استخدم

برنامج تدريبي قائم على اللعب بأسلوب درامي في خفض السلوك العدواني لدى طلبة الـصف               
  . وذلك لمالئمته لمثل هذا النوع من الدراساتالثامن في مديرية وسط الخليل،

  
  مجتمع الدراسة  2.3

  
األساسي في المدارس الحكوميـة التابعـة       لثامن  طلبة الصف ا  تكون مجتمع الدراسة من جميع      

 )4796(والبالغ عـددهم    ) 2010/2011(الخليل للعام الدراسي    وسط  لمديرية تربية وتعليم    
) 25(مدرسة منهـا    ) 60(طالبة انتظموا في    ) 2462(طالباً و  ) 2334( منهم   ،طالبا وطالبة 
إلحـصاء والتخطـيط فـي       وذلك وفقا إلحصائيات قسم ا     ،مدرسة إناث ) 35( و ،مدرسة ذكور 

  .)1.3(كما يوضح ذلك الجدول  وسط الخليل، - التربية والتعليمات مديري
  

 وفـا   مجتمع الدراسة حسب الجنس وعدد المدارس وأعداد الطلبـة        أفراد   توزيع   .1.3جدول  
  . وسط الخليل- التربية والتعليمات  قسم اإلحصاء والتخطيط في مديريحصائياتإل
  

  النسبة المئوية  دد الطلبةع  عدد المدارس  الجنس

 48.6% 2334 25  ذكور

 51.4% 2462  35  إناث

 100% 4796 60  المجموع
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  :عينة الدراسة  3.3

دارس اإلناث، وشملت عينة  من بين مدارس الذكور ومالقصديةتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة 
 ،)السيد(مدرسةور وهي ، إحداهما للذكاألساسيالثامن مدرستين يوجد فيها شعب للصف الدراسة 

وتضم خمس ) قلقس(، والثانية لإلناث وهي مدرسة الثامن األساسيوتضم خمس شعب للصف 
م  ، بحيث انه تم اختيار مجموعتين من الطلبة الذين يغلب عليهالثامن األساسيشعب للصف 

تكون ت العدواني بناء على مالحظات المرشد والسجل الطالبي في المدارس المذكورة، والسلوك
،  وطالبةطالباً) 15(المجموعة األولى تجريبية مكونة من  وطالبة، طالباً) 15(كل مجموعة من 

المجموعة الثانية ضابطة ومكونة من اإلناث موزعين حسب الجنس، ) 7(من الذكور و) 8(منهم 
توزيع يبين ) 2.3(والجدول .من اإلناث) 8(من الذكور، و) 7( وطالبة، منهم طالباً) 15(من 

  .ة وفق الجنس واسم المدرسة أفراد عينة الدراس
  

  .ة وفق الجنس واسم المدرسة توزيع أفراد عينة الدراس2.3جدول 
  

  المجموع  بنات قلقس   ذكور السيد  المجموعة

  15  8  7  الضابطة

  15  7  8  التجريبية

  30  15  15  الكلي

  : على ما يلياختار الباحث عينة الدراسة بناءوقد 
، السلوك العدواني أخر يتعلق بشكل خاص بمشكلة تعليمي برنامج  أي فيلطلبةاعدم انخراط .1

على ) تجريبية وضابطة(وقد وزعت عينة الدراسة توزيعا عشوائيا باستخدام األرقام العشوائية
 :النحو التالي

%) 50(، وهي تـشكل     طالباً وطالبة ) 15(المجموعة التجريبية، ضمت هذه المجموعة        .  أ
تدريبي قـائم   لتي تم اختيارها، خضعت هذه المجموعة إلى برنامج         من عينة الدراسة ا   

، كمـا  خمـسون يومـاً    جلسات على مدار10من ، مؤلف على اللعب بأسلوب درامي  
  .خضعت هذه المجموعة إلى اختبار قبلي وآخر بعدي

 )%50(ة، وهي تـشكل     طالباً وطالب ) 15(ضمت هذه المجموعة  : جموعة الضابطة الم .  ب
 أثنـاء   خضع هذه المجموعة إلى أي برنامج     لتي تم اختيارها، ولم ت    من عينة الدراسة ا   

 . خضعت إلى اختبار قبلي وآخر بعدي، إنماالتطبيقفترة 

، المعلـم   يدرسها نفـس    األساسي على شعبتين على األقل للصف الثامن     تحتوي كل مدرسة    . 2
 .المعلمة ليسهل تنفيذ الدراسة على مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطةنفس و
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التي تحتوي على شعب    ) قلقس(وقربها من مدرسة إناث   ) السيد(عمل الباحث في مدرسة ذكور    . 3
  .للصف الثامن

يبي القـائم علـى اللعـب       التدر لتطبيق البرنامج   تعاون إدارتي المدرستين وموافقة المعلمين       .4
 . يبأسلوب درام

  

  : الدراسة أدوات5.3

  

1.5.3دراميبأسلوبالتدريبي القائم على اللعب  البرنامج  : 
  :اآلتي النحو على  دراميبأسلوبالتدريبي القائم على اللعب  البرنامج وتنفيذ وإعداد تصميم سار

 حول  دراميبأسلوبالتدريبي القائم على اللعب  البرنامج فكرة ترتكز : البرنامج فكرة .1
 لخال من وذلك ، داخل المدارساإلرشاديةالبرامج  ضمن المنظم الدرامي اللعب إدخال

 . البسيطة، بطريقة الدرامااأللعابتقديم بعض 
 الطلبة إكساب فكرة من انطالقًا التدريبي للبرنامج التخطيط تم :واإلعداد التخطيط مرحلة .2

 المشكالت لحل أساسياً جزءاً تكون حتى، العدواني السلوك لخفض الالزمة المهارات
 وتحويل عدواني، سلوك لديهم الذين الطلبة ثقة تعزيز و.المستقبل في تواجههم قد التي
اللعب  عنصر إدخال من خاللمنجز،  إيجابي سلوك إلى الكامن السلبي السلوك هذا

 والنفسي اإلرشادي بالنفع يعود أن والذي من المتوقع، يةرشاداإل العملية في الدرامي
 مع نهأ إال لخفض السلوك العدواني  مناسباإرشادياً جوا يخلق حين في فهو التالميذ، على
 .النفسية عليهم والراحة السعادة إلدخال مباشرا سببا يكون ذلك

الثامن  يوجد فيها شعب للصف مدرستين في عمليا البرنامج تنفيذ بدأ :التنفيذ مرحلة .3
الثامن ، وتضم خمس شعب للصف )السيد(، إحداهما للذكور وهي مدرسةاألساسي
 تم ،الثامن األساسيضم شعب للصف وت) قلقس(، والثانية لإلناث وهي مدرسة األساسي

على مالحظات اختيار مجموعتين من الطلبة الذين يغلب عليهم السلوك العدواني بناء 
من ممارسات سلوكية خاطئة من قبل هؤالء الطالب بحق غيرهم كذلك من المرشد 
تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي السجل الطالبي في المدارس المذكورة، خالل 
، وانتهى 10/04/2011حيث بدأ تطبيق الدراسة بتاريخ ) 2011(ي للعام الدراسي الثان

 .01/06/2011بتاريخ 
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2.5.3אאאW 
  

مقياس السلوك العدواني والعدائي     لدى أفراد العينة استخدم الباحث       السلوك العدواني  إلى للتعرف
تم عرض المقياس على نخبة من المحكمـين        حيث   ،)2003 ( باظة إعداد والشباب من    للمراهقين

ه ومقرؤيته لـدى الفئـة      إلبداء الرأي في مضمون فقرات    والمتخصصين في التربية وعلم النفس،      
حيث قاموا باقتراح بعض التعديالت، وغالبيتها تعديالت لغوية ال تؤثر فـي معنـى              ،  المستهدفة

علـى بعـض الفقـرات،      ل لغوي    تم إدخال تعدي   العبارات الواردة ضمن فقرات المقياس، بحيث     
  . بقي على ما هو عليهاآلخروالبعض 

  
אW 

 
، فقـرة ) 12(مـن   فقرة موزعة على أربعة مقاييس كل مقياس يتكون         ) 48(يتكون المقياس من    

 ممارسـة عن درجـة    تعبر  ) كثير جدا، كثيرا، أحيانا، نادرا، إطالقا     ( بدائل   خمسةرة  فقويلي كل   
 علـى   وبناء..ار أي من هذا البدائل ينطبق عليه       أن يخت  المبحوثوعلى  . كيات العدائية للسلوالفرد  

 بنـداً ) 12(ما تقدم يشمل المقياس الحالي على أربعة أبعاد أساسية ويشمل كل بعد فرعي علـى                
وصفة لمسالك متباينة لمرحلة المراهقة والشباب، حيث ينتشر السلوك العدواني بصورة ظـاهرة             

 العمريتين في المدرسة وخارجها وفي المنزل، وذلك حسب مـا هـو ظـاهر فـي                 بين الفئتين 
   ).3.3(الجدول
  .يبين ابعاد مقياس السلوك العدواني. 3.3جدول 
  عدد الفقرات  البعد  الرقم

  12  مقياس السلوك العدواني المادي  1

  12  مقياس السلوك العدواني اللفظي  2

  12  مقياس العدائية  3

  12  مقياس الغضب  4

  48  الدرجة الكلية

 
אW 

وتتحدد بـالتعبيرات   ) صفر-  4(تقع اإلجابة على بنود المقياس في خمس مستويات تتراوح بين           
كثيـرا، ثالثـة    ( )كثيـر جـدا، أربعـة درجـات       (المحددة لدرجة تكرار السلوك بـالتعبيرات       
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رجة العاليـة تـدل علـى       ، والد )إطالقا، صفر ) (نادرا، درجة واحدة  ) (أحيانا، درجتين ()درجات
  , تدل على انخفاض السلوك العدوانيمستوى عدواني عالي والدرجة المنخفضة على المقياس

يوضح مستويات  ) 4.3( والجدول   . ويمكن حساب الدرجات لكل بعد على حدة أو الدرجة الكلية         
  :الدرجات على المقياس لكل بعد

  

  . بعديوضح مستويات الدرجات على المقياس لكل. 4.3جدول 
  الدرجات  المستوى  الرقم

  منخفض  12 –صفر   1
  متوسط  24 - 13  2
  مرتفع  36 - 25  3
  مرتفع جدا  48 – 37  4

  
  :صدق األداة 1.1.4.3

 غالبيـة  باتفـاق  تمثـل  منطقـي  بدالالت صدق    يتمتع أن هذا المقياس  ) 2003(باظة  أبينت  
 آلرائهـم  تبعـا  والعبارات دالبنو تعديل وتم النفسية الصحة أساتذة من المختصين المحكمين

 الحاليـة  الدراسـة  في األداة صدق من التأكد تم أيضا ،اآلخر بعضها واستبعاد وتوجيهاتهم
 اسـمائهم  والواردة النفس وعلم التربية في المختصين من المحكمين من عدد على هابعرض
 تـم  ذلكوك ،ومقروئيته المقياس صالحية على بينهم اتفاق هناك وكان ،)1 (رقم ملحق  في

 كمـا  وذلك سابقاً ذكره تم ما حسب التحكيم قبل المقياس فقرات على التعديالت بعض إجراء
  .)2 (رقم ملحق في هو

  

  :  ثبات االختبار2.2.4.3

 خارج عينة الدراسة تكونت      األداة على عينة من الطلبة     ققام الباحث بتطبي   األداة  للتأكد من ثبات    
 وإنـاث ذكـور الـسيد،     (طالبة، من مدرستي    ) 30(طالبا و ) 30(، منهم   طالبا وطالبة ) 60(من  
  : كرونباخ ألفامعامل الثبات بطريقة نتائج يبين) 5.3(والجدول  ،)قلقس

   .الدرجة الكلية األبعاد ونتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على. 5.3جدول  

  كرونباخ ألفا  عدد الفقرات األداة

 0.9309 12 لماديمقياس السلوك العدواني ا

  0.9261 12 مقياس السلوك العدواني اللفظي

  0.8947 12 مقياس العدائية
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  0.9351  12 مقياس الغضب

  0.9758 48  الدرجة الكلية

علـى  ) 0.9758(بلغـت  ألفـا  أن قيمة معامل الثبات بطريقة كرونباخ      )5.3(يتضح من الجدول    
لبعـد الـسلوك     )0.9309(ل الثبات  قيمة معام   بلغت الدرجة الكلية لمقياس السلوك العدواني، كما     

 وأيـضاً  .لبعد السلوك العدواني اللفظـي     )0.9261(بلغت قيمة معامل الثبات     و. العدواني المادي 
لبعـد   )0.9351(بلغت قيمة معامـل الثبـات        لبعد العدائية، و   )0.8947(بلغت قيمة معامل الثبات     

  .من الثباتوهذا مؤشر على تمتع المقياس بدرجة عالية . الغضب
  

  : تطبيق الدراسةجراءات إ6.3
  :تم إتباع اإلجراءات التالية من أجل تنفيذ الدراسة

 في طلبة الصف الثامن األساسي فـي مديريـة          لالقيام بحصر مجتمع الدراسة والمتمث     -
 .وسط الخليل

 الدراسة بعد اطالع الباحث على مجموعة من األدوات المـستخدمة فـي             تحديد أدوات  -
 .راسة ومراجعة األدب التربوي الخاص بموضوع البحثمثل هذه الد

   .محكما عشر أربعةم التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل عرضها على ت -

القيام باإلجراءات الفنية والتي تسمح بتطبيق أداة الدراسة والبرنامج، وذلك من خـالل              -
، وذلك للحـصول    الحصول على موافقة إدارة التربية والتعليم في مديرية وسط الخليل         

 .على إحصائيات أعداد الطلبة، وتوزيع أداة الدراسة، وتطبيق البرنامج عليهم

ها على مجموعتين تجريبية     توزيع وتم الشعب المشاركة في الدراسة      قام الباحث بتحديد   -
  .ضابطة بطريقة عشوائيةو

 لـدى   التدريبي القائم على اللعب من اجل خفض السلوك العـدواني         تم إعداد البرنامج     -
  .الطلبة

تم تطبيق الدراسة على العينة في المجموعتين التجريبيـة والـضابطة فـي الفـصل                -
 حيـث بـدأ تطبيـق الدراسـة بتـاريخ           )2011(الدراسي الثاني للعـام الدراسـي       

 .01/06/2011، وانتهى بتاريخ 10/04/2011

 تم جمع البيانات ومعالجتها إحصائيا الستخراج النتائج وتفسيرها -

 . لتحليل البيانات واستخراج النتائجSPSSبرنامج اإلحصائي استخدم ال -
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  :متغيرات الدراسة  7.3

   -:اشتملت  هذه الدراسة على المتغيرات اآلتية

  

   :  المتغيرات المستقلة1.7.3

 .  دراميبأسلوبالتدريبي القائم على اللعب البرنامج   -  أ

  .الجنس -  ب
 

    المتغيرات التابعة 2.7.3

  .بإبعاده المختلفةالسلوك العدواني   -  أ
 

  المعالجة اإلحصائية   8.3

 ، األعدادباستخراج وتم استخدام اإلحصاء الوصفي ،زمة للبياناتالتمت المعالجة اإلحصائية ال
 واالنحرافات المعيارية لدى أفراد العينة واستجاباتهم ،المتوسطات الحسابيةو والنسب المئوية،
، )ANCOVA(اختبار تحليل التغاير ة عن  فحصت فرضيات الدراسوقد، على االختبارات

