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الفصل األول 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

مشكمة الدراسة وأىميتيا 

المقدمة 1.1 

 محمكد، كلقد ف سمكؾن ال اجتماعيان مذمكمان، يقابمو خمؽ الميف كالرفؽ كىك خمؽ حسؼيعتبر العف
َأَتجَعُؿِ فيَيا َمف )نبأنا اهلل تعالى بحتمية ظيكر العنؼ في كاقع المجتمع البشرم في قكلو تعالى 

(. 30 ةسكرة البقرة، آم )(ُيِفسُد ِفيَيا َكيسِفُؾ الِدَماَء َكَنحُف ُنَسبُِّح ِبَحمِدَؾ َكُنَقدُِّس َلَؾ 
 

 اإلنساف منذ أف خمقو اهلل سبحانو كتعالى ليعمر              افظاىرة العنؼ ظاىرة بشرية عرفو
َفَطكََّعت َلُو َنفُسُو  )األرض، كذلؾ عندما قتؿ قابيؿ أخاه إرضاء لشيكتو كطاعة لنفسو قاؿ تعالى 

كمنذ ذلؾ التاريخ تعددت  (30سكرة المائدة، آية،  )(َقتَؿ َأِخيِو َفَقَتَمُو َفَأصَبَح ِمَف الَخاِسِريَف 
(. 2007عبد المنعـ، )مظاىر العنؼ كتنكعت مف حيث شدتيا كنكعيتيا كآثارىا 

 
كقد تنكعت مصادر العنؼ في المجتمع البشرم ابتداء مف العنؼ الطبيعي كقسكة البيئة كظركؼ 
الحياة بما فييا مف أمطار كرياح كحر كبرد كزالزؿ كبراكيف كغيرىا إلى العنؼ البشرم عمى البشر 
بدء مف العنؼ السياسي كالعسكرم كاالجتماعي األسرم كاالقتصادم كالمدرسي كما يتفرع عنيا 

. مف مظاىر كأنكاع حسب المجتمعات كالظركؼ
 

 كفي اآلكنة األخيرة كثرت حكادث العنؼ كازداد انتشار سمكؾ العنؼ في كثير مف مجتمعات 
العالـ بما في ذلؾ مجتمعاتنا العربية كالتي كانت تمتاز باليدكء ك االستقرار كالقيـ الركحية 
اإلسبلمية كالشرقية كقيـ المكدة كحسف الجكار كالسمـ كالسبلـ كالرفؽ كاليدكء كالسكينة، كيعد 

(.   1997 العيسكم، )العنؼ غير مقبكؿ في مجتمعات ذات حضارة إنسانية راسخة 
 

كنظرا لمظركؼ الصعبة التي يتعرض ليا الشعب الفمسطيني كالمتمثمة في التيديد، كالقتؿ، 
 فكالتدمير، كتقييد الحركة كاإلغبلقات، كاإلىانة، كالتعذيب، كارتفاع نسبة البطالة كغيرىا الكثير ـ
أساليب العنؼ المكجو التي ال تحصى كال تعد مف قبؿ االحتبلؿ، فيذه الظركؼ تركت بصماتيا 
 ةعمى الحياة اليكمية لكافة فئات الشعب كىذا بدكره ينعكس عمى كافة جكانب الحياة االقتصادم
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كاالجتماعية كالنفسية كغيرىا مما يييء أرضا خصبة لتنامي العنؼ في داخؿ مؤسسات التنشئة 
. (األسرة كالمدرسة كالمجتمع)االجتماعية 

 
كتعد المدرسة مف أىـ مؤسسات التنشئة االجتماعية بجانب األسرة، كالتي يعكؿ عمييا تحقيؽ 

عداد جيؿ يممؾ ثقافة قائمة عمى الحكار كالتفاىـ ةالكثير مف األىداؼ التربكية كالعممي ، كا 
 كتقبؿ اآلخر، كالتمسؾ بالقيـ كاالتجاىات التربكية كالتزكد بالمعرفة المختمفة عمى اعتبار ـكاالحترا

حمداف، )أنيـ ثركة كصانعي المستقبؿ، كاالىتماـ بيـ كرعايتيـ مف أكلى األكلكيات        
2007 .)

 
 كيعتبر مكضكع العنؼ في المدرسة ىك عنؼ خفي، كامف في النشاط التربكم كفي الثقافة 

 التي تتجاىؿ التنكع االمدرسية بكؿ عناصرىا، تمؾ الثقافة التي ترتبط أشد االرتباط باأليدكلكجي
كالتغيير االجتماعي، كتضيؼ عمى نفسيا شيئان مف القداسة كالعقبلنية التي تحكؿ دكف ظيكر 

(.  1998 مبارؾ،)عنفيا بصكرة فجة كعمى نحك كاضح 
 

نما في األساليب التي    كنكاجو في اآلكنة األخيرة تطكران ليس فقط في كمية أعماؿ العنؼ كا 
يستخدميا الطبلب في تنفيذ سمكؾ العنؼ كالقتؿ كاليجـك المسمح ضد الطبلب مف ناحية 

عنؼ مف المدرس )، كلـ تعد الظاىرة مقتصرة عمى شكميا النمطي لكالمدرسيف مف الناحية األخر
كلكنيا امتدت كتبدلت فأصبحنا نرل العنؼ باتجاىات مختمفة كبأشكاؿ مختمفة  (تجاه طبلبو 

  (. 2001حجازم،)
 

العنؼ المدرسي عمى أنو ذلؾ السمكؾ العدكاني الذم يحدث مف بعض الطبلب " القرني"عرؼ 
سكاءن اتجاه البعض منيـ أك اتجاه بعض معممييـ بالمدرسة أك حتى اتجاه المدير نفسو أك اتجاه 
المعدات كاألدكات كالمعدات المدرسية أك المباني كيتخذ العنؼ المدرسي أشكاال مختمفة منيا ما 

يتعمؽ باألفراد، كيككف العنؼ ىنا أما باستخداـ الضرب باأليدم أك باألدكات أك باستخداـ األلفاظ 
النابية، كمنيا ما يككف اتجاه األدكات كالمعدات كالمباني كيككف باستخداـ التخريب سكاء بالحرؽ 

 . ( 2004البشرم،)أك الكسر أك المسح أك الشطب أك الكتابة المشينة 
 

أسباب العنؼ الخاصة بالتبلميذ مثؿ  :منيا كتعكد ظاىرة العنؼ في المدارس إلى عدة أسباب
. الرغبة في حب الظيكر كالتأثر بكسائؿ األعبلـ، كضعؼ التحصيؿ الدراسي، كالمشاكؿ األسرية

 كالتي تتمثؿ في العبء التدريسي، كعدـ مبلءمتو المكاد مع :كىناؾ أسباب تعكد لممدرسيف
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 مثؿ :إلى المدرسة ، كىناؾ أسباب ترجعفتخصص المدرس، كعدـ تقديـ برامج تأىيمية لممدرسي
عدـ مبلءمة حجـ الغرؼ التدريسة مع عدد التبلميذ، كعدـ كجكد مرافؽ صحية، كعدـ كجكد 
ساحات لؤلنشطة الرياضية، كعدـ إدخاؿ كسائؿ تعميمية حديثة في عممية التدريس مثؿ أجيزة 

 (.1977أسعد، )الحاسكب كالمختبرات 
 

ف كاف مكضكع العنؼ ظاىرة سمككية منتشرة بصفة عامة لدل جميع المراحؿ العمرية مف  كا 
( S.Hall)الطمبة أال أنو األكثر انتشارا لدل المراىقيف بصفة خاصة حيث كصؼ ستانمي ىكؿ   

 طفترة المراىقة بأنيا فترة عكاصؼ كتكتر كشدة تكتنفيا األزمات النفسية كتسكدىا المعاناة كاإلحبا
(. 1997عبد القادر، )كالصراع كالقمؽ كالمشكبلت كصعكبات التكافؽ 

 
فمرحمة المراىقة ىي مرحمة استيقاظ االنفعاالت كالحاجات المختمفة كفترة ظيكر أك كضكح 

تتسـ ىذه المرحمة بالقمؽ كالضيؽ كالثكرة كالشؾ كالقدرات كاإلمكانات الجسمية كالعقمية كغيرىا 
(.  1975 الفقي،)فيي محفكفة باأللـ كاألمؿ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
أنو ُيبلحظ في ىذه المرحمة مشاعر الغضب كالتمرد نحك مصادر السمطة  (1999)" زىراف"كيؤكد 

كالمدرسة كالمجتمع خاصة تمؾ التي تحكؿ بيف المراىؽ كبيف تطمعاتو إلى التحرر كاالستقبلؿ، 
كيعتبر الغضب مف أىـ أعراض الحساسية االنفعالية، كتتمثؿ مثيرات الغضب في ىذه الفترة 

. بشعكر المراىؽ بالظمـ كالحرماف، كشعكره أف اآلخريف ال يفيمكنو
 

أف العنؼ كالسمكؾ العدكاني يكثر انتشاره بيف المراىقيف كيتمثؿ في مظاىر كثيرة " األشكؿ"كيرل 
 بالمعمميف كعدـ احتراميـ كالعناد           كالتحدم، ؾمنيا التيريج في الفصؿ، كاالحتكا

 األشكؿ، ) في الدراسة، كاستعماؿ الكممات البذيئة ـكتخريب أثاث المدرسة كالفصؿ، كعدـ االنتظا

1982 .)
 

كنظرا لآلثار السمبية التي يتركيا العنؼ المدرسي عمى العممية التربكية فقد تعددت األساليب 
 (Cognitiveاإلرشادية التي تسعى إلى تخفيض سمكؾ العنؼ، كيعتبر المدخؿ المعرفي

Approach)  محكران يمكف مف خبللو تخفيض سمكؾ العنؼ لدل المراىقيف كىك مف المداخؿ
الحديثة في عمـ النفس، كينظر ىذا المدخؿ إلى اإلنساف مف زاكية المعرفة، فأفكار الفرد كمعارفة 

كفقان ليذا المدخؿ تمعب دكرا رئيسان في تشكيؿ سمككو كبناء شخصيتو، كيعتبر ألبرت أليس 
Albert Ellis (. 2002السحيمي، ) رائد ىذا االتجاه
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كيشير البرت أليس رائد ىذا االتجاه إلى أف العنؼ ينشأ كيستمر نتيجة لبعض األفكار كالمعتقدات 
التي تخمك مف المنطقية كالعقبلنية، حيث يتبنى أىدافا غير كاقعية بؿ كمستحيمة كغالبا ما تتصؼ 

 التي لف يستطيع الفرد تحقيقيا ستؤدم إلى شعكره بعدـ الكفاءة كعدـ ربالكماؿ كمثؿ ىذه األفكا
( . 1997عبد القادر، )القيمة كالفشؿ مما يؤدم إلى االضطراب االنفعالي 

 
 في عبلج األضطرابات النفسية يعرؼ بالعبلج العقبلني االنفعالي منيجا Ellisكلقد اتبع أليس 

 كىك أحد أساليب تعديؿ السمكؾ المعرفي الذم (Rational-emotive-therapy)السمككي 
ييدؼ إلى مساعدة الفرد في التعرؼ عمى أفكاره غير العقبلنية، كالتي تسبب رد فعؿ غير 

مناسب لديو نحك العالـ المحيط بو، كأف يتفيـ الفمسفة العقبلنية لمحياة كتشجيعو عمى تعديؿ 
(.  1994مميكة، )أفكاره البلعقبلنية، ككيؼ يمكف استبداليا بأفكار أكثر عقبلنية 

 
 السمككي بأنو أحد األساليب اإلرشادية الذم م كيعرؼ محمكد إبراىيـ اإلرشاد العقبلني االنفعاؿ

 ر كييدؼ اإلرشاد العقبلني االنفعالي إلى تحديد األفكا1955 عاـ Ellis))قدمو البرت أليس 
كالمعتقدات البلعقبلنية كالبلمنطقية في سمكؾ العميؿ إلى أفكار كمعتقدات عقبلنية منطقية 

(.  1992 إبراىيـ، )سميمة، كتبني العميؿ فمسفة جديدة في الحياة 
 

كيرل أليس الناس كاقعييف كغير كاقعييف، كأف معتقدات الناس تؤثر في سمككيـ، كأف الناس 
القمؽ كالعدكاف كالشعكر بالذنب بسبب تفكيرىـ البلكاقعي كحالتيـ : عرضة لممشاعر السمبية مثؿ

 أبك عيطة،)االنفعالية التي يمكف التغمب عمييا بتنمية قدرات الفرد العقمية كزيادة درجة إدراكو 

(2002  .)
 

كيؤكد ألبرت إليس أف مشاكؿ الناس تنتج عف طريقة تفكيرىـ، كفمسفتيـ في تفسيرىا كليس مف 
: األحداث نفسيا، كيؤكد إليس أف نظاـ المعتقدات التي يؤمف بيا الفرد تقسـ إلى قسميف ىما

. (Ellis, 1975)األفكار العقبلنية كاألفكار البلعقبلنية 
 

كقد ذكر اليس إحدل عشرة فكرة غير عقبلنية أك غير منطقية تكمف كراء السمكؾ المضطرب، 
كأظيرت دراسات متعددة كجكد مثؿ ىذه األفكار في الثقافات العربية، فقد بينت دراسة الحمكز 

كجكد عبلقة بيف األفكار البلعقبلنية كالقمؽ لدل طمبة جامعات الضفة الغربية في  (2006)
.    البلعقبلنيةركجكد عبلقة بيف الضغط النفسي كاألفكا (2002)فمسطيف، كقد كجد غنيـ 
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الذم يكضح فيو كيؼ يؤثر التفكير عمى االنفعاالت،  (ABC) نمكذج Elliss (1979)كقدـ 
كتشير إلى النتائج االنفعالية  (C)المعتقدات كاألفكار، ك (B)الحدث،  (A)حيث يكضح 

كلكف  (C )تالمسؤكؿ عف السمككيات كاالنفعاال (A)كالسمككية، ككفقا ليذه النظرية فميس الحدث 
(. A)كالتي تستخدـ في كصؼ كتقييـ األحداث  (B)نتيجة لممعتقدات 

 
 السمككي مجمكعة مف الفنيات المعرفية مثؿ الحديث الذاتي ميستخدـ العبلج العقبلني االنفعاؿ

المستمر، كالمراجعة، كاألسمكب التربكم النفسي، كتعميـ اآلخريف، كىناؾ مجمكعة مف الفنيات 
 مثؿ التخيؿ كالتصكر، كلعب األدكار، كتماريف مياجمة الخجؿ، كاستخداـ العبارات ةاالنفعالي

الذاتية النشطة ككذلؾ يكجد مجمكعة مف الفنيات السمككية مثؿ الكاجبات البيتية، كأساليب 
(. 2002الخكجا، )االسترخاء، كأسمكب التخيؿ

 
كيمكف كصؼ العممية اإلرشادية كفقا لنظرية أليس عمى أنيا عممية تعميمية إنسانية عممية لغكية 
فالمرشد يعمـ العميؿ كيؼ يتحرل كيناقش أفكاره البلعقبلنية بطريقة منطقية عممية مما يجعؿ 
المرشد يعمـ العميؿ كيؼ يتقبؿ نفسو ككيؼ يفرؽ بيف قبكؿ النفس البلمشركط كقبكؿ النفس 

( 1998الزيكد، )المرتكز عمى النجاح فقط 
 

 البلمنطقية رلذا فإف ميمة المعالج ىي مساعدة المسترشد عمى التخمص مف االتجاىات كاألفكا
 عنيا بأفكار منطقية كتعريفو أف الصعكبات التي يعاني منيا ىي نتيجة تفكيره ةكاالستعاض

عادة تنظيـ أفكاره كمدركاتو، كذلؾ مف  البلمنطقي كتشكه إدراكو، ككذلؾ إكسابو التفكير العقبلني كا 
( 2004العزة، كعبد اليادم، )اجؿ إزالة الصعكبات التي يعاني منيا 

 
كيخمص الباحث أف اليدؼ األساسي لمعبلج كاإلرشاد العقبلني االنفعالي السمككي ىك تعميـ 

الشخص كيؼ يتحرل عف أفكاره البلعقبلنية كمف ثـ يناقشيا كيفندىا ثـ يستبدليا بأفكار عقبلنية 
كمنطقية، لذا فإف مساعدة الطبلب عمى تنمية التفكير العقبلني لدييـ، كخفض التفكير البلعقبلني، 

. يمكف أف يمعب دكران ميما في خفض مظاىر العنؼ لدييـ
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مشكمة الدراسة  2.1 

لقد أىتـ المربكف كثيرا بتطكير العممية التربكية كاالرتقاء بيا إلى مستكل أفضؿ، إال أف المؤسسة 
التعميمية ما زالت تعاني مف مشكمة خطيرة أال كىي ظاىرة العنؼ، حيث تكاجو المدارس في 

. اآلكنة األخيرة تفشي ىذه الظاىرة كتعدد أساليبيا كتطكر أدكاتيا
 

فالمساىمة في حؿ ىذه الظاىرة يساعد عمى تطكير العممية التربكية داخؿ أركقة          
المدرسة، كتكجيو اىتماـ كؿ مف كاف لو صمة بالعممية التعميمية سكاء كانكا طمبة أك معمميف أك 

. مرشديف أك مديرم مدارس أك مسئكليف إلى تجكيد العممية التربكية كاالزدىار بيا
 

كقد ظيرت مشكمة الدراسة لدل الباحث مف خبلؿ عممو كمرشد تربكم في مدارس التربية كالتعميـ 
ّطبلعو عمى حجـ ىذه الظاىرة، كاآلثار السمبية الناتجة عنيا  في محافظة قمقيمية في فمسطيف، كا 
عاقة سير الدراسة كانتظاميا، كحاجة الطمبة إلى البرامج اإلرشادية،  مثؿ إىدار طاقات الطمبة كا 
مما عزز لدل الباحث فكرة الدراسة، كمف ىنا ظيرت مشكمة الدراسة لدل الباحث لمتعرؼ عمى 
فاعمية برنامج إرشادم عقبلني انفعالي سمككي في خفض مظاىر العنؼ لدل عينة مف طبلب 
الصؼ العاشر، كقد تـ اختيار طبلب الصؼ العاشر كذلؾ نظران لطبيعة مرحمة المراىقة التي 

. يعيشيا ىؤالء الطبلب مما يساعد بشكؿ رئيسي في تفسير صدكر االستجابات العنيفة
 

: كفي ضكء ما سبؽ يمكف تحديد مشكمة الدراسة عمى النحك التالي
ما فعالية برنامج إرشادم عقبلني انفعالي سمككي في خفض مظاىر العنؼ المدرسي لدل عينة 

مف طبلب الصؼ العاشر األساسي ؟ 
 

فرضيات الدراسة 3.1 

في ( α) ≤0.05  الداللةتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ال :الفرضية األولى 
 لدل طبلب الصؼ العاشر األساسي في محافظة الحسابية لمظاىر العنؼ المدرسيمتكسطات اؿ

.  بيف أفراد المجمكعة التجريبية قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعد تطبيؽ البرنامجقمقيمية
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في ( α) ≤0.05  الداللةتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكلال : الفرضية الثانية
 لدل طبلب الصؼ العاشر األساسي في محافظة الحسابية لمظاىر العنؼ المدرسيمتكسطات اؿ

.  بيف أفراد المجمكعة التجريبية كأفراد المجمكعة الضابطة عمى االختبار البعدمقمقيمية

في ( α) ≤0.05  الداللةتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكلال   :انفزضٍت انثانثت
 لدل طبلب الصؼ العاشر األساسي في محافظة الحسابية لمظاىر العنؼ المدرسيمتكسطات اؿ

.  لممجمكعة التجريبيةظبيف أفراد المجمكعة التجريبية تبعا لبلختبار البعدم كاختبار االحتفاقمقيمية 
 أىداف الدراسة4.1

: تيدؼ الدراسة الحالية إلى
 . قياس مستكل مظاىر العنؼ المدرسي لدل طبلب الصؼ العاشر1.

تدريب طبلب الصؼ العاشر عمى كيفية خفض مظاىر العنؼ لدييـ مف خبلؿ البرنامج 2. 
. المصمـ

 تصميـ برنامج لخفض مظاىر العنؼ المدرسي لدل عينة مف طبلب الصؼ العاشر في 3. 
. مدرسة ذككر حبمة الثانكية

 تيدؼ ىذه الدراسة إلى التحقؽ مف فاعمية برنامج اإلرشاد العقبلني االنفعالي السمككي 4. 
في خفض مظاىر العنؼ لدل عينة مف طبلب الصؼ العاشر األساسي في مدرسة ذككر 

 .حبمة الثانكية

 
أىمية الدراسة  5.1

 تكمف أىمية ىذه الدراسة في أنيا تسعى لدراسة فعالية برنامج إرشادم عقبلني انفعالي سمككي 
في خفض مظاىر العنؼ لدل عينة مف طبلب الصؼ العاشر، كال شؾ أف ىذا المكضكع ينطكم 

. عمى أىمية كبيرة سكاء كاف ذلؾ مف الناحية النظرية أك التطبيقية
 

 فمن الناحية النظرية  

تكمف أىمية الدراسة الحالية في ندرة الدراسات التي تناكلت برنامجان عقبلنيان انفعاليان سمككيان 1. 
. في خفض سمكؾ العنؼ لدل طمبة الصؼ العاشر

مدل الحاجة الممحة إلى إيجاد برامج تطبيقية تساىـ في خفض مظاىر العنؼ لدل طمبة 2. 
 .الصؼ العاشر كتبني ذلؾ عمميان كنظريان 
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تفيد الدراسة الحالية في التعرؼ عمى مدل فاعمية برنامج إرشادم عقبلني انفعالي سمككي 3. 
 .في خفض مظاىر العنؼ لدل طبلب الصؼ العاشر

.  تتضح أىمية الدراسة في أف تككف نكاة لدراسات أخرل قادمة في مجاؿ العنؼ4. 
 