 Eta( ومعامل آيتا. )Estimated Marginal Means(والمتوسطات الحسابية المعدلة

Squared(، وذلك باستخدام لحساب ثبات األداة كرونباخ الفا معامل الباحث واستخدم ،
 Statistical package for(الحاسوب باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

social sciences() SPSS(.  
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  الرابعالفصل 

   نتائج الدراسة
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة 1.4

  
ـ      اثر برنامج ت  هدفت الدراسة إلى معرفة      ي فـي خفـض     دريبي قائم على اللعب بأسلوب درام

ـ  ، وفيما يلي عرضاً   السلوك العدواني لدى طلبة الصف الثامن في مديرية وسط الخليل          ائج  للنت
  .التي تم التوصل إليها

  

 :األول السؤال نتائج 1.1.4

 طلبة لدى العدواني السلوك خفض في يدرام بأسلوب اللعب على قائم تدريبي برنامج اثر ما

 ؟الخليل وسط مديرية في الثامن الصف

ولإلجابة عن هذا السؤال سيتم تحويله إلى الفرضيات الصفرية التالية والتي سيتم اختبارها عند 
 ).α) ≥0.05مستوى الداللة 

 :األولى الفرضية. 1

درجـات   متوسـطات  بين) α) ≥0.05  داللة إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات
المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية تعزى للبرنامج التدريبي المطبق في خفض السلوك           

  العدواني لدى طلبة الصف الثامن؟
 

  :الفرضية الثانية
درجـات   متوسـطات  بين) α) ≥0.05  داللة إحصائية عند مستوى الداللةجد فروق ذاتال تو

المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية تعزى للبرنامج التدريبي المطبق في خفض السلوك           
 لمتغير الجنس؟العدواني لدى طلبة الصف الثامن وفقاً 

  

  :الفرضية الثالثة
برنـامج  ال متوسطات  بين)α) ≥0.05 مستوى الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

ن قائم على اللعب بأسلوب درامي في خفض السلوك العدواني لدى طلبة الصف الثام            التدريبي  ال
  في التفاعل ما بين الطريقة والجنس؟

  
لإلجابة عن هذه الفرضيات الثالثة السابقة تم استخراج المتوسطات الحـسابية واالنحرافـات             

  ي في خفض السلوك العـدواني     دريبي قائم على اللعب بأسلوب درام     تالبرنامج  الثر  المعيارية أل 
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لدى طلبة الصف الثامن في مديرية وسط الخليل تبعا لمتغيرات الطريقة والجـنس والتفاعـل               
   ).1.4(بينهما وذلك كما هو واضح في الجدول 

  
ـ البرنـامج   الاثر   للفروق في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     . 1.4دولج دريبي ت

ي في خفض السلوك العدواني لدى طلبة الصف الثـامن فـي            القائم على اللعب بأسلوب درام    
  . لمتغيرات الطريقة والجنس والتفاعل بينهمامديرية وسط الخليل تبعاً

  
المتوسط المجموعة الجنس البعد

 الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  العدد

 آورذ 8 6.65 23.50 ضابطة
 8 2.64 16.12 تجريبية
 إناث 7 5.85 39.57 ضابطة
 7 2.69 15.57 تجريبية
 15 10.28 31.00 ضابطة

 السلوك العدواني المادي
 
 
 

المجموع 
 15 2.58 15.86 تجريبية
 ذآور 8 11.04 25.500 ضابطة
 8 3.33 16.62 تجريبية
 إناث 7 5.69 37.14 ضابطة
 7 2.69 17.28 تجريبية
 15 10.53 30.93 ضابطة

 السلوك العدواني اللفظي
المجموع

 15 2.96 16.93 تجريبية
 ذآور 8 7.82 26.87 ضابطة
 8 3.84 15.75 تجريبية
 إناث 7 4.96 32.00 ضابطة
 7 1.90 17.57 تجريبية
 15 6.94 29.26 ضابطة

 العدائية
المجموع

 15 3.13 16.60 تجريبية
ةضابط  ذآور 8 8.98 18.87 
 8 4.61 15.12 تجريبية
 إناث 7 10.68 24.28 ضابطة
 7 6.44 12.28 تجريبية
 15 9.85 21.40 ضابطة

 الغضب
المجموع

 15 5.53 13.80 تجريبية
 ذآور 8 6.54 23.68 ضابطة
 8 3.20 15.90 تجريبية
 إناث 7 5.49 33.25 ضابطة
 7 2.51 15.67 تجريبية
 15 7.66 28.15 ضابطة

  الدرجة الكلية
المجموع

 15 2.80 15.80 تجريبية

 لدى الطلبة الذين طبق عليهم البرنامج       السلوك العدواني أن مستويات   ) 1.4(يتضح من الجدول    
، حيث أظهرت النتائج أن الطلبة الذين طبـق         التجريبي قد انخفضت عما كان عليه الحال سابقاً       

فقـد بلـغ    . ، بعكس الطلبة في المجموعة الـضابطة      منخفضة عليهم البرنامج كانت استجاباتهم   
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مما يعني وجود درجة مرتفعـة مـن        ،  )28.15 (ألفراد المجموعة الضابطة  المتوسط الحسابي   
 طبق علـيهم البرنـامج      عند من  أصبحبينما  السلوك العدواني لدى أفراد المجموعة الضابطة،       

 واقرب إلى المنخفضة من السلوك       وهو مؤشر على وجود درجة متوسطة      ).15.80(التجريبي  
  .العدواني لدى أفراد المجموعة الضابطة

 ولو بفارق بسيط قد ال يصل إلـى         كما تظهر النتائج أن اإلناث أكثر تأثر بالبرنامج من الذكور         
 تـم   ولمعرفة أن كانت هذه الفروق بين المجموعـات دالـة إحـصائياً           حد الداللة اإلحصائية،    

  ).2.4(كما هو وارد في الجدول ) ANCOVA(ليل التغاير استخراج نتائج اختبار تح
  

ـ البرنامج  الألثر  ) ANCOVA(نتائج اختبار تحليل التغاير     . 2.4جدول دريبي القـائم علـى     ت
ي في خفض السلوك العدواني لدى طلبة الصف الثامن في مديرية وسـط             اللعب بأسلوب درام  

  .باعتبار االختبار القبلي عامال مصاحباالخليل 

  
مجموع   مصدر التباين  تغيرالم

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

معامل 

  آيتا

 0.362 **0.001 14.161 219.971 1 219.971  القبلي

 0.057 0.232 1.504 23.355 1 23.355  الجنس

 0.838 **0.000 129.088 2005.163 1 2005.163  المجموعة

 0.173 *0.031 5.238 81.360 1 81.360  المجموعة * الجنس

 25 388.332  الخطأ

مقياس 
السلوك 
العدواني 
 المادي

 29 3291.367  المجموع الكلي

15.533    

 0.593 **0.000 36.394 693.661 1 693.661  القبلي

 0.049 0.265 1.301 24.805 1 24.805  الجنس

 0.819 **0.000 112.804 2150.039 1 2150.039  موعةالمج

 0.032 0.369 0.838 15.967 1 15.967  المجموعة * الجنس

 25 476.500  الخطأ

مقياس 
السلوك 
العدواني 
 اللفظي

 29 3147.867  المجموع الكلي

19.060    

 0.194 *0.021 6.024 136.329 1 136.329  القبلي

 0.064 0.203 1.708 38.660 1 38.660  الجنس

 0.691 **0.000 55.825 1263.342 1 1263.342  المجموعة

 0.021 0.475 0.527 11.916 1 11.916  المجموعة * الجنس

 25 565.761  الخطأ

مقياس 
 العدائية

 29 2015.867  المجموع الكلي

22.630 
 

 
 

 
 

 
 

مقياس  0.556 **0.000 31.329 916.922 1 916.922  القبلي
 الغضب

 0.036 0.344 0.931 27.235 1 27.235  الجنس
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مجموع   مصدر التباين  تغيرالم

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

معامل 

  آيتا

 0.635 **0.000 43.561 1274.907 1 1274.907  المجموعة

 0.069 0.185 1.861 54.475 1 54.475  المجموعة * الجنس

 25 731.685  الخطأ

 29 2221.200  المجموع الكلي

29.267 
 

 
 

 
 

 
 

 0.304 **0.003 10.929 179.443 1 179.443  القبلي

 0.039 0.323 1.016 16.680 1 16.680  لجنسا

 0.755 **0.000 77.216 1267.835 1 1267.835  المجموعة

 0.112 0.089 3.141 51.568 1 51.568  المجموعة * الجنس

 25 410.482  الخطأ

الدرجة 
  الكلية

 29 2075.419  المجموع الكلي

16.419 
 

 
 

 
 

 
 

، في  )0.05≤ (α إحصائية عند المستوى     وجود فروق ذات داللة   ) 2.4(يتضح من الجدول السابق   
تعـزى للطريقـة    متوسطات السلوك العدواني لدى طلبة الصف الثامن في مديرية وسط الخليل            

، ، وقد كانت الفروق في جميع أبعاد السلوك العدواني والدرجة الكلية أيـضاً            )ضابطة وتجريبية (
  :يتاآلوقد كانت النتائج على النحو 

، عند مـستوى داللـة      )129.088 (القيمة الفائية بلغت  : الماديمقياس السلوك العدواني     -
، مما يعني وجود فروق في استجابات       )0.05(وهي دالة عند مستوى اقل من       ) 0.000(

طلبة الصف الثامن في مدارس وسط الخليل، بين أفراد المجموعـة التجريبيـة الـذين               
 لم يتعرضـوا للبرنـامج      تعرضوا للبرنامج التدريبي، وأفراد المجموعة الضابطة الذين      

الذي يحدد تأثير المعالجـات التجريبيـة       ) 0.838(التدريبي، كما بلغت قيمة معامل آيتا       
على مستوى خفض السلوك العدواني، حيث تعتبر قيمة معامل آيتا مؤشرا مناسبا لتـأثير      

  .المعالجة التجريبية على مستوى عالج السلوك العدواني
، عند مـستوى داللـة      )112.804( القيمة الفائية بلغت  : مقياس السلوك العدواني اللفظي    -

، مما يعني وجود فروق في استجابات       )0.05(وهي دالة عند مستوى اقل من       ) 0.000(
طلبة الصف الثامن في مدارس وسط الخليل، بين أفراد المجموعـة التجريبيـة الـذين               

عرضـوا للبرنـامج    تعرضوا للبرنامج التدريبي، وأفراد المجموعة الضابطة الذين لم يت        
  ).0.819(التدريبي، كما بلغت قيمة معامل آيتا 

وهي دالـة   ) 0.000(، عند مستوى داللة     )55.825( القيمة الفائية بلغت  : مقياس العدائية  -
، مما يعني وجود فروق في استجابات طلبة الصف الثـامن           )0.05(عند مستوى اقل من     

       يبيـة الـذين تعرضـوا للبرنـامج        في مدارس وسط الخليل، بين أفراد المجموعة التجر       
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التدريبي، وأفراد المجموعة الضابطة الذين لم يتعرضوا للبرنامج التدريبي، كما بلغـت            
  ).0.691(قيمة معامل آيتا 

وهي دالـة   ) 0.000(، عند مستوى داللة     )43.561( القيمة الفائية بلغت  : مقياس الغضب  -
ق في استجابات طلبة الصف الثـامن       ، مما يعني وجود فرو    )0.05(عند مستوى اقل من     

في مدارس وسط الخليل، بين أفراد المجموعة التجريبيـة الـذين تعرضـوا للبرنـامج               
التدريبي، وأفراد المجموعة الضابطة الذين لم يتعرضوا للبرنامج التدريبي، كما بلغـت            

  ).0.635(قيمة معامل آيتا 
، عنـد مـستوى داللـة    )77.216( القيمة الفائيـة الدرجة الكلية للسلوك العدواني بلغت      -

، مما يعني وجود فروق في استجابات       )0.05(وهي دالة عند مستوى اقل من       ) 0.000(
طلبة الصف الثامن في مدارس وسط الخليل، بين أفراد المجموعـة التجريبيـة الـذين               
تعرضوا للبرنامج التدريبي، وأفراد المجموعة الضابطة الذين لم يتعرضـوا للبرنـامج            

  ).0.755(ي، كما بلغت قيمة معامل آيتا التدريب
 Estimated(ولمعرفة لصالح من كانت هذه الفروق تم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلـة 

Marginal Means( وذلك كما هو واضح في الجدول )3.4.(  
  

 للفـروق فـي   )Estimated Marginal Means(المتوسطات الحـسابية المعدلـة  . 3.4جدول
  .المجموعتين

المتوسط الحسابي   الطريقة  تغيرالم

  المعدل

الفروق بين   الخطأ المعياري

  المجموعات

مقياس السلوك  1.075 32.818  ضابطة

 1.109 14.213  تجريبية العدواني المادي

18.605 

مقياس السلوك  1.172 33.192  ضابطة

 1.185 14.807  تجريبية العدواني اللفظي

18.385 

 1.354 30.819  ضابطة
 مقياس العدائية

 1.367 15.205  تجريبية

15.614 

 1.598 25.892  ضابطة
 مقياس الغضب

 1.617 9.176  تجريبية

16.716 

 1.181 30.263  ضابطة
  الدرجة الكلية

 1.209 13.803  تجريبية

16.46 

ــي الجــدول  ــواردة ف ــائج ال ــشير النت ــضمنت المتوســطات الحــسابية ) 3.4(ت ــي ت والت
               للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة أن )Estimated Marginal Means(المعدلة
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 لدى الطلبة، فقد بلـغ المتوسـط        السلوك العدواني  خفضهناك اثر ظاهر للبرنامج التجريبي في       
لدى أفراد المجموعـة    ) 30.263 (السلوك العدواني  لخفضالحسابي المعدل على الدرجة الكلية      

) 13.803(نما بلغ المتوسط الحسابي المعدل على الدرجة الكلية للمجموعة التجريبية           الضابطة، بي 
ين، وهذا يؤكد وجود فروق  لصالح أفراد المجموعة التجريبيـة           تبين المجموع ) 16.46(وبفارق  

  .الذين تعرضوا  للبرنامج التدريبي
  

 تنص والتي األولى ضيةالفر رفض إلى يدعوا هذا فان إحصائية داللة ذات فروق لوجود وتبعاً
 اثر متوسطات في) α) ≥0.05الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال انه على

 الصف طلبة لدى العدواني السلوك خفض في يدرام بأسلوب اللعب على قائم تدريبي برنامج
  ؟للبرنامج التدريبي تعزى الخليل وسط مديرية في الثامن

  
 (αانه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد المـستوى              ) 3.4( يتضح من الجدول     أيضاً
، في متوسطات السلوك العدواني لدى طلبة الصف الثامن في مدارس وسـط الخليـل               )0.05≤