أىمية تطبيقية  

: أما عف أىمية الدراسة مف الناحية التطبيقية فيي تتمثؿ

 االستفادة مف نتائج الدراسة في التكصؿ إلى برنامج إرشادم يساىـ في خفض مظاىر العنؼ 1.
المدرسي ، كيمكف لممرشديف كالمختصيف أف يستفيدكا مف ىذا البرنامج في خفض مظاىر العنؼ 
 .عند الطمبة العنيفيف في المستقبؿ كصكالن بيـ إلى مستكل مناسب مف التكافؽ   كالصحة النفسية

االستفادة مف البرنامج اإلرشادم العقبلني االنفعالي السمككي الطمبة في مساعدة الطبلب في 2. 
.  عمى المعتقدات كاألفكار البلعقبلنية كالدكر الذم تقـك بو في إحداث العنؼؼالتعر

 تساعد الطبلب عمى أف يككنكا عمى كعي بأحاديثيـ الذاتية كالتي تنعكس عمى تفكيرىـ 3. 
كبالتالي سمككيـ العنيؼ، ككذلؾ تدريب الطبلب عمى استخداـ عدد مف الفنيات المعرفية التي 

. تفيد في التخمص مف مظاىر العنؼ كمكاجية األحداث العنيفة التي قد يتعرضكف ليا 
كتبرز أىمية الدراسة في ككنيا مف الدراسات السباقة التي تبحث في فعالية برنامج إرشادم 4. 

عقبلني انفعالي في خفض مظاىر العنؼ، إذ مف المتكقع أف تثرم المكتبة الفمسطينية بدراسات 
. ال تزاؿ نادرة في ىذا المجاؿ

تفيد نتائج الدراسة في تصميـ برامج مكجيو لمطبلب كالمدرسيف كأكلياء أمكرالطبلب لمتخفيض 5. 
. مف سمكؾ العنؼ كالكقاية منو كعبلجو

 
 
 
 
 
 

محددات الدراسة  6.1 

: اقتصرت ىذه الدراسة عمى المحددات التالية
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.  أجريت ىذه الدراسة عمى طمبة الصؼ العاشر في مدرسة ذككر حبمة الثانكية:محدد مكاني
(. 2008/2007)طبقت ىذه الدراسة في الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي : محدد زماني
 اقتصرت الدراسة عمى عينة مف طمبة الصؼ العاشر في مدرسة ذككر حبمة :محدد بشري

. الثانكية
.  المفاىيـ كالمصطمحات الكاردة في ىذه الدراسة:محدد مفاىيمي
جراءات تطبيقييـ:محدد إجرائي :  كىماا أدكات الدراسة مف حيث صدقيما كا 

 (لمطبلب)إستبانة مظاىر العنؼ  - أ

.  البرنامج اإلرشادم العقبلني االنفعالي السمككي-ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإلطار النظري والدراسات السابقة : الفصل الثاني
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اإلطار النظري 1.2
 

 الدراسات السابقة 2.2
 

.  الدراسات التي تناولت موضوع العنف المدرسي 1.2.2
 

.  الدراسات التي تناولت البرامج اإلرشادية في خفض العنف المدرسي  2.2.2
 

الدراسات التي تناولت فاعمية البرنامج اإلرشادي العقالني االنفعالي   3.2.2
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الثاني 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 

العنؼ المدرسي : يستعرض ىذا الفصؿ مكضكعيف رئيسيف يشكبلف متغيرات الدراسة كىما
كالبرنامج اإلرشادم العقبلني االنفعالي السمككي، كما كيتناكؿ ىذا الفصؿ عدد مف الدراسات 
السابقة التي تناكلت مكضكع العنؼ المدرسي، ثـ الدراسات التي تناكلت البرامج اإلرشادية في 

العقبلني  خفض العنؼ المدرسي، كبعد ذلؾ الدراسات التي تناكلت فاعمية البرنامج اإلرشادم
. االنفعالي السمككي

 

 اإلطار النظري 1.2
 

تعريف العنف 1.1.2 
يكاد يككف مف الصعب تقديـ تعريؼ مكحد لمعنؼ كذلؾ الختبلؼ اىتمامات كتخصصات   

، كىؤالء عالباحثيف في ىذا الصدد فعمماء السياسة يعرفكنو بطريقة مختمفة عف عمماء االجتما
يختمفكف في تعريفيـ عف عمماء النفس، أك عمماء الجريمة كالقانكف، كما انو يعرؼ أحيانا بطريقة 

.  تختمؼ باختبلؼ األغراض التي يراد الكصكؿ إلييا باختبلؼ الظركؼ المحيطة أيضا
 

ككما إف العنؼ يعرؼ بقدر ارتباطو بمكضكع ما، فيك أيضا يمكف أف يعرؼ في ارتباطو بزماف 
كمكاف محدديف، فالعنؼ عند بعض القبائؿ اإلفريقية قد يختمؼ عف العنؼ في المجتمعات 

 (.1993بيرفيك، )المتمدنة 
 

كيمكف تناكؿ مفيـك العنؼ مف منطمقات مختمفة سكاء مف حيث السياؽ المغكم، أك مف حيث 
مدل شرعيتو أك مف حيث آثاره النفسية كالمفظية كالمادية، كتعكس تعريفات العنؼ مجاالت 

(. 1999 حممي، )اىتماـ المختصيف 
 
 
 
 
 

: ك فيما يمي استعراض ألىـ تعريفات العنؼ 
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: التعريف المغوي/ أوالً 
المعجـ )أم أخذه بشدة ك قسكة كالمو كغيره فيك عنيؼ  : كعميو عنفان كعنافة : العنؼ لغة 
(. 1985الكسيط، 

 
ىك الخرؽ باألمر كقمة الرفؽ، عنؼ بو، كعميو يعنؼ عنفا : كالعنؼ كما جاء في لساف العرب

كعنافة، كأعنفو كعنفو تعنيفا، ىك عنيؼ إذ لـ يكف رقيقا في أمره، كاعتنؼ المرء أخذه     بعنؼ، 
الشدة : كىك بالضـ ((أف اهلل يعطي عمى الرفؽ ما ال يعطي عمى العنؼ))كفي الحديث الشريؼ 

(. 1979ابف منظكر، )كالمشقة، ككؿ ما في الرفؽ مف الخير ففي العنؼ مف الشر مثمو 
 

غير أف معنى العنؼ اكتسب داللة أخرل مختمفة عند العرب المحدثيف، فأصبح مقاببلن لمفظة 
(Violence) في الفرنسية أك اإلنجميزية، أك (Gewalt) في األلمانية، مف المعنى الحقكقي 

الحديث، كفي الحقيقة فإف لفظة العنؼ كما كردت في الحديث أك الشعر العربي القديـ قريبة مف 
 أم Vis)) في البلتينية التي تعني الغمظة كالقكة الشديدة، كىي مشتقة مف ((Violentiaمعنى 

 في اليكنانية أم القكة (bia)القكة الفيزيائية أك كمية ككفرة شيء ما، كىك معنى عمى صمة بمفظة 
. (1997المسكيني، ) الحية، ذلؾ أف العربية تقكؿ عنفكاف كؿ شيء أكلو

 
:  لمعنفةالتعريفات النفسية واالجتماعي/ثانيًا 

ىك استخداـ الكسائؿ التي تستيدؼ األضرار : العنؼ ((Unesco,1974عرفت منظمة اليكنسكك 
بسبلمة اآلخريف الجسدية أك النفسية أك األخبلقية، كاعتبرت العنؼ النفسي أك األخبلقي نكعا 

 كشدة مف العنؼ الجسدم، اأعمؽ مف العنؼ الجسدم كأكثر استحقاقا لئلدانة ألنو أكثر إضرار
.  كأكثر خطرا منو

 
العنؼ عمى أنو االستخداـ الفعمي لمقكة  (James. Short, 1977)كيعرؼ جيمس شكرت 

.  إلحداث الضرر كاألذل باألشخاص كالتدمير كاإلتبلؼ بالممتمكات العامة
 

ىك استخداـ الضغط أك القكة استخداما غير مشركع : كما كيعرؼ معجـ العمكـ االجتماعية العنؼ
(. 1978بدكم، )أك غير مطابؽ لمقانكف مف شأنو التأثير عمى أرادة فرد ما 
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عمى أنو فعؿ يعمد فاعمة إلى اغتصاب شخصية :كتعرؼ المكسكعة الفمسفية العربية العنؼ
اآلخريف، كذلؾ باقتحاميا إلى عمؽ كيانيا الكجكدم يرغميا في أفعاليا كفي مصيرىا منتزعان 

. (1986أدكنيس، )حقكقيا أك ممتمكاتيا أك االثنيف معان 
 

بأنو أحد أشكاؿ العدكاف البشرم الذم يتضمف ضررا : العنؼ ((Moyer, 1987)كيعرؼ مكير
(. 1200حطاب، )ماديا باألفراد أك الممتمكات

 
ىك األلـ الجسمي أك الجرح أك اإلصابة لؤلشخاص : العنؼ Marvin( "1975)مارفف "كيعرؼ 

أك الممتمكات كيعني بو عمكمان جرائـ العنؼ كالقتؿ كاالغتصاب كالسرقة كاليجكـ الجسدم أك 
(. 1992فراج، )تخريب لآلثار القديمة 

 
 أف العنؼ استجابة متطرفة فجة مف السمكؾ العدكاني تتسـ بالشدة كالتصمب تجاه دكيرل رشا

ذا استمرت في االزدياد نتيجة  شخص ما أك مكضكع معيف كال يمكف إخفائيا أك التحايؿ عمييا كا 
 (. 13 ص،1993 رشاد،)لمتكتر تككف مدمرة

 
 غير مباشر مادم أك معنكم ككؿ فعؿ ظاىر أك مستتر، مباشر أ: العنؼ" المختار"كما كيعرؼ 

، 1999المختار،     ) أك جماعة أك ممكية أم كاحد منيـ ر أك بأختمكجو إللحاؽ األذل بالذا
(. 156ص
 

بأنو أم سمكؾ يصدر مف فرد أك جماعة تجاه فرد أخر : عمى العنؼ (2000السمرم،  )كيعمؽ
أك آخريف ماديا كاف أـ لفظيا ايجابيا أـ سمبيا، مباشرا أك غير مباشر نتيجة لمشعكر بالغضب أك 

 أك لمدفاع عف النفس أك الممتمكات أك الرغبة في االنتقاـ مف اآلخريف، أك الحصكؿ عمى طاإلحبا
. مكاسب معينة كيترتب عميو إلحاؽ أذل بدني أك مادم أك نفسي بصكرة متعمدة بالطرؼ اآلخر

 
المادية ) العنؼ بأنو االستعماؿ المتعمد لمقكة الفيزيائية  (2002منظمة الصحة العالمية، )كعرفت

سكاء بالتيديد أك االستعماؿ المادم الحقيقي ضد شخص آخر أك ضد مجمكعة أك مجتمع  (
بحيث يؤدم إلى حدكث أك رجحاف حدكث إصابة أك مكت أك إصابة نفسية أك سكء النماء أك 

 .الحرماف
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عمى أنو ضغط مادم أك معنكم ذك طابع فردم أك جماعي ينزلو  (2003صالح، )كتعرفو 
اإلنساف باإلنساف كىك يمحؽ األذل باألفراد أك الممتمكات كىك لجكء لمقكة بقصد إرغاـ اآلخريف 

. عمى اتخاذ مكاقؼ ال يريدكنيا
 

: التعريف السياسي لمعنف/ثالثًا 

االستخداـ : في كتابو اإلرىاب كالعنؼ السياسي العنؼ عمى أنو (1986عز الديف، )عرؼ 
رعابو، أك المكجو إلى األشياء بتدميرىا أك إفسادىا  خافتو كا  اإلنساني لمقكة بغرض إرغاـ الغير كا 

. أك االستيبلء عمييا، ذلؾ االستيبلء الذم يككف دائما غير مشركع كيشكؿ في األصؿ جريمة
 

ىك االستخداـ الفعمي لمقكة أك التيديد باستخداميا لتحقيؽ : أف العنؼ السياسي" محمد سعد"كيشير
 الفردم أك بأىداؼ سياسية أك أىداؼ اجتماعية ليا دالالت كأبعاد سياسية بشكؿ يأخذ األسمك

(. 1998المختار، )الجماعي، السرم أك العمني المنظـ أك غير المنظـ 
 

العنؼ عمى انو استخداـ القكة المادية مباشرة أك مف خبلؿ السبلح  ( Hag, 1972 )كيعرؼ ىاج
إللحاؽ األذل كالتخريب باألشخاص كالممتمكات كقد يككف اليدؼ مف استخداـ العنؼ اكتساب 

( 2002السحمي، )كممارسة القكة كتحدم السمطة
 

في كتابو ظاىرة العنؼ السياسي في النظـ العربية عمى أنو  (40، ص1999إبراىيـ،  )كيشير
ظاىرة مركبة ليا جكانبيا السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالنفسية كىك ظاىرة عامة تعرفيا كؿ 

. المجتمعات البشرية بدرجات متفاكتة
 

 ةالعنؼ مف المنظكر السياسي عمى أنو ظاىرة تعرفيا المجتمعات اإلنساني(2000طو، )كيعرؼ 
كافة كبدرجات مختمفة كبصكر كأشكاؿ متعددة، كيكمف االختبلؼ بيف المجتمعات في أسباب 

العنؼ كفي مدل تطكير العنؼ مؤسسات العنؼ كآليات كأساليب فاعمة لمتعامؿ مع ىذه الظاىرة، 
 .أك في طبيعة الصيغة أك الصيغ السياسية التي يطكرىا المجتمع

: التعريف القانوني لمعنف/ رابعاً 
 

العنؼ ىك استخداـ الضغط أك القكة استخداما غير مشركع أك ( 1551، ص2000مراد،  )عرؼ 
. غير مطابؽ لمقانكف مف شأنو التأثير عمى إرادة فرد ما 
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العنؼ القانكني عمى أنو ممارسة اإلنساف لمقكة الطبيعية  (320 ص،2002 قناكم، )كقد عرفت 

. لمتغمب عمى مقاكمة الغير
 

أف العنؼ مف كجية النظر القانكنية ىك استخداـ القكة ضد النظاـ أك القانكف، " عبد الحافظ"كيرل 
: ففي القانكف المدني يعتبر سببا لفسخ العقكد كيحدد عمى النحك التالي

يككف العنؼ مف طبيعة الضغط عمى شخص عاقؿ كما يمكف أف يكحي باإلكراه مما يعرض 
 (.2006الخكلي، )شخصو أك ثركتو لشر كبير كحالي 

 
ف اختمفت بعض الشيء إال  كمف خبلؿ النظر إلى التعريفات السابقة نجد أف ىذه التعريفات كا 

 :- عمى ما يميدأنيا تتفؽ ك تؤؾ
 .(نفسيان )أف سمكؾ العنؼ قد يككف ماديا كتستخدـ بو القكة أك قد يككف معنكيا 1. 

سمكؾ العنؼ قد يمارسو شخصا كاحدا كبذلؾ يككف فرديا كقد تمارسو جماعة كبذلؾ يككف 2. 
 .جماعيا

ميما تعددت تعريفات العنؼ كتعددت أشكالو فاليدؼ مف كراء سمكؾ العنؼ كاحد كىك إلحاؽ 3. 
األذل كالضرر بالشخص المعنؼ سكاء كاف ىذا الضرر نفسيان أك جسميان، أك إقتصاديان أك 

. اجتماعيا
 

:  أشكال وأنواع العنف2.1.2

ارتبط في أذىاف الكثيريف ىذا العصر الذم نعيشو بأنو عصر العنؼ في حيف أف العنؼ قديـ 
قدـ الكجكد نفسو، كىك العنصر الذم قامت عميو نشأة الككف كاألساطير كالمبلحـ القديمة كالسمة 
األساسية التي ميزت أفعاؿ األبطاؿ كالقادة الذيف ترككا بصماتيـ كاضحة عمى مجريات التاريخ، 
كفي الرساالت السماكية كاف قتؿ قابيؿ ألخيو ىابيؿ أكؿ حادث عنؼ يدؿ عمى أف العنؼ جزء 
ف كاف مف الممكف  عضكم مف الطبيعة البشرية ال يمكف القضاء عمية كالتخمص منو نيائيا كا 

(. 2003راغب،  )تركيضو كالتخفيؼ مف آثاره المدمرة قدر اإلمكاف 
 

فإنو ال يمكف حصر أنماطو، الف الحياة تأتي دائما بالجديد مف مظاىر السمكؾ العنيؼ الذم 
تختمؼ أنماطو كمسبباتو بتغير الظركؼ التاريخية في زماف معيف، كمكاف معيف، كثقافة معينة، 
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أف العنؼ لو ألؼ كجو كأف أشكاؿ العنؼ مثؿ األعداد تبدك ال متناىية  (جكف لككا )كقد ذكر 
(. 2006الخكلى، )
 

عنؼ مقصكد، كغير مقصكد، : أف ىناؾ أربعة أنكاع مف العنؼ ىي ((جالتنج ))فقد أكضح 
ككاضح، ككامف، كىذه األنكاع األربعة تتفرع إلى عنؼ ىيكمي عاـ، كعنؼ شخصي خاص، ككؿ 
منيما يتميز بأنو عنؼ جسدم أك نفسي أك بيدؼ أك بغير ىدؼ، كيبدك أف حاصؿ ضرب ىذه 

(. 2003راغب،  )التعريفات يمكف أف يصؿ إلى نتائج يصعب حصرىا أك تحديدىا 
 

 في كتابو العنؼ في مكاقؼ الحياة اليكمية أف منظمة الصحة العالمية (2006الخكلى، )ك أشار 
:  فرقت بيف ثبلثة مجمكعات مف العنؼ كذلؾ بحسب خصائص مقترفي فعؿ العنؼ كىي

 
: العنف الموجو نحو الذات1. 

كيقسـ العنؼ المكجو لمذات إلى سمكؾ انتحارم كانتياؾ الذات كيشمؿ األكؿ األفكار االنتحارية 
 التاـ، أما االنتياؾ الذاتي ر التظاىرية أك اإلصابة الذاتية المدركسة، كاالنتحاركمحاكالت االنتحا

 .بالمقابؿ فيشمؿ أعماال أخرل كالتشكية
 

العنف بين األشخاص  2.  

العنؼ العائمي كبيف القرناء الكثيقي الصمة : حيث ينقسـ العنؼ بيف األشخاص إلى فئتيف فرعيتيف
بالضحية، حيث يقع العنؼ بشكؿ كبير بيف أفراد العائمة ك القرناء الكثيقي الصمة بالضحية، كيقع 

.  ك لكف ليس بشكؿ مطمؽؿعادة في المنز
 

: العنف المجتمعي3. 
 كىك العنؼ الذم يقع بيف أفراد ال قرابة بينيـ، كقد يعرفكف بعضيـ أك ال يعرفكف، كيقع بشكؿ 

(. 2006الخكلي،  )عاـ خارج المنزؿ 
: بيف ثبلثة أشكاؿ شائعة مف العنؼ كىي (1995الزعبي، )كيميز 

 
: العنف الجسدي 1. 

لحاؽ أضرار جسمية  كىك استخداـ القكة الجسدية بشكؿ متعمد تجاه اآلخريف مف أجؿ إيذائيـ كا 
ليـ، كذلؾ ككسيمة عقاب غير شرعية مما يؤدم إلى اآلالـ كأكجاع كمعاناة نفسية جراء تمؾ 



18 

 

 الحرؽ أك الكي بالنار، كرفسات باألرجؿ، –األضرار، كمف األمثمة عمى استخداـ العنؼ الجسدم 
 . الجسـ، كدفع الشخصءكخنؽ كضرب باأليدم أك األدكات ألعضا

العنف النفسي  2. 
كيتـ مف خبلؿ عمؿ أك االمتناع عف القياـ بعمؿ كىذا كفؽ مقاييس مجتمعية تعرؼ عمميا 

الضرر النفسي، كقد تحدث تمؾ األفعاؿ عمى يد شخص أك مجمكعة مف األشخاص يمتمككف 
القكة كالسيطرة بيدؼ إلحاؽ الضرر بالشخص مما يؤثر عمى كظائفو السمككية، كالكجدانية، 

 .كالذىنية، كالجسدية
 

:  الستة التاليةطكيمكف أف يأخذ العنؼ األنما
.  الرفض كيتضمف رفضان لمطالب الطفؿ كحاجاتو بطريقة فظة1.
ىماؿ التكاصؿـ إيذاء المشاعر إىماليا كيتمثؿ في سمكؾ البركد كعدـ االىتما2. . ، كا 
 اإلذالؿ كيأخذ أشكاالن مثؿ إذالؿ الطفؿ بحضكر اآلخريف، أك كصفو بالغباء أك مقارنتو 3.

. باآلخريف
. اإلرىاب كيعني إجبار الطفؿ عمى مشاىدة العنؼ الذم يمارس ضد اآلخريف 4. 
.  العزؿ كيتمثؿ في عدـ السماح لمطفؿ بالمعب مع اآلخريف، أك حرمانو مف األشياء التي يحبيا5.
(. Craig,1996) االستغبلؿ كيتمثؿ في الحصكؿ عمى فكائد مف خبلؿ استغبلؿ الطفؿ 6.
 