حيـث بلغـت    تعزى لمتغير الجنس على الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرى للسلوك العدواني،            
وهي غير دالـة    ) 0.323(، عند مستوى داللة     )1.016(على الدرجة الكلية  ) ف(قيمة اإلحصائي   

، مما يعني عدم وجود اختالف في استجابات طلبة الصف          )0.05(إحصائيا عند مستوى اقل من      
الثامن في مدارس وسط الخليل، بين الذكور واإلناث، وان قيمة معامل آيتا الـذي يحـدد تـأثير           

  ضـعيفاً  ، حيث يعتبر مؤشراً   )0.039(المعالجات التجريبية على خفض السلوك العدواني قد بلغ         
  .لتأثير المعالجة التجريبية على مستوى خفض السلوك العدواني

  

 والتي الثانية الفرضية قبول إلى يدعوا هذا فان إحصائية داللة ذات فروق وجود لعدم وتبعاً
 في) α) ≥0.05 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال انه على تنص

 لدى العدواني السلوك خفض في يدرام بأسلوب اللعب على قائم تدريبي برنامج اثر متوسطات
   تعزى لمتغير الجنس؟الخليل وسط مديرية في الثامن الصف طلبة

  
 وجود  )3.4(أما بخصوص التفاعل بين الطريقة والجنس فقد أظهرت النتائج الواردة في الجدول           

 حيـث بلغـت قيمـة        العدواني المادي فقـط،    مقياس السلوك تفاعل بين الجنس والمجموعة، في      
كما بلغت قيمـة    ،  )0.05(وهي اقل من    ) 0.031(،عند مستوى داللة  )5.238) (ف(اإلحصائي  
  الذي يحدد تأثير المعالجات التجريبية على مستوى عالج السلوك العدواني،) 0.173(معامل آيتا 
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  النتائج والتوصياتمناقشة : الفصل الخامسو

  
   الدراسةئجنتا مناقشة 1.5

  

   الدراسةتوصيات 2.5
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  النتائج والتوصياتمناقشة : الفصل الخامسو
  

   الدراسةنتائج مناقشة 1.5

  

   الدراسةتوصيات 2.5
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  لفصل الخامسا

  

  

  النتائج والتوصياتمناقشة 
 خفـض  فـي  رامـي د بأسلوب اللعب على قائم تدريبي برنامج  معرفة أثر  ت الدراسة إلى  هدف

الخليـل،   وسط والتعليم التربية مديرية في األساسي الثامن الصف طلبة لدى العدواني السلوك
 فـي  درامـي  بأسلوب اللعب على قائمال تدريبيال برنامجلل ثرأوقد كشفت الدراسة عن وجود      

 توقد اتفقت نتائج هذه الدراسة في نتائجها مع العديد مـن الدراسـا             .العدواني السلوك خفض
   :نتائج الدراسة الحالية التي تم عرضها في الفصل الرابعل، وفيما يلي مناقشة السابقة

  

   الدراسةنتائج مناقشة 1.5

  

  :مناقشة نتائج السؤال األول. 1.1.5

ي في خفض السلوك العدواني لدى طلبة       مبرنامج تدريبي قائم على اللعب بأسلوب درا      أثر  ما  

  ؟لالصف الثامن في مديرية وسط الخلي

   الفرضيات الصفرية التاليةوسيتم مناقشة هذه السؤال من خالل

 :األولى الفرضية نتائج مناقشة. 1 

 برنامج اثر متوسطات في )α) ≥0.05 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 الثامن الصف طلبة لدى العدواني السلوك خفض في يمدرا بأسلوب اللعب على قائم تدريبي

  ؟)ضابطة وتجريبية (لطريقة تعزى لالخليل وسط مديرية في

 ،)0.05≤ (α المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود) 2.4(السابق الجدول من يتضح
تعزى للطريقة  الخليل وسط مديرية في الثامن الصف طلبة لدى العدواني السلوك متوسطات في
،  السلوك العدواني والدرجة الكلية أيضاً، وقد كانت الفروق في جميع أبعاد)ضابطة وتجريبية(

 لدى العدواني السلوك خفض في التجريبي للبرنامج ظاهر اثر هناك أنحيث أظهرت النتائج 
 العدواني السلوك لخفض الكلية الدرجة على المعدل الحسابي المتوسط بلغ فقد الطلبة،

 الدرجة على المعدل ابيالحس المتوسط بلغ بينما الضابطة، المجموعة أفراد لدى) 30.263(
 وجود يؤكد وهذا ,ينتالمجموع بين) 16.46 (وبفارق) 13.803 (التجريبية للمجموعة الكلية
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 فروق لوجود وتبعاً .التدريبي للبرنامج  تعرضوا الذين التجريبية المجموعة أفراد لصالح فروق
  .األولى الفرضية رفض إلى يدعوا هذا فان إحصائية داللة ذات

 الدراسة هذه في المستخدم التدريبي البرنامج وتأثير فعالية إلى يعود قد ذلك أن ثالباح ويرى

 في المستخدمة المتعددة األلعاب ضوء في الثامن لصفا طالب لدى العدواني السلوك خفضل

 البشرية، العقدة لعبةو والسوق، ،"المرآة "الصورة وعكس الجرائد جزيرة لعبة مثل البرنامج
 الدكان ولعبة  ،والتابع القائد ولعبة الموسيقى، مع دائرة ولعبة رس،الحا ولعبة الهاتف، خط ولعبة

 والعالجية اإلرشادية الطرق أحد دراميال اللعب أن باعتبار وكذلك. الصرخة ولعبة السحري،

 يساعد حيث. السمات من بالعديد تتميز والتي األساليب من العديد طياتها في تحوى التي الجماعية
 ،والقلق التوتر لخفض كمصدر ويستخدم ،انفعاالته عن التعبير على الطفل دراميال اللعب
 السلبية، واتجاهاته وتوتراته ومخاوفه العدوانية ونزعاته المكبوتة الطفل رغبات وتفريغ

  .الخارج إلى السلبية االنفعاالت هذه كل طرد من الطفل يتمكن اللعب وبواسطة

الدراسات السابقة التي بحثت في اثر البرامج التدريبية  بعضوتتفق نتيجة هذه الدراسة مع 
 السيكودراما في تعديل العديد من السلوكيات ىالقائمة على اللعب الدرامي أو الدراما أو حت

  .ختلفةالم

والتي أظهرت انخفاضاً في ) 2007(غبن  دراسة به جاءت مع السابقة النتائج اتفقت حيث
 تجريبية التي خضعت للبرنامج اإلرشادي القائم علىالسلوك العدواني لدى المجموعة ال

 التي بينت فاعلية برنامج يستخدم اللعب )1999 (ةعبد الجواد وعز وكذلك دراسة .السيكودراما
 أبو ودراسة .في خفض السلوك العدواني لدى األطفال المعاقين سمعياً، باستخدام أنشطة اللعب

 لدى العدوانية تخفيض في السيكودراما على قائم برنامج فاعلية عن كشفت التي) 1999 (الفتح
 التي) 1999 ( الفتاح وعبد الجواد عبد ودراسة .المدرسة قبل ما لسن النسب مجهولي األطفال
 ودراسة سمعياً المعاقين األطفال لدى اللعب باستخدام العدواني السلوك لخفض برنامج فعالية بينت
 األحداث لدى الالتوافقي، السلوك تعديل في ماعيالج اللعب فاعلية أظهرت التي) 1997(سعد

  .الجانحين

مساعدة في  اللعب الجماعي فاعلية عن كشفت التي )1993( حنفي دراسة نتائج مع اتفقت كذلك
التي )  1992(جعفر  دراسة ونتائج .األطفال على التخلص بدرجة كبيرة من السلوك العدواني

لدى بعض األطفال من تالميذ المدرسة االبتدائية أظهرت أنه يمكن تعديل السلوك العدواني 
عبد الجواد  دراسة ونتائج . من خالل البرنامج اإلرشادي باللعبةبتطبيق أسلوب التعلم بالنمذج

 واضطراب العدوان تخفيف على عمل قد السيكودراما برنامج أن إلى توصلت التي )1990(
   تأثير حول) Volter, 2004(فولتر جنتائ مع اتفقت كذلك. االنفصال قلق واضطراب التجنب
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 مع أيضا واتفقت ".العدوانية, الغضب, القلق " السلبي السلوك تناقصو الطفل انسجام على اللعب
 على األفراد مساعدة في السيكودراما فاعليةحول  Marley, 1994 )(مارلي دراسة نتائج

 .والعدوان الغضب على السيطرة

 
 :يةالثان الفرضية نتائج مناقشة. 2

 برنامج اثر متوسطات في) α) ≥0.05الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 الثامن الصف طلبة لدى العدواني السلوك خفض في درامي بأسلوب اللعب على قائم تدريبي

   تعزى لمتغير الجنس؟الخليل وسط مديرية في

 في ،)0.05≤ (α المستوى عند يةإحصائ داللة ذات فروق توجد ال انه) 3.4 (الجدول من يتضح
تعزى لمتغير  الخليل وسط مدارس في الثامن الصف طلبة لدى العدواني السلوك متوسطات

 اإلحصائي قيمة بلغت حيثالجنس على الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرى للسلوك العدواني، 
 عند إحصائيا ةدال غير وهي) 0.323 (داللة مستوى عند ،)1.016(الكلية الدرجة على) ف(

 في الثامن الصف طلبة استجابات في اختالف وجود عدم يعني مما ،)0.05 (من اقل مستوى
 المعالجات تأثير يحدد الذي آيتا معامل قيمة وان واإلناث، الذكور بين الخليل، وسط مدارس
 لتأثير ضعيفاً مؤشراً يعتبر حيث ،)0.039 (بلغ قد العدواني السلوك خفض على التجريبية
 داللة ذات فروق وجود لعدم وتبعا.العدواني السلوك خفض مستوى على التجريبية المعالجة
  .الثانية الفرضية قبول إلى يدعوا هذا فان إحصائية

 قبل الطلبة منها يعاني كان التي العدواني السلوك درجة أن إلى الباحث رأي حسب يعود قد وهذا
 كال مع لتتناسب البرنامج خطوات بإعداد قام الباحث وكون ،تقريباً واحدة كانت البرنامج تطبيق

 األلعاب في االختالف عدم خاللها من راعا بصورة البرنامج بتطبيق قام انه بحيث الجنسين،
 الجنسين كال من التجريبية المجموعة أفراد خضع فقد وبالتالي الجنس، الختالف تبعاً تطبق التي

 عدم إلى أدى ما وهذا الجنسين، لكال ومناسبة تركةمش اللعب على قائم واحد تدريبي لبرنامج
 خفض في درامي بأسلوب اللعب على قائم تدريبي برنامج اثر متوسطات في اختالف وجود
  . تعزى لمتغير الجنسالخليل وسط مديرية في الثامن الصف طلبة لدى العدواني السلوك

 وجود عدم أظهرت والتي )1999 ( الفتاح وعبد الجواد عبد دراسة به جاءت مع يتفق وهذا

 المجموعة إناث درجات ومتوسطات التجريبية المجموعة ذكور درجات متوسطات بين دالة فروق

 ذات فروق توجد ال أنه أظهرت التي) 2007(العامري دراسة نتائج مع اختلف كذلك .التجريبية
  . والضابطة التجريبية المجموعتين لدى اإلبتكاري التفكير في واإلناث الذكور بين إحصائية داللة
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أظهرت فاعلية اللعب الجماعي  التي) 1993( حنفي دراسة به جاءت مع اختلفت بينما
 الجنس باختالف األطفال لدى العدواني السلوك في إحصائياً دالة فروق وجود إلى توصلتو

 ائمق برنامج أثر أظهرت التي )1999 (الفتح أبو دراسة نتائج مع اختلفت أيضا الذكور، لصالح
 للبرنامج تأثير هناك كان بحيث مجهولي األطفال لدى العدوانية تخفيض في السيكودراما على
 .الذكور ولصالح الجنس الختالف وفقاً

  

 :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة. 3

 برنامج اثر متوسطات في )α) ≥0.05الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 الثامن الصف طلبة لدى العدواني السلوك خفض في يدرام بأسلوب باللع على قائم تدريبي

  ما بين الطريقة والجنسالتفاعل  في الخليل وسط مديرية في

مقيـاس   وجود تفاعل بين الجنس والمجموعـة، فـي          )3.4(أظهرت النتائج الواردة في الجدول    
تعرضنا لبرنامج  واتي لم ي  الضابطة من اإلناث، والل   السلوك العدواني المادي لدى أفراد المجموعة       

، فـي   )α) ≥0.05 انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد المـستوى              بينما تبين  تدريبي،
تعـزى لمتغيـر    متوسطات السلوك العدواني لدى طلبة الصف الثامن في مدارس وسط الخليـل             

حيث لعدواني،   على الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرى للسلوك ا        التفاعل بين الجنس والمجموعة   
وهي غير  ) 0.089(، عند مستوى داللة     )3.141(على الدرجة الكلية  ) ف(بلغت قيمة اإلحصائي    

، مما يعني عدم وجود اختالف في اسـتجابات طلبـة           )0.05( عند مستوى اقل من      دالة إحصائياً 
وتبعا لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فـان هـذا            .الصف الثامن في مدارس وسط الخليل     

  .ةلثدعوا إلى قبول الفرضية الثاي
س، وهـذا يثبـت     وهذا يعني أن البرنامج كان له تأثير ايجابي على كليهما بغض النظر عن الجن             

، إذ انه لم تظهر فروق بين الجنسين بعد تطبيق البرنامج، في حين يمكن تفسير               فاعلية البرنامج   
ناث اللواتي لـم يتعرضـن ألي        من اإل  ةالسبب في وجود اختالف لدى أفراد المجموعة الضابط       

  .قائم على اللعب الدراميبرنامج تدريبي 
لم يعثر الباحث على دراسات اهتمت بالتفاعل بين الطريقة والجنس خاصة فيما يتعلق بالسلوك 
العدواني، رغم انه ومن خالل الدراسات السابقة التي جمعها الباحث وجندها لصالح هذه الدراسة 

 واحدة اتفقت في نتيجتها مع نتائج هذه الدراسة رغم اختالف المتغير تبين له أن هناك دراسة
  التعرف على تأثير برنامج التي هدفت إلى ) 2007( العامري دراسة نتائجتالتابع، حيث أظهر
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تفاعل بين المجموعة  عدم وجود اللعب على تنمية التفكير اإلبتكاري لدى أطفال الروضة
  .والجنس في التفكير اإلبتكاري

  
  توصيات الدراسة  2.5

  
  :واالقتراحات اآلتيةفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة خلص الباحث إلى التوصيات 

   التوصيات2.5.1

 وتطبيقه من قبـل     .اإلفادة من البرنامج الحالي القائم على اللعب بأسلوب درامي خاصة          •
فاعليته في خفـض    المرشدين التربويين على الطلبة ذوي السلوك العدواني نظرا لثبات          

 .مظاهر السلوك العدواني ألفراد العينة
 اللعب الدرامي من قبل المرشدين التربويين فـي          على ضرورة إعداد برامج وقائية قائمة     •