اإلىمال  3. 
كيعرؼ عمى أنو عدـ تمبية رغبات الطفؿ األساسية لفترة مستمرة مف الزمف، كيصنؼ الزعبي 

 :اإلىماؿ إلى فئتيف
. إىماؿ مقصكد. أ
. إىماؿ غير مقصكد. ب
 

:  بيف أربعة أنكاع مف العنؼ ىي)2007) في حسيفBuss( 1969)" بص"كقد ميز 
كيشير ىذا النكع مف العنؼ إلى االعتداء عمى الشخص اآلخر مف : (البدني) العنف الجسمي 1.

خبلؿ استخداـ بيدؼ إلحاؽ األذل بو كالضرب كالدفع أك العراؾ باأليدم كاستخداـ األسمحة 
. كاألدكات األخرل كالسكيف ك البندقية

 كيشير العنؼ المفظي إلى استخداـ المغة أك األلفاظ في التعبير عف العنؼ : العنف المفظي2.
بيدؼ إلحاؽ األذل باآلخريف أك ىك استجابة لفظية تصدر عف الفرد حياؿ األشياء كاألشخاص 
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اآلخريف كالسب كالشتائـ ك التقميؿ مف أىمية كشأف اآلخريف كالنقد كالسخرية منيـ كالتنابز 
طبلؽ النكات كتركيج اإلشاعات المغرضة كاستخداـ عبارات التيديد كالتيكـ . باأللقاب كالنميمة كا 

كىذا النكع مف العنؼ ال يعتمد عمى األلفاظ بؿ يستخدـ اإلشارات : العنف غير المفظي3. 
كاإليماءات مثؿ إخراج المساف كالبصؽ كتجاىؿ األخر كعدـ االىتماـ بو أك االمتناع عف النظر 

. نحكه
 كىك استخداـ العنؼ الجسمي كالمفظي كأداة أك كسيمة لمحصكؿ عمى شيء : العنف الوسيمي4.

ما كقد ال يككف لمفرد الحؽ في الشيء كلكف يستخدـ القكة الجسمية كالتخكيؼ لمحصكؿ عمى ىذا 
. الشيء

 
: ويقسم العنف من حيث القائم عميو إلى

:  العنف الفردي1.
كىك العنؼ المكجو مف فرد إلى آخر، كىذا النكع مف العنؼ يحدث في مجاالت الحياة   اليكمية، 

: كينقسـ األفراد الذيف يرتكبكف ىذا النمط مف العنؼ إلى ثبلث فئات ىي
 ىـ األفراد المتسمطكف كالذيف يمثؿ العنؼ لدييـ جزءا أساسيا مف سمككياتيـ لتحقيؽ :الفئة األكلى

. غاياتيـ كمطالبيـ
 كىـ األفراد الذيف يعانكف مف عقدة النقص، حيث يستخدمكف العنؼ بغرض سد ىذا :الفئة الثانية

. النقص الذم يشعركف بو
ىـ األفراد الذيف يتسمكف غالبا بالعنؼ كاألنانية، كتستخدـ ىذه الفئة العنؼ ككسيمة : الفئة الثالثة

. عقابية في حالة عدـ استجابة اآلخريف لمطالبيـ
 : العنف الجماعي2.

كىك عنؼ تقكـ بو مجمكعة مف األفراد، كيقـك عادة عمى شعكر ثابت برفض الكضع الثابت 
كمناىضتو، كبما أف العنؼ الكسيمة الكحيدة المؤدية إلى اليدؼ مف كجية نظر ىؤالء   األفراد، 

لذلؾ فالفرد يتصرؼ ىنا بحرية أكثر في أفعاؿ العنؼ نظران ألف المسؤكلية تضيع بيف أفراد 
(.  2003 الشيرم،)الجماعة 

 
: فقد ميز بيف نكعيف مف العنؼ (1984)أما العيسكم 

 كىك الذم يكجو مباشرة إلى الشخص أك الشيء الذم سبب لو اإلحباط ك :العنف المباشر
. الفشؿ
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 حيث يكجو الفرد العنؼ إلى شخص آخر خبلفا لمف تسبب لو باإلحباط، :العنف المستبدل
فالطالب الذم يكبخو المدرس كال يستطيع الطالب التعبير عف عنفو أمامو، قد يفرغو في البيت 

. اتجاه أحد أخكتو مف خبلؿ سبب بسيط
 

: كمف خبلؿ استعراض تصنيفات الباحثيف لمعنؼ يصنؼ الباحث أشكاؿ كأنكاع العنؼ كالتالي
 
: من حيث طبيعة وأسموب العنف ويصنف إلى - أ

 : العنف الجسدي1.
 

 كىك استخداـ القكة الجسدية بشكؿ متعمد تجاه اآلخريف مف أجؿ إيذائيـ ك إلحاؽ أضرار جسمية 
ليـ، كذلؾ ككسيمة عقاب غير شرعية مما يؤدم إلى اآلالـ كأكجاع ك معاناة نفسية جراء تمؾ 

 الحرؽ أك الكي             بالنار، –األضرار، كمف األمثمة عمى استخداـ العنؼ الجسدم 
 . الجسـ، دفع الشخصءكرفسات باألرجؿ، كخنؽ كضرب باأليدم أك األدكات ألعضا

 
. العنف المفظي2.

كيشير العنؼ المفظي إلى استخداـ المغة أك األلفاظ في التعبير عف العنؼ بيدؼ إلحاؽ األذل 
باآلخريف أك ىك استجابة لفظية تصدر عف الفرد حياؿ األشياء كاألشخاص اآلخريف كالسب 

طبلؽ  كالشتائـ كالتقميؿ مف أىمية كشأف اآلخريف كالنقد كالسخرية منيـ كالتنابز باأللقاب كالنميمة كا 
. النكات كتركيج اإلشاعات المغرضة كاستخداـ عبارات التيديد كالتيكـ

 
. العنف الرمزي3.

كيشمؿ التعبير بطرؽ غير لفظية كاحتقار األفراد اآلخريف أك تكجيو اإلىانة ليـ ، كاالمتناع عف 
النظر إلى الشخص الذم يكف العداء لو، أك االمتناع عف تناكؿ ما يقدمو لو ، أك النظر بطريقة 

 (. 2003يحيى، )ازدراء كتحقير 
 
 

 العنف الوسيمي 4.
كىك استخداـ العنؼ الجسمي كالمفظي كأداة أك كسيمة لمحصكؿ عمى شيء ما كقد ال يككف لمفرد 

. الحؽ في الشيء كلكف يستخدـ القكة الجسمية كالتخكيؼ لمحصكؿ عمى ىذا الشيء
. العنف المباشر5.
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. كىك الذم يكجو مباشرة إلى الشخص أك الشيء الذم سبب لو اإلحباط كالفشؿ
.  العنف غير المباشر6.

كىك العنؼ المكجو إلى احد الرمكز المكضكع األصمي، كليس إلى المكضكع األصمي المثير 
 ىذا الطالب علبلستجابة العنيفة، كمثاؿ ذلؾ عندما يثير المدرس طالبا يتسـ بالعنؼ، كال يستطي

تكجيو عنفو إلى المدرس ذاتو ألم سبب مف األسباب، عندئذ قد يكجو عنفو إلى شيء خاص 
 (. 1994 شكقي،)المدرسة بيذا المدرس أك حتى إلى ممتمكات 

 
من حيث مجاالت العنف  - ب
. العنف المدرسي1.

يعرؼ القرني العنؼ المدرسي ىك ذلؾ السمكؾ العدكاني الذم يحدث مف بعض الطبلب سكءن 
اتجاه البعض منيـ أك اتجاه بعض معممييـ بالمدرسة أك حتى اتجاه المدير نفسو أك اتجاه 

المعدات كاألدكات كالمعدات المدرسية أك المباني، كيتخذ العنؼ المدرسي أشكاال مختمفة منيا ما 
، كيككف العنؼ ىنا إما باستخداـ الضرب باأليدم أك باألدكات أك باستخداـ األلفاظ د باألفراؽيتعؿ

النابية، كمنيا ما يككف تجاه األدكات كالمعدات كالمباني كيككف باستخداـ التخريب سكاء بالحرؽ 
 . (2004البشرم، )أك الكسر أك المسح أك الشطب أك الكتابة المشينة 

.  العنف األسري2.
ممارسة القكة البدنية إلنزاؿ األذل باألشخاص أك الممتمكات، كما انو الفعؿ أك المعاممة التي 

(.  1999 حممي،)تحدث ضررا جسمانيان أك التدخؿ في الحرية الشخصية
 

كتتعدد أساليب كأشكاؿ العنؼ داخؿ نطاؽ األسرة سكاء عمى مستكل السمكؾ كاألفعاؿ أك مستكل 
فقد يتضمف شكؿ العنؼ األسرم، عنؼ الكممات، أك عنؼ األفعاؿ كالسمكؾ، كقد يظير .األفراد

عنؼ األقكاؿ كالمساف في السباب كالشتائـ كالصراخ كالشككل البلذعة المستمرة أماـ اآلخريف، 
 (.1993جبؿ، )بينما قد يظير عنؼ السمكؾ في تمزيؽ المبلبس أك التشاجر باأليدم

 
 

.  العنف السياسي3.
ظاىرة مركبة ليا جكانبيا السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالنفسية كىك ظاىرة عامة تعرفيا كؿ 

(. 1999إبراىيـ،  )المجتمعات البشرية بدرجات متفاكتة 
 

العنف الموجو نحو الذات 4.
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كيقسـ العنؼ المكجو لمذات إلى سمكؾ انتحارم كانتياؾ الذات كيشمؿ األكؿ األفكار االنتحارية 
 التاـ، أما االنتياؾ الذاتي ر التظاىرية أك اإلصابة الذاتية المدركسة، كاالنتحاركمحاكالت االنتحا

(. 2006الخكلي، )بالمقابؿ فيشمؿ أعماال أخرل كالتشكية 
 العنف نحو الممتمكات 5.

تبلفيا كذلؾ مثؿ التكسير كالحرؽ، كما يشتمؿ  كيقصد بو تدمير الفرد كتخريبو لممتمكات الغير كا 
. (2000حجازم، )أيضا عمى سرقة ىذه الممتمكات كاالستحكاذ عمييا سران كعمنان 

 
من حيث مشروعيتو - ت
. العنف المشروع1.