 .المدارس
 في اللعب الدرامي طريقة تضمين المناهج، وضع في المختصين الدراسة، هذه توصي •

 .التعليمية في العملية دامهااستخ إمكانية وتوضيح المدرسية، األدلة والمناهج
العمل على تفعيل البرنامج التدريبي القائم على اللعب الدرامي وتطبيق أساليبه العالجية  •

 .واإلرشادية داخل المدارس في عالج العديد من االضطرابات السلوكية

ضرورة تدريب المرشدين التربويين في المدارس على كيفية إعداد البرامج القائمة على             •
 .ب وكيفية تنفيذهااللع

 االستقرار النفسي، على الباعثة الترفيهية واأللعاب األنشطة الالصفية، كالرياضة، تفعيل •

 وعقـولهم،  أجسامهم ،وتنمية داخلهم في المكبوتة االنفعالي، للطاقات السيكودراما، للتفريغ
نظـراً  . وخارجهـا  المدرسـة  داخل والطمأنينة ،ةالنفسي بالراحة الشعور من يتمكنوا كي

للضغط الجسدي والنفسي الذي يعاني منه هؤالء الطلبة وبشكل يـومي فـي مدارسـنا               
 .الفلسطينية

 مراعـاة  المعلمين بـضرورة   يوصي الباحث في سبيل الحد من السلوك العدواني أيضاً         •
مامهم للمشاركة والتعبير عن آرائهـم بعيـداً      أفساح المجال   إالفروق الفردية بين الطلبة و    

 . لعنف ضدهمعن استخدام ا
ساليب المعاملة غير الصحيحة كـالرفض      أن تبذل جهدها في االبتعاد عن       أسرة  على األ  •

وغير ذلك من المعـامالت غيـر   , التحقير واستخدام الشتائم والكلمات الجارحة   , والتسلط
سرة من دور فعال في تنمية شخصية الطفـل مـن جميـع             األة نظراً لما تلعبه     الصحيح
 .جوانبها
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  قتراحاتاال 2.5.2

وقائية ,  بشكل عام وذلك إلغراض عالجيةاللعب الدراميخرى تستخدم إجراء دراسات أ •
 .ونمائية

السلوك العدواني لدى أطفالهم من خالل اللعب الـدرامي   مع التعامل بكيفية اآلباء توعية •
 النـدوات  عقـد  طريـق  عن وذلك السلوك، تعديل في اللعب بأهمية الوالدين واستبصار

  .والمؤتمرات
اللعـب   بطريقـة  لتعريفهم األساسي؛ التعليم مرحلة خاصة المدارس لمعلمي دورات عقد •

وتحفيـزهم   المدرسية، الساحات في أو الصفية، الغرفة داخل توظيفها وطرق الدرامي،
 .التعليم في لممارستها

 نشطةوأهلية الخاصة برامج    لتعليم وبالتعاون مع المؤسسات األ    ن تتبنى وزارة التربية وا    أ •
 .من شانها تزويد المعلمين والمعلمات بآليات وطرق بديلة عن استخدام العنف

ضرورة انتباه الباحثين لمشاعر الطلبة في باقي الصفوف االخرى، خاصـة المجموعـة              •
الضابطة أثناء تطبيقهم للدراسات التجريبية خاصة القائمة منها علـى أسـلوب اللعـب              

الدراسة من زيادة السلوك العدواني المادي      الدرامي، وذلك في ضوء ما كشفت عنه هذه         
  . لدى اإلناث من أفراد المجموعة الضابطة
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  :المراجع
  

  :ةعربيالمراجع ال: أوال
  

 طالب لدى العدواني السلوك لتخفيف مقترح برنامج فاعلية): 2002.(أبو حطب، ياسين مسلم

 ستير غيـر رسالة ماج(.غزة، الجامعة اإلسالمية بمحافظات األساسي التاسع الصف
   ).منشورة

فعالية اللعب والسيكودراما في خفـض الـصعوبات االنفعاليـة           :)2005.(عريب, أبو عميرة 

والسلوكية واالجتماعية ألطفال المؤسسات اإليوائية الذين يعانون صـدمة التفكـك           

رسـالة  .(جمهورية مصر العربيـة   . جامعة عين شمس  , سنوات)6-5(األسري بعمر 
  ).ةدكتورة غير منشور

 مجهـولي  األطفال لدى العدوانية تخفيف في السيكودراما استخدام:)1999(.محمد, الفتح وأب

رسـالة ماجـستير غيـر      (.مصر, شمس عين جامعة, المدرسة قبل ما لسن النسب
  ).منشورة

 الصف السادس األساسي     أشكال السلوك العدواني لدى طلبة     ):2003.(أبو عيد، مجاهد حسن   

   ).رسالة ماجستير غير منشورة.(نجاح الوطنية، فلسطينجامعة الفي محافظة نابلس، 
 الفلـسطينيين  األطفال لدى الشائعة السلوكية المشكالت"): 2006.(أبو مصطفى، نظمي عودة

 الجامعـة  مجلـة ، "العـامالت  وغيـر  العامالت األمهات أطفال من عينة على دراسة

 . 432– ص  ص ،)2( ع ،)14( مجلـد  ،اإلنسانية الدراسات سلسلة ،بغزة اإلسالمية
399  

 الدراما علـى تحـسين بعـض مـستوى      إستخدام أثر): 2008.(أبو موسى، لطفي موسى

رسـالة  .(الجامعة اإلسالمية، فلـسطين ، األساسي السابع الصف طلبة المهارات لدى
  ).ماجستير غير منشورة

والمـادي  العالقة بين قابلية التعاطف والسلوك العدواني اللفظي        ): 1995.(محمد حسن , أحمد

  ). 41(جامعة األزهر, مجلة التربية, لدى عينة من أطفال ما قبل المدرسة
 دائـرة تطـوير     -، المركز الفلـسطيني لإلرشـاد     دراسة أنشطة دراما  ): 2005.(ادلبي، ختام 

  .القدرات، القدس، فلسطين
 رحمس, 1ط, اإلبداع نحو رحلة, الفراغ إلى الدائرة من :)2004.(عون, إيمانمعلم و, إدوارد

  .فلسطين, اهللا رام, عشتار
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– مقياس السلوك العدواني والعدائي للمراهقين والـشباب         ):2003.(، آمال عبد السميع   ةأباظ

  .مكتبة النهضة المصرية، القاهرةكراسة تعليمات، 
دار الفرقـان للنـشر     , الميسر في سيكولوجية اللعـب     ):1987(توفيق, احمد ومرعي , بلقيس

  األردن, عمان, والطباعة
القـاهرة  ,عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة       ,1ط ,الدراما والطفل  :)2003(سعدية   ,هادرب

  .مصر,
, العربيـة  دار النهضة    ,1ط ,معجم علم النفس والطب النفـسي      ):1988 (.عبد الحميد , جابر

  . مصر.القاهرة
 -ق البحث طر-النمو-الديناميات-نظريات الشخصية، البناء  ): 1986.(جابر، عبد الحميد جابر   

  .، دار النهضة العربية، القاهرة، مصرالتقويم
دراسة ميدانية لبناء برنامج إرشادي لعالج أطفال مضطربين سلوكيا         ): 1989.(جبار، عيسى 

 ). رسالة دكتوراه غير منشورة(.، جامعة عين شمس، مصرعن طريق اللعب

سة االبتدائية باستخدام   تعديل أكثر المشكالت شيوعاً لدى أطفال المدر      ): 1992(جعفر، سميرة 

، معهـد الدراسـات والبحـوث التربويـة، جامعـة           برنامج إرشادي فـي اللعـب     
  ). رسالة دكتوراه غير منشورة(.القاهرة

مدى فعالية برنامج إرشادي مقترح في السيكودراما للتخفيف        ): 2005.(جمعة، امجد عزات  

جامعة اإلسـالمية،   ، ال من حدة بعض المشكالت السلوكية لطالب المرحلة اإلعدادية       
 ).رسالة ماجستير غير منشورة.(فلسطين 

األلعاب التربوية وتطبيقات إنتاجهـا سـيكولوجياً وتعليميـاً،          :)2003(.الحيلة، محمد محمود  

  . األردن،عمان، دار المسيرة، 2 طوعملياً،
 سـيكولوجياً وتعليميـاً   , األلعاب التربوية وتقنيـات إنتاجهـا     ): 2007.(محمد محمود , الحيلة

  .  األردن, عمان, دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة, 4 ط,وعملياً
العالقة بين مفهوم الذات والـسلوك العـدواني        ): 2003.(الحربي، عواض بن محمد عويض    

 دراسة مقارنة بين معهد وبرنامجي األمل بالمرحلة المتوسطة         –لدى الطالب الصم    

رسالة ماجـستير غيـر     .(منية، السعودية ، أكاديمية نايف العربية للعلوم األ     بالرياض
  ).منشورة

 ما أطفال لدى العدواني السلوك لخفض الجماعي للعب برنامج إعداد): 1993. (فاطمة, حنفي

 دراسـات  مركز, المصري للطفل السادس للمؤتمر مقدمة بحث ورقة, المدرسة قبل
  .العربية مصر جمهورية, القاهرة, الطفولة
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 المـشكالت  لتخفيـف  نفسي تربـوي  إرشادي برنامج فاعلية ):2007.(الخطيب، محمد جواد

 االبتدائي والثاني والثالث األول الصف الدنيا االبتدائية المرحلة تالميذ لدى السلوكية

مجلة جامعة األزهر، سلسلة العلوم اإلنسانية،  ،)الدراما-الفن( اللعب أساليب بإستخدام
 .272 – 213، ص ص )1(، ع)9(مجلد

  .مصر, القاهرة, دار الفكر العربي, علم نفس اللعب في الطفولة المبكرة): 2002(.عزة, خليل
دار , 1ط,  في مشاكل الطلبـة    هالمرشد التربوي ودور  : )2006( إسماعيل ,هادي والغول ,ربيع  

  .األردن, عمان ,عالم الثقافة للنشر والتوزيع
  .األردن, عمان ,والتوزيع للنشر الكندي دار, 1ط ,والعدوان النفس ):2004(. إبراهيم, ريكان
, التربية مجلة, والنفسية التربوية وأهميته األطفال عند اللعب): 1998. (محمد أحمد, الزعبي

  .قطر, والفنون والثقافة للتربية القطرية الوطنية اللجنة
لدى اإلبتكاري  فعالية استخدام برنامج في اللعب على تنمية التفكير          ):2007.( فؤاد ،العامري

  .)رسالة ماجستير غير منشورة.(، اليمن جامعة صنعاء،الروضة بمدينة تعزأطفال 
فعالية برنامج لخفـض الـسلوك العـدواني        "): 1999. (عبد الفتاح , عبد الجواد، وفاء وعزه   

مجلة علم الـنفس، الهيئـة العامـة        ،  "باستخدام اللعب لدى األطفال المعاقين سمعياً     
  .112-88، ص )50(، ع )13(جلدم ،للكتاب

، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيـع،       نظريات الشخصية ): 1998.(عبد الرحمن، محمد السيد   
  .مصر

والتوزيـع   عالم الكتب للنـشر   , 1ط, مسرح ودراما الطفل  ): 2007.(زينب محمد , عبد المنعم  
  .مصر, القاهرة, والطباعة

. القـاهرة   , فدار المعـار  , سيكولوجية اللعب والتعلـيم   ):1992(أحمد حسين   , عبد المعطي  
  .جمهورية مصر العربية

  األردن, عمان,الدار الجامعية, دراسات نفسية ميدانية ):1997 (.عبد الرحمن, العيسوي 
   دار النهـضة    المشكالت السلوكية في الطفولـة والمراهقـة،         ):2005.(العيسوي، عبد الرحمن  

  .بيروت. العربية
خدام األلعاب التربوية فـي تنميـة مفهـوم         أثر اإلرشاد باست  "): 2005.(العزاوي، سامي مهدي  

 ص  . جامعة قطـر     مجلة مركز البحوث التربوية،    ،"الذات لدى تالميذ رياض األطفال    
  .115-95ص 
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, 3م, مجلة الطفولـة والتنميـة    , مدخل في العالج بالدراما للطفل    ): 2003(عاطف عدلي , العبد
  مصر , امعة القاهرةج, كلية االعالم, المجلس العربي لطفولة والتنمية , 12ع

 
 دار, 1ط, والتطبيقية النظرية األسس, األطفال عند اللعب): 2002. (الحميد عبد حنان, العناني

  .األردن, عمان, والتوزيع والنشر للطباعة الفكر
دار , 5ط, منهج وتطبيـق  , الدراما والمسرح في تعليم الطفل    ). 2000(حنان عبد الحميد  , العناني

  .األردن, عمان , ر والتوزيعالفكر للطباعة والنش
أثر برنامج إرشادي قائم على السيكودراما فـي خفـض          ): 2007.(غبن، إسراء عبد الرحمن   

، جامعة عمـان    السلوك العدواني لدى عينة من طلبة المرحلة األساسية في األردن         
 .)رسالة ماجستير غير منشورة.( .العربية

تربية األطفال والمراهقين المضطربين     :)1999 (.السرطاوي، زيدان، والشخص، عبد العزيز    

  . العربيةاإلماراتدولة , العين, دار الكتاب الجامعي, 1 ط,ًسلوكيا
 الشباب والطفولة للثقافة أحالمجمعية , المسرح والعاب تمارين :)2006.(رائد, الشيوخي

  .فلسطين, مسرح نعم للثقافة والفنون, والفنون

 لدى الالتوافقي السلوك لتعديل الجماعي اللعب في امجبرن إعداد: )1997( نصيف أسعد ، سعد

  ).منشورة غير ماجستير رسالة(.مصر القاهرة، شمس، عين جامعة ،األحداث

 المساعدة وأساليب والمراهقين األطفال مشكالت :)1996 (هواورد, وميليمان .شارلز ,شيفر

  .األردن, عمان , األردنية الجامعة ,2ط,  فيها

 في الفلسطيني الشباب لدى القلق ومستوى العدوان مظاهر :)1999.(فيوس محمد الشريف،

 الزقازيق، الزقازيق، جامعة ،مصر بجمهورية المقيم الفلسطيني والشباب غزة، قطاع

  .)منشورة غير ماجستير رسالة(.مصر

 حـدة  لخفـض  إرشـادي  برنامج فاعلية" ):2008.(صالح، عايدة شعبان، وألبنا، أنور حمودة

 مجلـة  ،"غزة بمحافظة للتعلم القابلين عقليا األطفال المعاقين لدى وانيالعد السلوك

  .70- 1، ص ص )1(، ع )10(، مةياإلنسان العلوم سلسلة غزة، - رهاألز جامعة
 دليل, ومجتمعاتهم مدارسهم في لألطفال آمنة بيئة توفير مشروع :)2007.(جاكلين, صفير

  .فلسطين, لحم بيت, الطفولة لبرامج مدد مؤسسة, تدريبي

 التربية حصة أثر"): 1999( .طراونه، وطه وعرنكي، رغد،  وقبالن، صبحي، الضمور، هشام،

 الصف التاسع طلبة لدى والمادي اللفظي العدواني السلوك عن الكشف في الرياضية
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، مجلد اإلنسانية العلوم لألبحاث النجاح جامعة مجلة، "الكرك محافظة في األساسي
 .2507 – 2487ص ص )  9(، ع)25(