كيقصد بو العنؼ الذم يستند عمى أرضية مشركعة مف القكانيف أك األنظمة أك األعراؼ أك القيـ 
. أك التقاليد كمثاؿ ذلؾ عنؼ بعض ألعاب القكل كالرياضة

.  العنف غير المشروع2.
كىك ذلؾ النكع الشائع في معناه بيف غالبية الناس حيث يمتصؽ بصفة البلشرعية حيث يخالؼ 

(. 2002الحطاب، )القانكف 
من حيث فردية أو جماعية العنف -ث
 

.  العنف الفردي1.
 في الحياة اليكمية، مثؿ قياـ شخص صكىك ذلؾ النمط مف العنؼ الذم يحدث بيف األشخا
(.  2001 لطفي،)معيف بقتؿ شخص آخر أثناء ثكرة مف الغضب 

العنف الجماعي 2.
 تقكـ بو مجمكعة مف األفراد، كيقـك عادة عمى شعكر ثابت برفض الكضع الثابت ؼكىك عف

كمناىضتو، كبما أف العنؼ الكسيمة الكحيدة المؤدية إلى اليدؼ مف كجية نظر ىؤالء   األفراد، 
لذلؾ فالفرد يتصرؼ ىنا بحرية أكثر في أفعاؿ العنؼ نظرا ألف المسؤكلية تضيع بيف أفراد 

(. 2003الشيرم، )الجماعة
 
 

العنف المدرسي  3.1.2

 مف خبلؿ االستعراض المفصؿ لما ذكر آنفان يمكف الحديث عف العنؼ المدرسي كالذم يرتبط 
. المؤسسة االجتماعية الثانية بعد البيت مف حيث التأثير في تربية الطفؿ كرعايتوارتباطان مباشران ب
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، حيث أّف كظيفتيا تنشئة الطالب اجتماعيان كنفسيان كعقميان كأخبلقيان كتعكد أىميتيا لما تقـك بو مف 
 معيـ بعد  األطفاؿ في سّف مبكرة فتككف بذلؾ المحّطة األكلى لمتعامؿىي أستقباؿالطبيعّية 

األسرة مباشرة، مّما يضعيا في مكقع استراتيجي تربكم كتعميمي، كمراقبة شاممة يمكنيا مف 
كلعّؿ مف أكثر جكانب  اكتشاؼ قدرات األبناء كاكتشاؼ الميكؿ السمبّية كاإليجابّية في شخصياتيـ
شكاالن ىك الجانب المتمثؿ في السمكؾ الع  الذم يمارسو نيؼالحياة المدرسّية سمبّية كتعقيدان كا 

 .في المدرسةأك معممييـ  نحك أقرانيـ لطبلببعض ا
 

كفي ضكء التعريفات التي ذكرت سابقان كالتي تطرقت لمكضكع العنؼ كضع الباحثكف كالدارسكف 
عمى انو مجمكعة ممارسات، فردية أك جماعية، تمؾ التي :تعريفيـ لمعنؼ المدرسي فعرفو مبارؾ

تتسـ بقمة الرفؽ داخؿ فضاء المدرسة سكاء تمؾ التي يمارسيا الطبلب فيما بينيـ أك تجاه 
تعبيرا عف رفضيـ لسمطة ما أك تمؾ المكجية  (البشرية كالمادية  )عناصر كمرافؽ المدرسة 

مبارؾ،  )ضدىـ مف قبؿ الجياز التعميمي كالتربكم، كتشمؿ ىذه الممارسات الفعؿ كالمفظ 
1998 .)
 

 حكؿ العنؼ في مؤتمر برككسؿ، (2002ىاغيت، )في  " Hurlman"ىكرلمف"كفي تقرير أعده 
اعتبر العنؼ المدرسي يغطي مجمؿ النشاطات كاألفعاؿ التي تؤدم إلى األلـ أك إلى األذل 

الجسدم كالنفسي عند األشخاص الناشطيف في المدرسة أك حكليا، كىك أم سمكؾ يتسـ بالعدكانية 
بذلؾ الظاىرة أك المقنعة في المدرسة، كيترتب عنو أذل بدني أك نفسي أك جنسي عمى التمميذ ك

: يككف العنؼ
 الجسدم عف عمد عمى نحك يحدث الضرر أك األذل كما يقتضي مف سكء معاممة ءاإليذا. 1

. النفس أك الغير
. إلحاؽ األذل أك الضرر أك التدمير لمذات أك األشياء نتيجة انتياؾ معيف. 2
. يتككف العنؼ في ككنو فعبل مدمرا. 3
. يقتضي العنؼ الشعكر أك التعبير العنيؼ مف خبلؿ سمكؾ معيف. 4
.  الخاصة بالعنؼ العتبارات معينة مع ككنيا ممكنةتصعكبة تحديد اإلجراءا. 5

أف العنؼ المدرسي ىك ممارسة السيطرة عمى اآلخريف في جميع  (Henry،2000) كيرل ىنرم
النكاحي المتصمة بالدراسة حيث يقـك بو فرد أك ىيئة بحرماف الكاقعيف تحت السيطرة مف حقيـ 
. في أف يككنكا مختمفيف كذلؾ عف طريؽ تقميؿ ما لدييـ أك الكقكؼ في كجو ما يطمحكف إليو
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كعرفت دائرة العدؿ في الكاليات المتحدة األمريكية العنؼ المدرسي عمى أنو شعكر الطالب 
 (Hallaq&Berger 2003)كالمعمـ بالخكؼ داخؿ المدرسة 

 

العنؼ المدرسي عمى أنو أسمكب بدائي غير متحضر يتسـ بالعديد  (1999الجندم،  )كيعرؼ 
 التي تنعكس بشكؿ سمبي عمى المجتمع كيقؼ ضد أعرافو ةمف المكاقؼ ذات الصفة اإلجرامي

سكاء مف النكاحي التشريعية الدينية، أك الكضعية القانكنية، كنظرا لما يتسـ بو العنؼ مف استخداـ 
القكة المادية نحك األفراد أك األشياء، فإنو يعتبر سمككا مضادا لممجتمع باعتباره ضد معايير 

. السمكؾ المتعارؼ عميو، كمصالح المجتمع كأىدافو
 

استجابة متطرفة فجة كشكؿ مف أشكاؿ السمكؾ : العنؼ المدرسي بأنو (2002رزؽ،  )بينما ترل
العدكاني، تتسـ بالشدة كالتصمب كالتطرؼ كالتييج كالتيجـ كشدة االنفعاؿ كاستخداـ غير المشركع 
ذا زاد تككف نتيجتو مدمرة، كيرجع إلى  لمقكة تجاه شخص ما أك مكضكع معيف كال يمكف إخفاؤه كا 

 (جسمية، لفظية، مادية، غير مباشرة  )انخفاض مستكل البصيرة كالتفكير، كيتخذ عدة أشكاؿ
كييدؼ إلى إلحاؽ األذل كالضرر بالنفس أك باآلخريف أك بمكضكع ما كىك إما أف يككف فرديا أك 

. جماعيا
 

البدنية أك ( االيذائية)العنؼ المدرسي عمى أنو جممة الممارسات  ( 2001 أبك عميا،)كيعرؼ 
. النفسية التي تقع عمى الطمبة مف قبؿ معممييـ أك مف بعضيـ في المدرسة

 
بأنو مجمكع السمكؾ غير المقبكؿ اجتماعيا الذم يؤثر عمى النظاـ العاـ  (2007)كيعرفو حمداف 

 بلممدرسة، كيؤدم إلى نتائج سمبية بخصكص التحصيؿ الدراسي، كيحدد بالعنؼ المادم كالضر
. كالكتابة عمى الجدراف، كالقتؿ كغيرىا، كالعنؼ المعنكم كالشتـ، كالسخرية كاالستيزاء كغيرىا

 
أف العنؼ المدرسي ىك ذلؾ السمكؾ العدكاني الذم يحدث مف  (2004البشرم ،)كيرل القرني في 

بعض الطبلب سكءن اتجاه البعض منيـ أك اتجاه بعض معممييـ بالمدرسة أك حتى اتجاه المدير 
نفسو أك اتجاه المعدات كاألدكات المدرسية أك المباني كيتخذ العنؼ المدرسي أشكاال مختمفة منيا 

، كيككف العنؼ ىنا إما باستخداـ الضرب باأليدم أك باألدكات أك باستخداـ د باألفراؽما يتعؿ
األلفاظ النابية، كمنيا ما يككف اتجاه األدكات كالمعدات كالمباني كيككف باستخداـ التخريب سكاء 

 .بالحرؽ أك الكسر أك المسح أك الشطب أك الكتابة المشينة 
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أما الباحث فيعرؼ العنؼ المدرسي بأنة ذلؾ السمكؾ العدكاني الذم يصدر مف بعض الطبلب 
كالذم ينطكم عمى أشكاال مف السمككيات التي تتضمف التخريب كالسب كالضرب كاالعتداء عمى 

ممتمكات المدرسة مف أجيزة كأثاث، كالتمرد عمى قكاعد كتقاليد المدرسة، كقد يككف فرديان أك 
. جماعيان، كيؤدم إلى نتائج سمبية بخصكص التحصيؿ الدراسي، كيترؾ آثاران نفسية أك مادية

 
حجم المشكمة 4.1.2

يعتبر مكضكع العنؼ المدرسي مشكمة كاسعة االنتشار في جميع أنحاء العالـ، كىي ظاىرة ليا 
أثار سمبية عمى المناخ العاـ لممدرسة، كفي اآلكنة األخيرة زاد االىتماـ بمكضكع العنؼ نتيجة 
زيادة حدة العنؼ بأشكالو المختمفة كالتي كصمت إلى مستكيات مقمقة حيث يصعب السيطرة 

 . إنً ظاهرة مهفخت  انعىف انمذرسٍ مىخشرا بشكم واسع انىطاق وححىل حُث باث.عمييا

مف الطبلب عف مدارسيـ شيريا بسبب الخكؼ مف  (8%) يتغيب ةففي الكاليات المتحدة األمريكي
تعرضيـ لمعنؼ مف قبؿ الطبلب اآلخريف، كما يتعرض لمعنؼ أكثر مف ربع مميكف طالب 

مف طمبة المرحمة  (60%)معمـ تيديدات باستخداـ العنؼ، كما أف  (125000 )قشيريا، كيكاج
(.  1997 ،معكيدات، كحمد)الثانكية يممككف أسمحة، كقامكا بإطبلؽ النار عمى شخص ما 

كالتي ىدفت إلى معرفة أكثر المشكبلت السمككية  (Philips,1968)كقد بينت دراسة فميبس 
انتشارا لدل طمبة الصؼ الرابع كالخامس االبتدائي في كالية تكساس، أف أكثر المشكبلت 

.  السمككية انتشاران ىي العنؼ كاالنسحاب كالشعكر باألكتئاب كالحركة الزائدة 
 

 في دراستيـ أف نسبة العنؼ المدرسي يصؿ (Hallaq&Berger 2003) حبلؽ كبيرغيركأكضح
، بينما كصؿ 15% -8%مداه في المدارس الثانكية في معظـ البمداف األكركبية كالياباف مف 

، ككندا، كأستراليا كنيكزيبلندا إلى نسبة تتراكح ما ةالعنؼ المدرسي في الكاليات المتحدة األمريكي
 .  75%- 25%بيف 

ببحث عف أطفاؿ تتراكح أعمارىـ ما بيف  (Smith&Shu ،2000)كفي المممكة المتحدة قاـ 
مف التبلميذ قد ذكركا  (%55,5)السادسة إلى العاشرة في تسعة عشر مدرسة إنجميزية، ككجد أف 

قد تعرضكا لمعنؼ مرة أك مرتيف، كاف  (%32,3)أنو لـ يحدث ليـ عنؼ مف قبؿ أقرانيـ، كأف 
مرة كؿ أسبكع،  (%3,8)قد تعرضكا لمعنؼ مرتيف أك ثبلث مرات في شير كاحد ك ( 4,3%)
(.    2007سكليفاف، ككبلرم، كسكليفاف،)قد تعرضكا لمعنؼ في األسبكع  (%4,1)ك
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التي أجريت بأستراليا عف العنؼ الذم يتعرض لو Colman) ، 1995)كما كأكضحت دراسة 
تمميذ، أتضح مف الدراسة  (323)تبلميذ المدارس في المبلعب، حيث اشتممت عينة الدراسة عمى 

ما نسبتو )تعرضكا لمعنؼ داخؿ المبلعب، كأكضحت الدراسة أف (50,6بنسبة)تمميذا (163)أف
. قالكا بأنيـ ركعكا اآلخريف  (31%

طالبان ثانكيان في نيكزيمندا ، . (2066)مسحان عمى حكالي  (2000)"أديركآخركف "كلقد أجرل 
مف الطبلب قد أعربكا عف  (%75)كعندما قدـ الباحث قائمة بالسمككيات التي تعتبر عنؼ فإف 

قالكا أنيـ قد مارسكا العنؼ مع آخريف  (%44)أنيـ كانكا ضحايا لمعنؼ أثناء العاـ الحالي، ك
( .    2007 سكليفاف، ككبلرم، كسكليفاف،)أثناء الدراسة 

التي أجريت في ستة أقطار عربية عمى عينة مف طبلب المدارس  (2003)كما بينت دراسة حسف
مف الطمبة تتصؼ سمككياتيـ بالعنؼ كالتمرد  (%30)اإلعدادية مف كبل الجنسيف، أف ما نسبتو

كالشغب كذلؾ لعدـ تفرغيـ لمدراسة كعدـ التصاقيـ بالمدرسة كيدؼ تربكم  كحياتي، كتبيف 
 كالكبت مف ضغكط الحياة كاألسرة طمف الطمبة تعاني اإلحبا ( %25-20)الدراسة أف ما نسبتو 

 ؿكالمدرسة، لذا يمجأ الطمبة إلى ممارسة العنؼ بكصفو تعبيرا عف القكة كالرجكلة عند الذككر بشؾ
دارة المدرسة .  خاص اتجاه المؤسسة التعميمية كبخاصة المدرس كا 

 
          خبلؿ عاـكاالعتداءككشفت إحصاءات شرطة منطقة الرياض عف حجـ مشاكؿ العنؼ 

 حادث اعتداء، بينما تبيف اإلحصائية السنكية األخيرة (1005) أف جرائـ العنؼ تمثؿ  (و1998)
حادثة عف (401) حكادث اعتداء بزيادة مقدارىا (1406) أف حكادث االعتداء تبمغ(2000)عاـ 

  اإلحصائية السابقة
  

 لشجارات أف الىعمى المدارس الثانكية عكالتي أجراىا   (و2004 ،السعدكم) ككشفت دراسة
 مف عينة الدراسة، مشيران إلى أف أكثر المشتركيف الذيف اشترككا %(50)الطبلبية كصمت نسبتيا 

 ىـ مف طبلب الصؼ األكؿ الثانكم مف إجمالي عينة الطبلب، كيرجع ذلؾ إلى شجاراتفي اؿ
المرحمة العمرية التي يمر بيا طبلب ىذه المرحمة كىي مرحمة المراىقة التي تتصؼ بمجمكعة 
مف التغيرات النفسية كالجسمية كالعقمية نتيجة مكاجيتيـ خبرات جديدة مما يجعميـ مضطريف 

كف قع التي قد ملممشكبلتلمعمؿ عمى إيجاد حمكؿ 
 (./(http://www.edueast.gov.sa/vb0/7/5/2007فييا
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مدرسة تناكلت مشاكؿ  (150)ألؼ طالب سعكدم في  (180)كقد أجرل الدكسرم دراسة عمى
سمككية مختمفة، اشترؾ في إعدادىا خمس إدارات تعميمية في كزارة التربية كالتعميـ كقد بينت ىذه 

 ،(%35,2)الدراسة أف العنؼ احتؿ النسبة األعمى لدل طبلب منطقة الرياض بنسبة          
 (.2003الدكسرم ،)
 

طبلب المدارس )كيتضح مف إحصائية مصمحة األمف العاـ المصرم أف إجمالي الطبلب 
حالة أم بنسبة         (6745)حالة مف أجمالي (348)مف مرتكبي جرائـ القتؿ يمثؿ  (كالجامعات 

جمالي مرتكبي جرائـ الضرب العمد الذم أفضى إلى مكت (5,2%) حالة مف  (125)، كا 
، أما الضرب الذم يؤدم إلى عاىة فقد مثؿ        (% 7,7)حالة أم بنسبة (1620)إجمالي

، ك أف حاالت التيديد الصادرة عف تبلميذ أك (%12,4)حالة أم بنسبة (482)حالة مف  (60)
ك أف مقارنة السمطات تمثؿ       (%50)طبلب تمثؿ حالة كاحد مف إجمالي حالتيف أم بنسبة 

ك ذلؾ خبلؿ السنكات مف                 (%11,3)حالة أم بنسبة (557)حالة مف  (63)
(.  2001عبد العاطي،)، (1995-1999)
 

كفي نفس السياؽ فقد أكضحت الدراسة التي قاـ بيا المركز الكطني لتنمية المكارد البشرية في 
مدرسة تضـ           (231)األردف، حيث ىدفت الدراسة إلى تحرم انتشار سمكؾ العنؼ في

حالة عنؼ               (43981)طالبا ك طالبة، بمغ عدد ممارسات العنؼ  (115514)
  (.1998المركز الكطني لتنمية المكارد البشرية، )
 

 مف العاـ ؿكقد كشفت إحصائية كزارة التربية كالتعميـ في فمسطيف لمفصؿ الدراسي األك
حالة عنؼ مدرسي في مدارس قطاع      (52813)أنو تـ الكشؼ عف (2007-2008)الدراسي
حالة عنؼ في مدارس جنكب  (727)حالة عنؼ مدرسي في مدينة نابمس ، (639)غزة ، ك

حالة عنؼ في مدارس مدينة أريحا، كذلؾ مف خبلؿ تقارير المرشديف   (293)الخميؿ ، ك
 (، أتصاؿ شخصي2007رئيس دائرة اإلرشاد التربكم، راـ اهلل، كانكف الثاني )التربكييف الشيرية 

 .
 

أسباب العنف المدرسي  6.1.2  



28 

 

 مف قبؿ الباحثيف كالتربكييف، كذلؾ نظرا ـلقد حظي مكضكع العنؼ المدرسي بالكثير مف االىتما
) في " الجبارم"لطبيعة اآلثار السمبية التي يتركيا ىذا السمكؾ عمى العممية التربكية،  كيرجع    

 : أسباب العنؼ داخؿ المؤسسة التربكية إلى( 2005 إسماعيؿ،
 

: عوامل اجتماعية/ أوال
تتمثؿ في تغير القيـ التقميدية الفردية كالجماعية، كبالتالي تغيير نظرة المجتمع بالنسبة لدكر 

المؤسسات التعميمية بسبب اإلحباط الذم عـ كؿ األكساط فضبل عف انتشار المخدرات كالكحكؿ، 
. ككؿ ىذه العكامؿ تؤدم ببعض المتعمميف إلى اليأس كانعداـ الحافز كفقداف قابمية التعمـ

: عوامل أسرية/ثانيا 
تتعمؽ بالظركؼ األسرية التي يعيشيا بعض المتعمميف، فضعؼ الركابط األسرية، ك انسحاب 
اآلباء كغيابيـ بشكؿ كمي عف المؤسسات التعميمية كسكء فيـ لمعبلقة التربكية التي يجب أف 

تربطيـ بالمدرسيف ك بالمدرسة، كتحمميـ فشؿ أبنائيـ كىزالة نتائجيـ، كؿ ىذه العكامؿ مجتمعة 
تؤدم بالمتعمـ إلى سمكؾ عدكاني تجاه كؿ ما ىك مدرسي كتسميط عنفو عمى ذاتو كاآلخريف، 
خصكصا إذا عممنا أف بعض األسر تمارس العنؼ عمى أبنائيا بجميع أشكالو، كما ينتج عف 

. ذلؾ مف تأثيرات عميقة جسديا كنفسيا
 

حيث أنو في المجتمع الشرقي تعتمد عدة كسائؿ إلخضاع الطفؿ أك الشاب ككسر شككتو مف 
ضمنيا العقاب الجسدم كالتخجيؿ كاالستيزاء، كنتيجة ذلؾ فإف العنؼ الذم يمجأ إليو المتعمميف 

 مف األسرة ككضعيا في مكقؼ ال تحسد ـىك تعبير عف رغبتيـ الشعكرية أك البلشعكرية باالنتقا
. عميو
:  عوامل تربوية/ ثالثا

لى الطريقة التي  يرل بعض اإلدارييف أف مشكمة العنؼ المدرسي تعكد أساسا إلى المدرسيف، كا 
لى أسمكب الخطاب المتبع داخؿ الفصؿ الدراسي، معتبريف أف  يتكصمكف بيا مع طبلبيـ، كا 

شخصية الطفؿ ككفاءتو ك تككينو المعرفي التربكم ىي الكسيمة الكفيمة باحتكاء الظاىرة أك عمى 
.  األقؿ الحد مف خطكرتيا

 
تكصمت الدراسة إلى أف أسباب العنؼ المدرسي ترجع  (1998لطفي، )كفي الدراسة التي أجراىا 

: إلى 
. ضعؼ الكازع الديني. 1
الفقر كالحرماف المادم كالعاطفي  . 2
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. التفرقة عدـ المساكاة بيف األطفاؿ. 3
. سكء استغبلؿ كقت الفراغ . 4
 

إلى أف أىـ أسباب العنؼ الطبلبي داخؿ المدرسة  (1998عامر، )ك قد تكصمت نتائج دراسة 
: ىي

.  غياب القدكة الحسنة.1
.  ضعؼ إدارة المدرسة.2
 سيطرة الخكؼ عمى التفاعؿ بيف المدرس كالتمميذ مما يسيء العبلقة بينيما باإلضافة إلى .3

. أشكاؿ السيطرة الزائدة
 

:  أف األسباب التي تؤدم إلى العنؼ المدرسي ىي(1998مبارؾ، )في حيف يرل 
 

أسباب تتعمؽ بالمدرسة مثؿ إحساس الطبلب بضيؽ فناء المدرسة، كانعداـ العدالة كعدـ 1. 
 ، كالقسكة أحيانا في أداء الجياز التعميمي، كعدـ تكفر الفضاءات المخصصة لؤلنشطةؼاإلنصا

 التي تصيب الطبلب ألسباب دراسية، أك بسبب تدني المستكل االقتصادم طمشاعر اإلحبا2.  
. كالتعميمي لؤلسرة

 جماعة األقراف، فيي جماعة مؤثرة ك بصكرة ممحكظة في سمكؾ الطالب المراىؽ، الذم يتبنى 3.
 .أفكارىا ك ثقافتيا، كالتي تقـك غالبا عمى الرفض كالتحدم كازدراء الكاقع

أك حتى في كسائؿ اإلعبلـ كبصكرة  (أم المجتمع ك األسرة) مشاىدة العنؼ في الحياة 4.
منتظمة، مما يسيؿ استعادتو في أطار المدرسة كمما تعرض الطالب لمكقؼ محبط في حياتو 

. الدراسية، أك في عبلقتو بزمبلئو أك أساتذتو
 

: إلى كجكد ثبلثة أسباب تؤدم إلى العنؼ كىي ( 2004السنكسي ،  )كيشير 
: أسباب سموك العنف التي ترجع إلى شخصية الطفل و تشمل ما يمي/ أوال

 .الشعكر المتزايد باإلحباط   1.       