 العالقة بين أنماط التنشئة األسرية والسلوك العدواني وأثرهمـا          ):1997.(الطراونة، فرزات 

جامعة في تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي في مديرية تربية المزار الجنوبي،            
  ).رسالة ماجستير غير منشورة (.مؤتة، األردن
، دار الشروق للنشر والتوزيـع،  دريس تعديل السلوك في الت   ):2005.(الفتالوي، سهيلة محسن  
  . عمان، األردن

مدى فاعلية برنامج يستخدم اللعـب لتخفيـف حـدة          ): 2002(. العزيز القوشتى، صفاء عبد  

رسـالة  (.، جامعة عين شمس، مـصر السلوك االنطوائي لدى األطفال ضعاف السمع  
  ).ماجستير غير منشورة

ـ  , معالجة النزاعات : )2006.(شتيفان, كالوس يوسـف  :ترجمـة (, دريبي للمرشـدين  دليل ت
 .فلسطين, رام اهللا, مركز الشرق األوسط للديمقراطية والالعنف, 1ط, )حجازي

، دار الفكـر، عمـان،      سيكولوجية اللعـب  ): 1990.(اللبابيدي، عفاف، والخاليله، عبد الكريم    
  .األردن

ي في خفض   فاعلية العالج باللعب والتدريب ألتوكيد    ): 2003.(مقدادي، يوسف موسى فرحان   

القلق وخفض التعرض لإلساءة وتحسين الكفاءة الذاتية المدركـة لـدى األطفـال             
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  أسماء المحكمين)1(ملحق رقم 

  داة القياس والمادة التدريبيةأسماء محكمي كل من أ

  المؤسسة التخصص االسم الرقم
  جامعة الخليل  تربية وعلم نفس   كامل كتلو.     د  1
  جامعة الخليل  رشاد تربويإ  براهيم المصريإ.    د  2
  عة القدس المفتوحةجام  علم نفس تربوي  بو زنيداحمد أ. د  3
  جامعة القدس  تربية وعلم نفس سهير الصباح. د  4
  جامعة القدس  تربية وعلم نفس  نبيل عبد الهادي. د    5
  جامعة القدس المفتوحة  تربية وعلم نفس  رجاء العسيلي.     د  6
  التربية والتعليم  رشاد تربويإ  خضر مبارك  . أ  7
  مسرح نعم   تمثيل مسرحي  رائد الشيوخي  . أ  8
  التربية والتعليم  دراما وفنون تعبيرية  ليلى الرجعي  . أ  9

  اإلرشاد الفلسطينيمركز   دراما وفنون تعبيرية  دلبيختام أ  . أ  10
  حمر الصليب األ  نسانإلاحقوق   كرم جوابرةأ  . أ  11
  التربية والتعليم  تربية وعلم نفس  ميسون الشريف  . أ  12
  جامعة بيت لحم  تربية وعلم نفس  فايز الفسفوس  . أ  13
  التربية والتعليم   اللغة العربية  راذعيةسامي ب  . أ 14
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  اداة الدراسة) 2(ملحق رقم 

 

  

  الطالبة أختي ...الطالب أخي

  تحية طيبة وبعد
ثر برنامج تدريبي قائم على اللعب الدرامي في أ " قوم الباحث بإجراء دراسة تجريبية حولي

 استكماال " مديرية وسط الخليلخفض السلوك العدواني لدى طلبة الصف الثامن األساسي في
 .القدسمن جامعة والنفسي التربوي   في اإلرشادماجستيرلمتطلبات الحصول على درجة ال

لذا أعزائي الطلبة، بين أيديكم عدد من الفقرات التي تتعلق بتصرفاتكم العادية اليومية، من هنا 
وضوعية لما ألجوبتكم من أرجو تعاونكم بالتكرم باإلجابة على كل سؤال بكل أمانة ودقة وم

وحتى يتسنى للباحث استخدامها ألغراض البحث العلمي دون ذكر , أهمية في نتائج هذه الدراسة
  .                       أسمائكم

  شاكراً لكم حسن تعاونكم                               
    

                      الباحث                                                           
  عمر بدر الواوي

  :القسم األول

  في الخانة التي تنطبق على حالتك) x( أرجو تعبئة البيانات بوضع إشارة 
  (     )أنثى )                (ذكر:          الجنس
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 : القسم الثاني

 .الخانة المناسبةداخل ) x( فقرة أرجو قراءة جميع الفقرات ووضع إشارة 48يضم هذا القسم 

 مقياس السلوك العدواني المادي : أوال

كثيراً  الفقرة  الرقم

 جدا

  أحيانا  كثيراً

  

  إطالقا  نادراً

ستطيع ضبط نفسي فـي بعـض       أال   1.
 .األحيان لضرب شخص أخر

          

أفــضل مــشاهدة المــصارعة     .2
 .والمالكمة

          

أقوم بتحطـيم بعـض األشـياء إذا          .3
 .غضبت

          

            .م الضرب دفاعاً عن نفسيأستخد  .4
           .اُهدد اإلفراد المحيطين بي .5
            .أضرب كل من يقوم بضربي  .6
ندفع في مشاجرات وخناقات بـدون      أ  .7

 .سبب كاٍف

          

أفكر في إيذاء شخص ما بدون سبب        .8
 .كاٍف أحياناً

          

            .أضايق الحيوانات وأعذبها .9
ممتلكـات  لدي رغبة في تخريـب       .10

 .اآلخرين

          

            .ستمتع أحيانا بتعذيب من أحبأ  .11
أشعر براحة نفسية إذا قمت بـالرد         .12

 بـأقوى   إلـي سريعاً على أي إساءة     
 .منها
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   مقياس السلوك العدواني اللفظي: ثانياً

  حياناأ  كثيراً كثيراً جدا الفقرة الرقم
 

  إطالقا نادراً

ألفاظ نابيـة    للمحيطين لي ب   أسيء  .1
 .عندما اختلف معهم

          

ــة والنقــاش مــع   .2 أميــل للمجادل
 .اآلخرين

        
  

  

هانـة  بإأرد على كل من يهيننـي         .3
 .  لفظية بأكثر منها

          

معظم أصدقائي يقولون عني بأنني       .4
 .كثير الكالم

          

عندما أتكلم ألفاظاً نابيةً  ال أراعي         .5
 .شعور المحيطين من حولي

        
  

  

           .ستطيع إثارة من حولي لفظياًأ  .6
           .أميل للسخرية من آراء اآلخرين  .7
أخبر أصدقائي بأخطـائهم عنـدما        .8

 .اختلف معهم

          

هانـة  اإلمبدئي فـي الحيـاة رد        .9
 .بالمثل

          

كثيراً ما  أذكر األفراد بأخطـائهم         .10
 .علنياً

          

  لآلخرين لفظياً بدون سـبب     أسيء  .11
 .كاٍف

          

ال أعطي غيـري الفرصـة فـي         .12
 .الحديث والحوار
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   مقياس العدائية: ثالثاً

  حياناأ  كثيراً كثيراً جدا الفقرة الرقم
 

  إطالقا نادراً

أشعر وكأن الناس ال يحبون لـي         .1
 .الخير

          

          .أخاف من الصداقة الزائدة  .2
  

  

 أميل إلى إلحاق الضرر باآلخرين      .3
  .دون أن يشعروا بذلك

          

أجد المتعة في إشاعة الخوف بين        .4
 .أصدقائي

          

شعر بالسعادة عند مشاهدة المقاتلة     أ  .5
  .بين الحيوانات

        
  

  

ــف   ا  .6 ــسعادة إذا اختل ــعر بال ش
  .أصدقائي

          

            .ألوم نفسي على كل تصرفاتي  .7
يقيم األفراد الصداقات لالسـتفادة       .8

 .منها

          

أشعر برغبة في عمل عكس مـا        .9
  .يطلب مني

          

أشعر في كثير من األوقات أنـي         .10
  .ارتكبت خطأ ما

          

شعر أن النـاس يغـارون مـن        أ  .11
  .أفكاري

          

أوجه اللوم والنقد لآلخرين علـى       .12
  .كل تصرفاتهم
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  مقياس الغضب: رابعاً

  اناحيأ  كثيراً  كثيراً جدا الفقرة الرقم
 

  إطالقا نادراً

            .أرى أنني شخص مزاجي  .1
           .صعب على ضبط مزاجي  .2

  
  

غضب بسرعة إذا ضـايقني أي      أ  .3
  .شخص

          

أتضايق كثيراً من عادات زمالئي       .4
   .في الدراسة

          

أجد صعوبة فـي الـتخلص مـن          .5
  .األشياء التي تزعجني

        
  

  

 شعر في بعض األحيان وكـأنني     أ  .6
  .على وشك االنفجار

          

أجد صعوبة في تحمـل أخطـاء         .7
  .اآلخرين

          

أشعر بالحزن والغـضب عنـدما        .8
  .يخطئ اآلخرين بحقي

          

 من  تـصرفات     غاضباًأجد نفسي    .9
  .بعض أفراد أسرتي

          

أجد صعوبة فـي التعامـل مـع          .10
  .اآلخرين

          

             .ال أتحمل النقد من اآلخرين  .11
غضب بسرعة إذا لـم يفهمنـي       أ .12

  .اآلخرين

          

 
                                       

  

  



82  

  )3(ملحق رقم

  البرنامج التدريبي المبني على اللعب الدرامي 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

                                     برنامج تدريبي بعنوان

  الدرامي في خفض السلوك العدوانيثر برنامج تدريبي قائم على اللعب أ

تهدف هذه الدراسة إلى بناء برنامج تدريبي وتطبيقه على طلبة الصف الثامن األساسي في 
مدارس مديرية وسط الخليل بهدف تخفيض درجة السلوك العدواني المنتشر بين الطلبة من خالل 

 دقيقة لكل 45بواقع وقد تكون البرنامج من عشرة جلسات نظرية وعملية و, اللعب الدرامي 
 .جلسة تدريبية 

              
                                                                       الباحث

  عمر بدر الواوي                                                                                       
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 البرنامج التدريبي

  لعام من البرنامج افالهد

أثر برنامج تدريبي قائم على اللعب باسلوب درامي        يهدف البرنامج الذي يعده الباحث إلى معرفة        
وسط / في خفض السلوك العدواني لدى طلبة الصف الثامن األساسي في مديرية التربية والتعليم            

ات، وذلك لتطوير   ، والعمل على خفض السلوك العدواني ورفع كفاءتهم وتزويدهم بالمهار         الخليل
  .وإكسابهم القدرة على ضبط أنفسهم وحل مشكالتهم. أدائهم

وقد تم ذلك بناء على مالحظات أعدها الباحث مسبقاً عن الـسلوك العـدواني فـي المـدارس                  
الحكومية في مديريات التربية والتعليم، وجاءت هذه الدراسة بعد عدة توصيات مـن البحـوث               

السلوك العدواني لدى طلبة المـدارس فـي مديريـة          عرف على   العربية التي أكدت ضرورة الت    
 .التربية والتعليم

  األهداف التي يسعى إليها البرنامج

  :يسعى البرنامج إلى تحقيق األهداف العامة التالية

 لحل  أساسياًحتى تكون جزءاً, إكساب الطلبة المهارات الالزمة لخفض السلوك العدواني. 1
 . في المستقبلالمشكالت التي قد تواجههم

 ثقة الطلبة الذين لديهم سلوك عدواني، وتحويل هذا السلوك السلبي الكامن إلى سـلوك               تعزيز. 2
 .يجابي منجزإ

, العدواني إيجاد مادة علمية تفيد المربين ومدراء المدارس والمشرفين المهنيين لتعديل السلوك3.  
 .والعمل على الحد منها بأفضل الطرق

 وإكمـال نتـائج     ،ربوية جيدة تفيد المهتمين والباحثين في العمل اإلرشـادي        الخروج بثمرة ت  . 4
  .البحث من النقطة التي انتهى إليها الباحث

  إجراءات تطبيق البرنامج وإستراتجياته 

يتكون البرنامج من عشرة جلسات تدريبية بما فيها الجلسة األولى، وهي افتتاحية البرنامج 
وتوزيع الجلسات على أيام األسابيع لمدة شهر ، , مل البرنامجوتوضيح إستراتجية ع, والتعارف

ومناقشة الفائدة التي سيجنيها المتدرب، وتوضيح األهداف العامة للبرنامج، وفي كل جلسة من 
  :يلي ماجلسات البرنامج حيث يتم توضيح 

  : أهداف الجلسة-1
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 هذه األهداف والتحقق من يتم التعرف على جميع األهداف الجزئية والكلية للمهارة، ومناقشة
مدى القدرة على تحقيقها، ثم توضيحها نظريا والعمل على تطبيقها عمليا؛ للتأكد من صحتها، 

  .ومناقشة أي استفسار يدور حول أي هدف من أهداف الجلسة

 : األساليب المستخدمة في كل جلسة-2

 .توزيع الجدول الزمني للبرنامج - 

 .المحاضرة - 

  .LCDعرض على جهاز  - 

 .الحوار وطرح اآلراء واألفكار - 

 .استخدام السبورة والطباشير - 

 .تقسيم الطلبة إلى مجموعات - 

  ).البيتيهالواجبات (أوراق العمل  - 

  : األنشطة واإلجراءات-3

توضيح اإلجراءات المستخدمة في التعرف إلى كل جلسة وتجزئتها وتمثيلها، والقيام بهذا الدور 
جة السلوك العدواني بصورته العملية، ويتم ذلك من خالل تحليل من قبل كل األطفال لمعال

  :الموقف بواسطة اإلجراءات التالية

 جزء منها نظري والجـزء اآلخـر        أعد الباحث عشرة جلسات تدريبية    : المحاضرات النظرية . أ
 .عملي

في هذا الجزء يتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات، بحيث يطرح المدرب على كل             : ورشة عمل . ب
، فعليـة ناقش ما تم طرحه بصورة      ي ثم   ، يختلف عن المجموعة األخرى    اً معين اًمجموعة موضوع 

هم النتائج التـي تـم التوصـل      أ و ،يتحدث واحد من كل مجموعة عن الموضوع الذي تم طرحه         
  .الوقوف على ما هو صائب وسليممع ،  هذاراء بعض الطلبة  فيآخذ أثم  إليها،

وهو الجزء األهـم فـي البرنـامج                وله فترة زمنية كبيرة،      عملي   هذا جانب : تمثيل األدوار . ج
نفعـاالت  اإلوبالتالي يفرغ   , عما بداخلة بطرق سليمة     ألنه يترك المجال للطالب للتعبير     ؛التدريبي

  .ثم يكتسب األسلوب األفضل لحل السلوك العدواني
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ـ        بعد االنتهاء من كل جلسة يطلب المد      : الواجبات البيتية  .د  نرب من كل طالب إعداد تقريـر ع
 هذه الجلسة، ويكون الواجب على شكل كتابة نشرة حـول موضـوع             ياألفكار التي تم شرحها ف    

 الجلسة
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 الجلسة األولى 

  الجلسة التمهيدية 

                      دقيقة45: ةمدة الجلس                              : أهداف الجلسة: أوال
 .رف الطلبة على بعضهم البعضأن يتع. 1

 .إتاحة الفرصة أمام الطلبة  للتعرف على أهداف البرنامج اإلرشادي. 2

  .توضيح الجدول الزمني لتنفيذ أهداف البرنامج. 3

 التـي يجـب أن      ت وتحديد الواجبات والمـسؤوليا    ،مناقشة عوامل نجاح الجلسات اإلرشادية    . 4
  . سات التدريبيةيقوموا بها خالل الجل

 المجموعة من بناء عالقـات تفاعـل        تمكين أفراد (كسر الحاجز النفسي بين أفراد المجموعة       . 5
 ). فيما بينهميجتماعإ

  :األساليب والوسائل المستخدمة: ثانياً

 .توزيع الجدول الزمني للبرنامج -1

 .شيرا السبورة والطبمستخداإ -2

  اآلراء واألفكارحالحوار وطر -3

 .العاب درامية  -4

  المؤشرات: ثالثاً

  .والمحبة, األلفة, اللعب, الثقة, التعارف     
  

 :األنشطة واإلجراءات: رابعاً      

  .اإلرشادي تبدأ الجلسة بحضور المدرب وجميع الطلبة المشاركين في البرنامج -1

به خالل  المدرب الجلسة بالتعريف عن نفسه وطبيعة عمله والدور الذي سيقوم يبدأ -2
 .ديةاإلرشا الجلسات

 .ترك المجال للمشاركين حيث يبدأ كل طالب بالتعريف عن نفسه  -3
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واالتفاق , لتزام بهاعد والقوانين الهامة التي يجب اإليوضح المدرب بعض القوا -4
 -:مثلعلى ذلك في بداية الجلسات 

 .الفعالة المشاركة - 
  .طالب لكل الموكلة والمسؤوليات الواجبات - 
 .وأرائهم اآلخرين احترام - 
  .والتأخر الغياب وعدم المقاطعة دمع - 
  .والمشاركة الحديث في الحق لديه طالب كل - 
 .اآلخرين على التشويش عدم - 
 والمقصود ( البرنامج خارج هم لمن التدريبات قاعة في يجري عما اإلفصاح عدم - 
  )والتمارين الفعاليات وليس والمشاعر االنفعاالت هنا
 العدواني السلوك درجة خفض وهو" اإلرشادي رنامجالب ماهية بتوضيح المدرب يقوم -5

 والموعد تنفيذها ومكان جلساته عدد وكذلك منه، المرجوة واألهداف  "الدرامي اللعب بأسلوب

  .الجلسات خالل من تنفيذها في بالمشاركة الجميع يقوم التي واإلجراءات لها المحدد
 ألي أخر مجال وترك وموضوعها، قبلةالم للجلسة المحدد باالتفاق األولى الجلسة تنتهي  -6

  .األولى الجلسة فترة خالل مناقشتها تم نقطة على المشاركين قبل من إضافة أو تعليق

 لعاب الدراميةاأل: خامساً

  التعارف من خالل تمرير الكرة : ولىاللعبة األ

الذي يقف  " أ"يقوم المدرب بتمرير الكرة إلى الطالب       , تقف المجموعة بمن فيها المدرب في دائرة      
الذي يقف على يمينـه     " ب"الكرة ويمررها إلى الطالب     " أ"يستلم الطالب   , على يمينه ويذكر اسمه   

بعد ذلك تمرر الكرة بشكل عشوائي      .وهكذا حتى تعود الكرة مجدداً إلى المدرب        ... ويذكر اسمه   
  .)2006, دلبيأ( المجموعة مع ذكر االسم إلى أي طالب في

  البعض بعضهم المجموعة أعضاء معرفة عدم حال في مرات عدة مريرالت إعادة يمكن وهنا
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  الجلسة الثانية 

 تعريف الطالب المقصود بالسلوك العدواني

   دقيقة45: ةمدة الجلس                              : أهداف الجلسة: أوال

 وما السلبية اتهوتأثير مخاطره , أعراضه,  تطوره, أسبابه, العدواني بالسلوك الطلبة تعريف - 1
 .والغير, النفس إيذاء, التكيف عدم مثل اضطرابات من يصاحبه

 .بها مروا التي العدواني السلوك مواقف حول اإلنفعالي التفريغ - 2
 .العدواني السلوك على اآلخرين فعل ردود على التعرف - 3

لفرصة ، ويمكن إعطاء اتمارين تركز على الفرد والمجموعة هذه الجلسة  تحتوي على :مالحظة
، وتطور عتراف بفردية كل شخص في المجموعةللمشاركين لتعزيز التعاون وتطوير مهارات اال

، كل فرد له حياته الخاصة خارج والتفاهم إضافة إلى احترام اآلخريجابي اإلالقدرة على التفاعل 
 ).المجموعة وتجمعنا هموم مشتركة كمجموعة

 :األساليب والوسائل المستخدمة: ثانياً

  . اآلراء واألفكارحلحوار وطرا -1

  .شيراستخدام السبورة والطب إ-2

 .تقسيم الطلبة إلى مجموعات عمل  -3

 .LCDالعرض على جهاز   -4

 .العاب درامية   -5

  المؤشرات: ثالثاً

  التعلم , التسامح, اللعب, الثقة
 

  :األنشطة واإلجراءات: رابعاً

ور وااللتزام ثم يقوم بتذكير الطلبة بالهدف  يقوم المدرب بالترحيب وشكر الطلبة على الحض-1
من البرنامج اإلرشادي وهو خفض السلوك العدواني بأسلوب اللعب الدرامي الذي ظهر وجوده 

  .في المدارس وفي حياتنا اليومية، ثم يقوم المدرب بتعريف السلوك العدواني في المدرسة
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، العدوان الموجه نحو الذات في  يقوم المدرب ببيان مظاهر السلوك العدواني والمتمثلة-2
 الخ...السخرية واالستهزاء , الجارحة, األلفاظ النابية, الشتم, السب: ويشمل اللفظي العدوان

يصل إلى إصابات جسدية  وربما, والعض) العراك(الشجار , الضرب: والعدوان الجسدي ويشمل
 .الخ ...خطيرة

 ما توصل إليه النقاش قوم المدرب بتلخيص وبعد المناقشة ي سؤال الطلبة عن هذه المظاهر-3
 .مثل قضم األظافر والمالبس وتوضيح المظاهر المتمثلة في السلوك غير المقبولمع الطلبة، 

واالهتمام باللبس أو الشكل والغضب ألتفه األسباب وضرب الرأس والوجه في حالة الغضب 
 . وغيرها من األشكال غير المقبولةوتمزيق الدفاتر والمالبس

 يقوم المدرب بسؤال الطلبة عن مظاهر السلوك العدواني الموجه نحو اآلخرين وبعد المناقشة              -4
يقوم المدرب بتلخيص ما توصل إليه النقاش مع الطلبة وذكر هذه المظاهر مثل تكسير ممتلكات               

  .الغير وضرب اآلخرين والصراخ عليهم واحتقارهم والسخرية منهم
العدواني الموجه نحو الممتلكات المدرسية وبعد المناقشة يقـوم         ثم السؤال عن مظاهر السلوك      -5

هم هذه المظاهر مثل تقطيـع الـورود        وصل إليه النقاش مع الطلبة وذكر أ      المدرب بتلخيص ما ت   
واألشجار الموجودة في المدرسة وتكسير المقاعد وتخريب صـنابير الميـاه والخربـشة علـى               

 .ثاث المدرسة وغيرها من العادات السيئة الجدران وتكسير شبابيك المدرسة وتخريب أ

       

  الدرامية األلعاب: خامساً     

  السحري الدكان : األولىلعبةال     

 على الطلبة يأتي, إنسانية صفات منه نشتري أن يمكن سحري دكان وجود المدرب يفترض
 النقود, شراءها يريد التي الصفة حول المشتري مع حوار في البائع يدخل, حده على كٌل الدكان
 التخلي يريد بصفة يقاضيه أن المشتري من البائع يطلب منها وبدالً الدكان هذا في مقبولة غير
 بصفة يقاضيها أن المشتري يريد ولماذا وماهيتها, الصفة حول المشتري البائع يحاور, عنها
 :مثال, أخر

  ؟ السحري الدكان هو هذا هل فضلك من : المشتري
  ؟ معين شئ عن تبحث هل, وصلت قدل, نعم : البائع
  ؟ سعادة لديك هل ,سعادة اشتري أن أريد: البائع
 ؟ السعادة من نوع أي ولكن, منها الكثير لدينا: البائع

  .يتجاهلونني وال يفهمونني الناس وتجعل جميلة الحياة تجعل سعادة أريد: المشتري
, وجدتها لقد هي ها) الصناديق بين يبحث (لحظة نتظرأ, بالضبط تريد ما لدي أن عتقدأ: البائع
   .تريده ال شيئاً بالمقابل تعطيني أن عليك تأخذها أن فبل, نتظرأ ولكن
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 ؟ خوفي تقبل هل: المشتري
  ؟ تعطيني أن تريد الخوف من نوع أي, اخبرني ولكن, طبعاً: البائع

 ..المستقبل من الخوف: المشتري
   ).2006, الشيوخي ) (راألدوا الطلبة ويتبادل المناقشة تستمر وهكذا(

  الواجب البيتي : سادساً
   - :يتاآليطلب المدرب من الطلبة كواجب بيتي اإلجابة عن السؤال 

 ما هي المشاعر الذي تنتابكم عندما تكونوا في موقف فيه شجار؟ -1
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 الجلسة الثالثة 

  المشاعر الناتجة عن السلوك العدواني

   دقيقة45: ةمدة الجلس                              : أهداف الجلسة: أوال
  .مناقشة الواجب البيتي . 1
 يجابية بية واإلتدريب الطلبة على التعبير والتلقي للمشاعر السل. 2

 . يجابية في شخصياتهم السلبية لديهم وتعزيز الجوانب اإلأن يتقبل الطلبة الجوانب . 3

 :األساليب والوسائل المستخدمة: ثانياً

  . اآلراء واألفكارحالحوار وطر1.  

 .شيراستخدام السبورة والطبإ .1

 .تقسيم الطلبة إلى مجموعات عمل .2

 ."كرات مطاطية وأسفنجية , A4ورق , أقالم " قرطاسيه  .3

 مسجل وشريط موسيقي , LCDالعرض على جهاز  .4

 أنشطة درامية .5

    المؤشرات :ثالثاً

  .التسامح, التعلم, المشاركة, الثقة
 

  :األنشطة واإلجراءات: رابعاً

 يبدأ المدرب الجلسة مرحباً بالطلبة ومؤكداً على شروط وقواعد العمل الجماعي . 1

يقوم المدرب بتذكير الطلبة بما تم االتفاق عليه في الجلسة السابقة وتوعيتهم بمفهوم السلوك . 2
 .ك العدواني العدواني وأنواعه ومن ثم الوقوف والتعليق على المشاعر المترتبة على السلو

مام الطلبة للمشاركة والتعبير عن وجهات  عن الواجب ألبيتي ويترك المجال أيتحدث المدرب. 3
 .نظرهم حول الموضوع

يبدأ النقاش بين المدرب والطلبة حول المشاعر التي تنتاب كل طالب عندما يمارس العدوان . 4
ل طالب عند ممارسة العدوان وكذلك الحديث عن المشاعر التي يشعر بها ك, اتجاه اآلخرين

 . عليه

يترك المدرب المجال إمام الطلبة ليعبروا عن مشاعرهم المختلفة ومن ثم تسجيل وتلخيص . 5
 .الخ....الخوف , الحزن, الفرح, الغضب"هذه المشاعر والتي تتمثل في مشاعر
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, جابييورها بشكل إيتم تحديد مجموعة من الصفات التي سيعبر كل طالب عن أوقات ظه. 6
يجابية عند الطلبة ومحاولة الحد ويقوم المدرب بتعزيز المواقف اإل. وأوقات ظهورها بشكل سلبي

  -:تياآلكما في المثال .. واستبدال المواقف السلبية 
  

  موقف سلبي  يجابيموقف إ
  شعر بالحزن عندما اقصر بدراستي أ شعر بالسعادة عندما أكون متفوقاً في دراستي أ
 
 الجلسة بعمل تلخيص شامل حول مجريات الجلسة وإعطاء الطلبة الفرصة ينهي المدرب .6

 .الكافية للتقييم 

  
  األلعاب الدرامية : خامساً 

 الصرخةلعبة  : األولىلعبةال    

صابعهم يدعو المدرب الطلبة للوقوف على رؤوس أ, مجموعة بمن فيها المدرب في دائرةتقف ال
م ومن ثم إطالق الصرخة يرافقها إنزال األيدي لألسفل وشد الجس, رافعين أيديهم إلى األعلى

   )2007.صفير(واسترخاء الجسم 

 القدرة تطوير كذلك, واإلنفعاالت المشاعر عن التفريغ في والجسم الصوت توظيف "اللعبة هدف

 .بحرية الصوت إخراج على

   :الواجب ألبيتي: سادساً

. ف التي يشعر بها بالثقة وبأنه محبوب على كل طالب أن يتذكر خالل الجلسة القادمة المواق
  .والمواقف التي يشعر بها على النقيض من هذه المشاعر
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  الجلسة الرابعة 

  السيطرة على المشاعر والسلوكيات العدوانية

   دقيقة45: ةمدة الجلس                              : أهداف الجلسة: أوال
 .مناقشة الواجب البيتي . 1

 .غلب الطالب على المشاعر السلبية واستبدالها بالمشاعر االيجابية أن يت. 2

 .تمكين الطلبة من التعبير والتنفيس عن انفعاالتهم بطرق سليمة بعيدة عن العنف  .3

  :األساليب والوسائل المستخدمة: ثانياً

 . اآلراء واألفكارحالحوار وطر1.  

 .شيراستخدام السبورة والطبإ2.  

 .ة إلى مجموعات عملتقسيم الطلب. 3

 ."كرات مطاطية وأسفنجية, A4ورق , أقالم" قرطاسيه . 4

 .مسجل وشريط موسيقي , LCDالعرض على جهاز . 5

  العاب درامية. 6

  المؤشرات:ثالثاً     

  .التسامح, لتزام بالوقتاإل, اللعب, الثقة     

  

 :األنشطة واإلجراءات: رابعاً     

ومن ثم تقديم , لتزام بالوقتواإلشاكراً لهم حس التعاون ,  بالطلبةيبدأ المدرب الجلسة مرحباً. 1
 .تغذية راجعة بمشاركة الطلبة حول المواضيع التي تم طرحها في الجلسة السابقة 

يتحدث المدرب مع الطلبة عن الواجب البيتي ويترك المجال لهم للمشاركة والتعبير عن 2. 
  ة والمواقف التي يشعروا بها بعكس هذه المواقفالمواقف التي يشعروا بها بالثقة والمحب

الفرصة الكافية للمشاركة والتعبير عن مشاعرهم من خالل دائرة يتيح المدرب للطلبة 3.  
مع التأكيد على باقي إفراد المجموعة أن يحترموا مشاعر ) الموضحة في الرسم البياني(المشاعر

مدرب بإعطاء الثقة للطلبة والعمل على ومن ثم يقوم ال. ن يحافظوا عليهاوأبعضهم البعض 
النسب الواضحة في الدائرة هي نسب افتراضيه من قبل المدرب كمثال . احترامهم وتقديرهم
 .وال يشترط وجودها كما هي عند الطلبة المشتركين في البرنامج. توضيحي للطلبة
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الخوف; 20

الغضب; 20

السعادة; 15
الحب; 15

الخوفالحزن; 30
الغضب
السعادة
الحب
الحزن

 
جل إخراجهم أك من بعد أن يعبر الطلبة عن مشاعرهم يقوم المدرب بعمل نشاط ترفيهي وذل. 4

 .من دائرة المشاعر وإغالق النشاط

 يص شامل وتقديم تغذية راجعة حول الموضوع من قبلخلينهي المدرب الجلسة بعمل ت 5.

  .الطلبة
  

 األلعاب الدرامية: ساًخام

    القائد والتابع : اللعبة األولى
 .يتم تقسيم المجموعة إلى مجموعتين متساويتين . 1

لطلب من القسم األول من المجموعة وضع قطعة قماش على أعينهم مؤكداً يقوم المدرب با. 2
 .ستمتاع بها واإل للمرور بالخبرة شيءعلى المجموعة التي أغمضت أعينهم عدم رؤيتهم ألي 

يطلب المدرب من كل طالب في المجموعة األخرى قيادة شخص واحد من األشخاص الذي . 3
 .اًأغمضوا أعينهم دون الحديث معهم مطلق

خذ زميله المغمض عينيه في جولة قصيرة موفراً له الحماية وبناء الثقة أعلى القائد . 4
 .والتواصل ليشعر زميله بالراحة واألمان إثناء مرافقته مراعياً عدم إخافته أو التالعب به

 ستكشافها إيقوم القائد بتمرير زميله بخبرات مثل إعطاءه الوقت للمس األشياء ومحاولة . 5

, الشيوخي(يقوم الطلبة بعد فترة من النشاط بتبديل األدوار فيما بينهم وتبديل الشريك معهم  .6
2006.( 
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  دائرة مع الموسيقى : اللعبة الثانية
 .أو يقف كل طالب في مكان ما في قاعة التدريب, تقف المجموعة في دائرة.  1

 .يغلق الطلبة أعينهم.  2

 .يستمع الطلبة إلى الموسيقى بهدوء تام ,موسيقيه محددة يقوم المدرب بتشغيل مقطوعة .  3

يقوم الطلبة بفتح أعينهم ويباشروا السير في الفراغ مستعينين , بعدد فترة زمنية غير محددة.  4
 .بالموسيقى المصاحبة للنشاط 

 .الموسيقى تقود حركة الطلبة وتحدد إيقاع سيرهم في الفراغ .  5

, ستمر كل طالب في سيره محافظاً على إيقاعه وسرعته في السيريوقف المدرب الموسيقى وي. 6
 .كما لو أن الموسيقى ما تزال تُسمع

  ).2005, دلبيأ (عهيقاإالموسيقى التي دخلت جسد كل طالب هي التي حركته وتحدد . 7
 

 الواجب البيتي : سادساً

القادمة على يختار كل طالب موقف معين يرغب أن يكون أفضل فيه ويتصرف خالل الجلسة 
 .النحو الذي يرغب أن يكون عليه
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 الجلسة الخامسة 

  التعاون والعمل الجماعي كأسلوب لفض العدوان

                     دقيقة45: ةمدة الجلس                              : أهداف الجلسة: أوال
 مناقشة الواجب البيتي 1. 

  التعاون والعمل الجماعيأن يتعرف الطلبة على أهمية. 2

 أن يتعرف الطلبة على جوانب شخصيتهم خالل العمل ضمن مجموعة . 3

ن تعاونهم مع بعضهم البعض يساعد على حل الكثير من المشاكل السلوكية بأتبصير الطلبة . 4
 .التي يتعرضون لها 

 :األساليب والوسائل المستخدمة: ثانياً

 . اآلراء واألفكارحالحوار وطر.1

 .شيراستخدام السبورة والطبإ .2

 .تقسيم الطلبة إلى مجموعات عمل. 3

 ."كرات مطاطية وأسفنجية , A4ورق , أقالم " قرطاسيه . 4

 .مسجل وشريط موسيقي , LCDالعرض على جهاز . 5

  العاب درامية. 6

  المؤشرات:ثالثاً

 .االحترام, التعلم, اللعب, التعاون     

  

 :األنشطة واإلجراءات: رابعاً

ومن ثم تقديم , شاكراً لهم حس التعاون وااللتزام بالوقت, يبدأ المدرب الجلسة مرحباً بالطلبة. 1
 .تغذية راجعة بمشاركة الطلبة حول المواضيع التي تم طرحها في الجلسة السابقة

يتحدث المدرب مع الطلبة عن الواجب البيتي ويترك المجال لهم للمشاركة والتعبير عن . 2
 .تجاه هذه المواقفإتي يرغبوا أن يكونوا أفضل فيها وكيف يشعرون المواقف ال

يوضح المدرب الهدف الرئيسي من الجلسة ويتيح الفرصة الكافية للطلبة للمشاركة والتعبير 3.  
ومن خالل , عن مفهومهم الشخصي للتعاون والعمل الجماعي وماذا يعني لهم في حياتهم اليومية

حيث يتم تسجيل مداخالت وأراء . وا بها وكيف تعاملوا معهااالستماع لتجارب وخبرات مر
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ومن ثم تصحيح هذه المداخالت واآلراء من قبل المدرب أن تطلب . الطلبة حول الموضوع
 .األمر تصحيح

ن يقفوا إلى جانب بعضهم البعض وأيتحدث المدرب عن أهمية أن يكون األطفال يداً واحدة . 4 
هم أو لغيرهم سواء في المدرسة أو البيت أو حتى في الشارع لفض أي نزاع أو خالف قد يحل ل

 ).2, المائدة"( انِدوالع وى اإلثمِلَ عواْ�ُاوعتَا لَى وقوالتَّ وربِّى اللَ عواْ�ُاوعتَو"وذلك انطالقاً من قوله تعالى 

م تعليم الطلبة يتحدث المدرب عن أهمية التعاون والعمل الجماعي إذ من خالل هذه القيم يت. 5
من خالل " ال للعنف"كيف يحلون مشاكلهم ومن الممكن عمل حملة في المدرسة تحت عنوان

 .تماسك المجموعة واقتراحهم للحلول المناسبة للحد من مشكلة العدوان

يوضح المدرب للطلبة المشاركين في البرنامج أن من أهم فوائد التعاون والعمل الجماعي هي . 6
 .لل الذي ينتج عن روتين العمل اليومي ويساعد على الحيوية والنشاط الدائمينطرد الكسل والم

ينهي المدرب الجلسة بتسجيل وعمل تلخيص شامل حول ما دار في الجلسة تاركاً المجال . 7
 .يجابيات والسلبيات حول الجلسةاإلللطلبة للتعبير وتقييم 

  

   األلعاب الدرامية : خامساً 

 سالحار: اللعبة األولى

, كبر قدر ممكنأعندما يتم توسيع الدائرة إلى , يمسك أعضاء المجموعة أيديهم لتشكيل دائرة. 1
 .يستطيع األعضاء إفالت األيدي 

 .يطلب المدرب من طالبين من المجموعة الدخول إلى الدائرة. 2

 "حارسه"ويصبح األخر " الطفل المحمي"حد الطالبين الموجودين داخل الدائرة أيصبح . 3

يكون هدف المجموعة التي تشكل . حد األعضاء الموجودين ضمن الدائرة كرة ناعمةأيعطى . 4
تستطيع المجموعة تمرير الكرة في . بالكرة دون الدخول إلى الدائرة"الطفل المحمي " الدائرة لمس

و " الحارس"البقاء بجانب أو خلف " الطفل المحمي"يحاول , الدائرة للحصول على لمسة واضحة
 .وهكذا يمكن تكرار النشاط أكثر من مرة...  الحارس بحماية صديقةيقوم

    يمكن تغير األدوار بحيث يأخذ الطفل مره دور الحارس ومره أخرى دور الطفل المحمي . 5

  ).2004, مشروع بناء( 
 خط الهاتف: اللعبة الثانية

بأيدي بعضهم ويمسك المشاركون , تقف مجموعة الطلبة بمن فيهم المدرب على شكل دائرة
ويقوم األول بالضغط بيده على يد الذي يقف على , ويغمضون أعينهم, البعض إلغالق الدائرة
ويقوم الثاني بعدها بالضغط على يد الذي يقف بجانبه ضغطة واحدة , يمينه ضغطة واحدة فقط
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ة ليعود مرة أخرى لألول ليكرر ما فعله مر, وهكذا يمر خط الهاتف من واحد إلى واحد, فقط
 ).2005, ادلبي(أخرى

  الواجب البيتي :سادساً 
  .اذكر بعض الحاالت التي قدمت فيها معاونة لغيرك 
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 الجلسة السادسة

 حل المشكالت عند مواجهة السلوك العدواني

                        دقيقة45: ةمدة الجلس                              : أهداف الجلسة: أوال
 .مناقشة الواجب البيتي. 1

 .زيادة قدرة الطلبة على اإلبداع والتفكير العلمي لحل المشكالت والصعوبات التي تواجههم. 2

 .تمكين الطلبة من دراسة مشكلة معينة وإيجاد الحلول المناسبة لها. 3

 .زيادة التعاون والعمل الجماعي بين الطلبة. 4

  :األساليب والوسائل المستخدمة: ثانياً

 . اآلراء واألفكارحالحوار وطر. 1

 .شيراستخدام السبورة والطبإ. 2

 .تقسيم الطلبة إلى مجموعات عمل. 3

 .كرات مطاطية وأسفنجية, A4ورق , قرطاسيه أقالم. 4

 مسجل وشريط موسيقي , LCDالعرض على جهاز . 5

  .العاب درامية. 6

 المؤشرات:     ثالثاً

  .التسامح, لمالتع, اللعب, الثقة والمحبة     
 

 :األنشطة واإلجراءات: رابعاً       

يبدأ المدرب الجلسة مع الطلبة وتذكيرهم بأهم المعارف والمهارات التي تناولتها الجلسات . 1
الحد من انتشار السلوك العدواني "مؤكداً على الهدف األساسي من عقد هذه الجلسات وهو, السابقة

 " بين الطلبة

لواجب البيتي ويخصص الوقت الكافي للطلبة للمناقشة والتعبير عن يتحدث المدرب عن ا. 2
 .أرائهم ومن ثم التركيز على مواطن القوة والضعف من النشاط

يقوم المدرب بطرح قضية على الطلبة ويطلب منهم التفكير في إيجاد طرق وحلول لحل هذه . 3
 "المشكلة"القضية 
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اسي أن يعتدي على زمالءه في الصف بسبب اعتاد طالب في الصف الخامس األس: القضية هي
 .وبدون سبب
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 يتم تقسيم الطلبة المشاركين في البرنامج إلى مجموعتي عمل 
   تبحث في األسباب التي تدفع هذا الطالب لممارسة مثل هذا التصرف؟ :المجموعة األولى
   تقترح بدائل وحلول لضبط تصرفات هذا الطالب ؟ :المجموعة الثانية

المقترحة من قبل مجموعات  يقوم المدرب بتسجيل ومناقشة األسباب والحلول بعد ذلك. 4
 .الخ...اللعب, التفكير, التأمل"راتيجيات حل المشكالت والتي منها ومن ثم يتحدث عن است.الطلبة

ينهي المدرب الجلسة بعمل تلخيص شامل لما دار خالل الجلسة وإتاحة المجال إمام الطلبة . 5
  .جابيات وسلبيات الجلسةللتقييم وذكر اي

  
 األلعاب الدرامية : خامساً

 لعبة العقدة البشرية

 .يطلب المدرب من الطلبة الوقوف بشكل دائرة. 1

وعندما يفعل ذلك تشكل األيدي , يطلب المدرب من كل طفل أن يمسك بيدي طفلين مختلفين. 2
 ".ةعقد"

بحيث ال تتعارض ,  التي شكلوهاأيديهم" عقدة"للعبة أن ال يسمح لألطفال بإفالت هدف ا. 3
 .األذرع دون إرخاء األيدي

ليس من الضروري أن يواجه األطفال نفس الجهة التي كانوا يواجهونها عند بدء اللعبة حتى . 4
 .تفوز المجموعة

كما   . لتزام بالعمل سوياً وبطريقة سليمة وآمنةاإلهذه اللعبة ممتعة وتعرف المجموعة على 
  ).  2006, كالوس( الحلول للمشاكل تساعدهم على إيجاد

 الواجب البيتي : سادساً

ولكن شقيقك , ذهبت إلى البيت ودخلت إلى غرفة نومك لترتاح وتنام بعد يوم شاق في المدرسة
  ماذا تفعل في هذه الحالة ؟. يريد أن يستمع إلى الموسيقى الصاخبة
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 الجلسة السابعة                                                   

  السلوك السوي مقابل السلوك العدواني

   دقيقة45: ةمدة الجلس                              : أهداف الجلسة: أوال
  .   مناقشة الواجب البيتي . 1
 .أن يتعرف الطلبة على مفهوم السلوك السوي والفرق بينه وبين السلوك العدواني . 2

 .ةتعزيز السلوك الجيد لدى الطلب. 3

 .                  العمل على تعديل بعض السلوكيات الخاطئة لدى الطلبة وتقويمها . 4

 :األساليب والوسائل المستخدمة: ثانياً

 . اآلراء واألفكارحالحوار وطر. 1

 .شيراستخدام السبورة والطبإ. 2

 .تقسيم الطلبة إلى مجموعات عمل. 3

 .سفنجيةكرات مطاطية وأ, A4ورق , قرطاسيه أقالم. 4

 .مسجل وشريط موسيقي , LCDالعرض على جهاز . 5

  العاب درامية. 6

 المؤشرات:ثالثاً     

  .لتزام بالوقتاإل, التعلم, اللعب      
 

 :األنشطة واإلجراءات: رابعاً

ومن ثم تقديم , لتزام بالوقتواإلشاكراً لهم حسن التعاون , يبدأ المدرب الجلسة مرحباً بالطلبة. 1
 . عة بمشاركة الطلبة حول المواضيع التي تم طرحها في الجلسة السابقةتغذية راج

. يناقش المدرب الطلبة حول الواجب البيتي واالستماع إلى كيفية تعاملهم مع الموقف السابق. 2
 .وتسجيل مالحظات ومداخالت الطلبة حول الموضوع

 .لبة حول الجلسةيوضح المدرب الهدف األساسي للجلسة بعد االستماع لتوقعات الط. 3

يتيح المدرب للطلبة الفرصة الكافية للحديث وإبداء أرائهم حول مفهومهم للسلوك السوي . 4
 .وكيف يتكون وكيف نحكم على هذا السلوك بأنه سلوك سوي أو سلوك شاذ

 .يتم تقسيم مجموعة الطلبة إلى ثالث مجموعات عمل 

وكيف نحكم على انه . هومها الشخصيتقوم بتعريف السلوك السوي من مف: المجموعة األولى
  .طرح أمثلة من واقع الطالب. سلوك سوي
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كيف نحكم على أنه و.  تقوم بتعريف السلوك الشاذ من مفهومها الشخصي:المجموعة الثانية
 .يضاًأمثلة من واقع الطالب طرح ا. سلوك شاذ

  .تفكر في الفرق بين النوعين السابقين من السلوك: المجموعة الثالثة
يقوم المدرب بتسجيل وتلخيص كل المالحظات التي تقدمت بها مجموعات الطلبة ومن ثم  .5

توضيح مفهوم السلوك السوي والسلوك الشاذ مع اإلشارة إلى السلوك العدواني كذلك الحديث عن 
 ".السوي والشاذ"آليات تكوين السلوك 

أهم المعايير التي من والحديث عن . يتحدث المدرب عن الفرق بين النوعين من السلوك. 6
خاللها نحكم على تصرفاتنا وسلوكيتنا على أنها تصرفات سوية أو شاذة ومن المعايير التي يتم 

والمعيار , المعيار النفسي الموضوعي, المعيار المثالي, المعيار االجتماعي, المعيار الذاتي"ذكرها 
 "الطبيعي 

يجابيات اإلعبير وتقييم الجلسة من حيث ينهي المدرب الجلسة تاركاً المجال للطلبة للت. 7
 .والسلبيات

  

  األلعاب الدرامية : خامسا

  السوق : اللعبة األولى 

أو أمام , وكأنه بائع أمام دكانه, حد الطلبة أن يقف في وسط  قاعة النشاطأيطلب المدرب من 
لى سوق تعج ليتحول المكان إ, فآخر, خرآوينظم إليه بائع .يبيع في ما يشاء من بضاعة, بسطته

وفي السوق أناس يشترون , بالباعة الذين يبيعون جميع أنواع البضاعة والمأكوالت والمشروبات
ومن يغضب ,وهناك من يفاصل . البضائع المتنوعة المطروحة في الدكاكين وعلى البسطات

 ).2005, دلبيأ(ومن ينادي بأعلى صوته على بضاعته 

  "المرآة"عكس الصورة : اللعبة الثانية

 " ب"مقابالً للطالب " أ"يقف الطالب . 1

 .حركة بسيطة بيده" أ"بإشارة من المدرب يبدأ الطالب . 2

 .نه يعكس وال يقلدإالحركة وكأنه مرآة عاكسة " ب"يعكس الطالب . 3

 .كل طالب يقابل طالب أخر ويعكس حركته, يستمر التمرين هكذا مع جميع الطلبة. 4

 .لمحافظة على التنفس السليميتم التمرين بهدوء تام مع ا. 5

  ).2004, معلم وعون(بعد فترة وبإيعاز من المدرب يتم تبادل األدوار بين جميع الطلبة . 6
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 الواجب البيتي  : سادساً

عتاد على ممارسة بعض السلوكيات السلبية في المدرسة مثل إبتدائية اإلهناك طالب في المرحلة 
 .عتداء بالضرب على الطالباإل, عمل الفوضى, الكتابة على الجدران

 هل تعتقدون بأن سلوكيات هذا الطالب تؤثر على تحصيله العلمي؟ وكيف ؟
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 الجلسة الثامنة

 حترام بين الطلبةاإلتنمية قيمة 

                       دقيقة45: ةمدة الجلس                              : أهداف الجلسة: أوال

 . الواجب البيتيمناقشة. 1

 .حترام حق وواجب في أن واحد اإلأن يتعرف الطلبة على أن . 2

يجابية مع زمالئهم ومعلميهم وتدريبهم على العمل اإلتوجية الطلبة إلى بناء العالقات . 3
 .الجماعي والتعاون وتحمل المسؤولية 

  .زيادة وعي الطلبة حول كيفية المحافظة على الممتلكات العامة . 4
 :األساليب والوسائل المستخدمة: ياًثان

 . اآلراء واألفكارحالحوار وطر. 1

 .شيراستخدام السبورة والطبإ. 2

 .تقسيم الطلبة إلى مجموعات عمل. 3

 .كرات مطاطية وأسفنجية, A4ورق ,  قرطاسيه أقالم .4

 مسجل وشريط موسيقي , LCDالعرض على جهاز . 5

  العاب درامية. 6

 المؤشرات:     ثالثاً

 .االلتزام بالوقت, حترام والتسامحاإل, اللعب, الثقة والمحبة

 :األنشطة واإلجراءات: رابعاً      

مع الوقوف على أهم , يبدأ المدرب الجلسة مع الطلبة مؤكداً على قواعد العمل الجماعي. 1
 .المخرجات التي تم مناقشتها في الجلسة السابقة 

ويترك المجال للطلبة للحديث وإعطاء تغذية ,  البيتييتحدث المدرب مع الطلبة عن الواجب. 2
 .راجعة حول الموضوع

يجابي إثر أحترام وأهميته في حياتنا اليومية وما له من اإليناقش المدرب مع الطلبة موضوع . 3
ويترك الفرصة للطلبة ليعبروا عن موضوع ). أفراداً وجماعات ( في نفوس جميع األشخاص

 وجهة نظرهم حترام كما يرونه من اإل

 .يقوم المدرب بتسجيل مالحظات ومعلومات الطلبة حول موضوع االحترام وماذا يعني لهم. 4
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حترام وبأنه قيمة حث عليها اإلسالم وسنته التشريعات اإليتحدث المدرب عن أهمية . 5
 حترام الرأيإحترام يعني اإلكما أن , نه واجب من الواجبات الموكلة على الطفلوأ, والقوانين

ن المحافظة على هذا الحق وأ, وانه من أهم الحقوق والواجبات المفروضة علينا, والرأي األخر
 .يساهم في تقليل الكثير من المشاكل والخالفات 

ينهي المدرب الجلسة بعمل تلخيص شامل حول ما جرى في الجلسة وترك المجال للطلبة . 6
  . للتقييم وعمل تغذية راجعة

 اميةاأللعاب الدر: خامساً

  جزيرة الجرائد: األولىلعبةال

توضع قطع كبيرة من الجرائد على األرض بشكل عشوائي وتترك مساحة معينة بين قطعة . 1
 .وأخرى

نتشار بشكل حر في قاعة األنشطة والتحرك مع اإليطلب المدرب من الطلبة المشاركين . 2
 .الموسيقى

 مشارك أن يقف على ورقة جريدة عندما يقوم المدرب بإيقاف الموسيقى يجب على كل . 3

 .يقوم المدرب بسحب ورقة جريدة عند إيقافه للموسيقى. 4

هكذا يستمر النشاط ...الطالب الذي ال يتمكن من الوقوف على الجريدة ينسحب من اللعبة . 5
 ).2007 ,صفير(حتى أخر مشارك 

   تقبل اآلخر: الثانيةلعبةال

 .موعات مكونة من طفلين اثنين يقوم المدرب بتقسيم المجموعة إلى مج. 1

ويطلب منهم اإلجابة عن األسئلة ) نظر أسفل اللعبة أ(يتم إعطاء كل مجموعة جملة تعريفية . 2
 :التالية 

 حترام في الحاالت التالية ؟اإلحترام أو عدم اإلأي الخصائص تتضمن  - 

 أي الخصائص تتضمن التصرف الصحيح وأيهم التصرف الخاطئ؟ - 

 .رب من المشاركين أن يعرضوا النتائج التي توصلوا إليها على المجموعة الكبيرةيطلب المد. 3
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 المقترحة"الجمل "الوقائع 

رد عليه . مد الطالب يده ليسلم على األستاذ ويسأل عن حاله, التقى طالب جامعي بأستاذه. 1
 .األخير بغضب وبرود ومضى في طريقه

 ".ما أجملك: "ادرها بالقولالتقى شاب شابة ال يعرفها من قبل وب. 2

 .يطلب المدير من األساتذة والتالميذ أن يأتوا بلباس مناسب للمدرسة. 3

" كل ما تقوله ليس صحيحاً: "بينما كان الوالد يروي قصة لضيوفه تدخل أحد أبنائه وقال. 4
   ).2006, كالوس(

 الواجب البيتي : سادساً

  حترام اإلة تحث على قيمة أن يتذكر الطلبة آيات قرآنية وأحاديث شريف
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 الجلسة التاسعة

  .النتائج المترتبة على مشكلة السلوك العدواني

     دقيقة45: ةمدة الجلس                              : أهداف الجلسة: أوال
 .مناقشة الواجب البيتي. 1

 .إكساب الطلبة معارف ومهارات بديلة عن العدوان . 2

 .بة بالنتائج والتأثيرات المترتبة على مشكلة السلوك العدواني تبصير الطل. 3
 

 :األساليب والوسائل المستخدمة: ثانياً

 . اآلراء واألفكارحالحوار وطر. 1

 .شيراستخدام السبورة والطبإ. 2

 .تقسيم الطلبة إلى مجموعات عمل. 3

 .كرات مطاطية وأسفنجية, A4ورق , قرطاسيه أقالم4.  

 مسجل وشريط موسيقي , LCDهاز العرض على ج. 5

  لعاب دراميةأ. 6

 المؤشرات:     ثالثاً

  .التعاون والمشاركة, لتزام بالوقتاإل, التعلم, اللعب

  :األنشطة واإلجراءات: رابعاً

يبدأ المدرب الجلسة بحضور جميع الطلبة شاكراً لهم حسن تعاونهم وااللتزام والتفاعل مع . 1
 .المدرب 

مع إعطاءهم الوقت الكافي للنقاش ,  الطلبة ويناقشهم في الواجب البيتييتحدث المدرب مع. 2
 .والمشاركة وإبداء أرائهم 

 يتم تقسيم مجموعة الطلبة المشتركين في البرنامج إلى مجموعتي عمل . 3

  تناقش اآلثار التي يتركها ويسببها العدوان على الطلبة في المستوى السلوكي : المجموعة األولى
  .تناقش اآلثار التي يتركها العدوان على الطلبة في المستوى التعليمي: الثانيةالمجموعة 

 .يتم مناقشة وتسجيل النقاط والمقترحات التي تم التوصل إليها من قبل مجموعات األطفال. 4

يتحدث المدرب عن النتائج المترتبة نتيجة القيام بالسلوك العدواني بحق األطفال في كافة . 5
 ".الخ...االنفعالية, االجتماعية, التعليمية, السلوكية"مستويات المجاالت وال
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وإتاحة الفرصة أمام الطلبة , ينهي المدرب الجلسة بعمل تغذية راجعة حول مجريات الجلسة. 6
  .  للتقييم وذكر نقاط القوة والضعف حول الجلسة

  

  األلعاب الدرامية : خامساً

  الصوت المشترك:اللعبة األولى 

ويقفان معاً ليقررا أي صوت سيصدران خالل سير , شارك زميالً لتطبيق النشاط معهيختار كل م
عند ذلك يطلب منهما المدرب إغماض ,  في الغرفةاثم يفترقا عن بعضهما ويبتعد, النشاط

من خالل سماع , والبحث بحذر عن بعضهما, أعينهما وإصدار األصوات التي اتفقا عليها
الوقوف معاً منتظرين , ى كل مشاركين يجدان بعضهما البعضوعل, الصوت الصادر عن شريكه

وينتهي النشاط بانتهاء كل مشارك لشريكه عن طريق اللحاق بالصوت    , اآلخرين من االنتهاء
  ).2005, ادلبي(
  

  الكرة القمرية: اللعبة الثانية 

  .حتفاظ بكرة شاطئ معلقة في الهواءيحاول الطلبة اإل. 1
دهم الكرة باتجاه السماء وال يسمح لالعب الواحد بضرب الكرة مرتين حفي كل مرة يربت أ. 2

 .حتى يتمكن الجميع من ضربها مرة واحدة 

فيجب على المجموعة أن تبدأ , إذا ضربت الكرة باألرض أو إذا ضربها طالب في غير دوره. 3
 .من جديد 

 .كل طالب يلمس الكرة مرتين متتاليتين يخرج من اللعبة. 4

ن يمنح الفريق جائزة إذا تمكن من إبقاء الكرة وقتاً يتمكن فيه كل طالب من ضرب يمكن أ. 5
  ).2004, مشروع بناء( الكرة مرة واحدة 

  

  الواجب البيتي : ساًساد

ما هي السلوكيات غير مقبولة للطلبة في المدرسة أو الصف ؟ ولماذا تعد هذه السلوكيات غير  
  الصف؟,  الطلبة غير المقبولة في المدرسةمقبولة ؟ كيف يمكن تعديل بعض سلوكيات

الفكرة األساسية من هذا الواجب هي أن يتوصل الطلبة ويقترحوا مجموعة من البدائل : مالحظة
  .عن السلوكيات غير المقبولة لديهم في الصف والمدرسة 
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  الجلسة العاشرة

  تقييم وإنهاء

            دقيقة45: ةالجلسمدة                               : أهداف الجلسة: أوال
  نجاز أي أعمال غير منتهية التقييم وإ. 1
  

  األنشطة واإلجراءات : ثانياً

تتم مناقشة مالحظات الطلبة حول البرنامج ومدى تلبيته لتوقعاتهم واالستفادة التي تم . 1
  .كما تتاح الفرصة للطلبة للتعبير عن أية مشاعر غير منتهية ومناقشتها, الحصول عليها

  

  األلعاب الدرامية : ثالثاً

  لعبة شبكة العنكبوت 

 .يقف جميع أفراد المجموعة بمن فيهم المدرب على شكل دائرة واسعة. 1

 .يقوم المدرب بتمرير كرة من الصوف على أحد األطفال. 2

ويمرر , عن أهم األشياء التي تعلمها واكتسبها خالل فترة التدريب" أ"يتحدث الطفل مثالً . 3
 " .ب" على الطالب الكرة

يستمر التمرين هكذا حتى يتمكن كل طالب من المشاركة والحديث عن تجربته أثناء مشاركته . 4
 .في جلسات التدريب

لتزامهم وتفاعلهم مع المدرب  على إفي نهاية الجلسة يتقدم المدرب بالشكر والعرفان لألطفال. 5
م مستقبالً سعيداً خالياً من المشاكل والمواضيع التي تناولتها عناوين الجلسات متمنين له

 ).2007,صفير(واألزمات
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 فهرس الجداول

رقم 
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  الصفحة  المحتوى

  وأعداد مجتمع الدراسة حسب الجنس وعدد المدارسأفرادتوزيع   1.3
 .الطلبة

50  

  51  . عينة الدراسة وفق الجنس واسم المدرسةأفرادتوزيع   2.3
  53  ك العدواني أبعاد مقياس السلو  3.3
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 . الكلية

54  

ثر برنامج أنحرافات المعيارية للفروق في المتوسطات الحسابية واإل  1.4
رامي في خفض السلوك العدواني تدريبي قائم على اللعب بأسلوب د

لدى طلبة الصف الثامن تبعاً لمتغيرات الطريقة والجنس والتفاعل بينهما 

59  

ثر البرنامج التدريبي أل) ANCOVA(ختبار تحليل التغايرإنتائج   2.4
  .ختبار القبلي عامالً مصاحباًاإلباعتبار 

60  
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62  
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