 .ضعؼ الثقة بالذات2. 

 .طبيعة مرحمة البمكغ كالمراىقة3. 

 . عدـ القدرة عمى مكاجية المشكبلت بصرامة4.
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الرغبة في االستقبلؿ عف الكبار، كالتحرر مف السمطة الضاغطة عمييـ، كالتي تحكؿ 5. 
 دكف تحقيؽ رغباتيـ

 . لمقيـ كلممعايير المجتمعيةةاالضطراب االنفعالي كالنفسي ك ضعؼ االستجاب6. 
 

إلى أف ىناؾ كثيرا مف العكامؿ النفسية المرتبطة بشخصية الفرد  (1987)"المغربي "كلقد أشار 
: كالتي تسيـ بدكرىا في القياـ بالسمكؾ العنيؼ كمف تمؾ العكامؿ

فافتقار اإلنساف لمقدر البلـز مف تأكيد الذات يعرضو : الرغبة في تحقيؽ القدرة كتأكيد الذات- 
مكانيات .  مما يثير لديو السمكؾ العنيؼقلمفشؿ في تحقيؽ كجكده كا 

 إلى كسائميـ ففاألطفاؿ الصغار الذيف يشعركف أنو ال حكؿ كال قكة ليـ يمجأك: الحاجة لمحرية - 
الخاصة دفاعا عف حريتيـ كالتخريب كاإلتبلؼ كالعناد كغير ذلؾ مف صكر العنؼ الطفكلي  

كىنا يحقؽ العنؼ لصاحبو نكعا مف الراحة ك الشعكر بالقدرة  (السادية)اإلحساس بمذة التعذيب - 
.  كالقكة كىك يمارس العنؼ

 
: أسباب سموك العنف التي ترجع إلى األسرة وتشمل ما يمي/ ثانيا

 
 . التفكؾ األسرم1.

 .التدليؿ الزائد مف الكالديف2. 

 .عدـ متابعة األسرة لؤلبناء3. 

 .القسكة الزائدة مف الكالديف4. 

.  الضغكط االقتصادية5.
 

: أسباب العنف التي ترجع إلى المدرسة وتقسم إلى/ثالثا
: أسباب ترجع لممدرسين وىي-أ

.  غياب القدكة الحسنة1.

.  التبلميذت عدـ االىتماـ بمشكبل2.

. غياب التكجيو كاإلرشاد3.

.  ضعؼ الثقة في المدرسيف4.

.  ممارسة المـك المستمر مف قبؿ المدرسيف5.
: أسباب ترجع إلى مجتمع المدرسة وىي/ب

. ضعؼ المكائح المدرسية1.
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.  عدـ كفاية األنشطة المدرسية2.

(. 2004السنكسي، ) زيادة كثافة الطبلب في الفصكؿ المدرسية 3.
 

في كتابو رعاية المراىقيف مجمكعة مف العكامؿ التي تمعب دكرا بارزا في حدكث " أسعد"كقد كضع 
: العنؼ المدرسي في المجتمع الفمسطيني، ىي

:  أسباب العنف الخاصة بالتالميذ/ أوال

التخمؼ الدراسي  ضعؼ :حيث أشار إلى أنو تكجد أسباب عديدة لمعنؼ الخاصة بالتبلميذ منيا

الفقر، كالحرماف،  )التحصيؿ العممي، مشاكؿ أسرية تنعكس عمى التبلميذ في المدرسة مثؿ 

 ذ، كجكد إعاقة سكاء كانت جسدية أك نفسية أك عقمية، كتأثر التممي(كالتفكؾ العائمي، كسكء التربية

بكسائؿ األعبلـ خاصة التمفزيكف، كالتدخيف كالمخدرات،كأثر االحتبلؿ كاالعتقاؿ، كالضرب، 

غبلؽ المدارس، كاعتقاؿ أحد أفراد األسرة كغيرىا، كمحاكلة الغش كاالعتما  عميو، كعدـ دكا 

التمسؾ بالتعاليـ الدينية كفقداف القيـ األخبلقية، كضغكطات خارجية عمى التمميذ مثؿ رفاؽ السكء 

كالرغبة في تقميد كتعمـ السمكؾ المنحرؼ كحب الظيكر كالرغبة بالشعكر بالقيادة كالظركؼ 

. السياسية 

:  أسباب العنف الخاصة بالمدرسين/ ثانيا

: حيث تتمثؿ أسباب العنؼ الخاصة بالمدرسيف بػ
 فرض – مداىمة البيكت – كأثر ذلؾ عمى المدرسيف مثؿ االعتقاؿ ؿ ظركؼ االحتبل

 تكاليؼ المعيشة، كعدـ مبلئمة ع كغيرىا، كالعبء التدريسي، كتدني األجر كارتفا–الغرامات 
. المكاد مع تخصص المدرس، كعدـ تقديـ برامج تأىيمية كالدكرات ك محاضرات لممدرسيف

 
: أسباب العنف الخاصة بالمدرسة/ثالثا

مكقع المدرسة، كعدـ مبلئمة حجـ : تكجد مجمكعة مف أسباب العنؼ الخاصة بالمدرسة منيا 
غرؼ التدريس مع عدد التبلميذ، كعدـ كجكد مرافؽ صحية، كعدـ مبلئمة ىيكؿ بناء المدرسة 
كعدـ كجكد ساحات لؤلنشطة الرياضية ك غيرىا، كعدـ إدخاؿ كسائؿ تعميمية حديثة في عممية 
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التدريس مثؿ أجيزة الكمبيكتر كالمختبرات كغيرىا، كغياب السمطة الخاصة بإدارة المدرسة كفقداف 
( .  1977أسعد،)عممية الضبط 

 
:  في كتابو إدارة الغضب كالعدكاف أف أسباب العنؼ كالعدكاف تعكد إلى(2007حسيف،)ك يرل 

فقد أشارت األبحاث أف الذككر أكثر ميبل لمعنؼ مف اإلناث كيرجع ذلؾ إلى : أسباب بيكلكجية1. 
. ىرمكف الذككرة

 الرغبة في التخمص مف الييمنة كالسيطرة كالتحرر مف سمطتيـ الضاغطة عمييـ كالتي تحكؿ 2.
. دكف تحقيؽ رغباتيـ

.  الشعكر بالفشؿ كاإلحباط كالحرماف3.
أساليب المعاممة الكالدية غير السكية القائمة عمى أساس النبذ كاإلىماؿ كالتذبذب في المعاممة 4. 

. كالتدليؿ كالقسكة ك العقاب كغيرىا
. تكتر العبلقات داخؿ األسرة ككجكد حاالت تصدع كطبلؽ فييا5. 
.  انخفاض المستكل االقتصادم لؤلسرة6.
 خبرات اإلساءة كاإلىماؿ التي يتعرض ليا الطفؿ في طفكلتو عمى أيدم أحد أعضاء األسرة 7.

. مثؿ مشاىدة العنؼ ضد أمياتيـ
 
 

: أف الناس قد يصبحكا عنيفيف كعدكانييف لعدة أسباب منيا (1996)شتايف كركزينبـك "كيشير 
اإلحباط، كاأللـ، كفقداف شيء ما، كالتعرض لمغيظ، كالمنافسة، كالنقد، كالتعرض العتداءات 

. اآلخريف 
إال أف ىناؾ سبب آخر يدفع البعض إلى أف يتحكلكا إلى عنيفيف كىك افتقارىـ لمميارات 

. االجتماعية التي تعتبر طرقان بديمة لمعنؼ
 

كمف جية أخرل فيناؾ العديد مف الدراسات التي كشفت عف كجكد عبلقة بيف مشاىدة األطفاؿ 
لمعنؼ كالعدكاف في بعض برامج التمفاز كمظاىر العنؼ لدل ىؤالء الطبلب فقد أشار األمير في 
دراستو إلى أف مشاىدة العنؼ كالدمار كالخياؿ الكاسع تدفع الطفؿ إلى تقميدىا، كأف دكر التمفزيكف 

، كىذه البذرة تنمك كتظير كسمكؾ مممكس إذا ؿيتركز في زرع البذرة لمسمكؾ العدكاني لدل األطفا
ما كجدت التربية الصالحة ليا كالظركؼ البيئية التي تساعد عمى تنميتيا، كيتـ التعزيز مف خبلؿ 

 (.2001األمير،)تكرار سقي ىذه البذرة بمشاىدة العنؼ كالجريمة 
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كفي إحدل الدراسات التي أجريت في المممكة العربية السعكدية حكؿ مدل جاذبية برامج كأفبلـ 

مف الطبلب المشاركيف بأنيـ ينجذبكف % 46العنؼ لدل الطبلب في المراحؿ الثانكية أجاب 
 جادك،)لبرامج العنؼ كيركف فييا المتعة، كىؤالء الطبلب ىـ الذيف يظير لدييـ السمكؾ العدكاني 

2005  .)
 

أف ىناؾ عبلقة مكجبة بيف  (1997)كأظيرت نتائج الدراسة التي قاـ بيا عكيدات كحمدم
المشكبلت السمككية كالمتمثمة في الشجار كضرب الطبلب كالغش كالتأخر عف الدكاـ الصباحي 

. كعدد ساعات مشاىدة التمفاز
 

: مظاىر العنف المدرسي8.1.2 
 

يظير العنؼ بطرؽ مختمفة عند طبلب المدارس داخؿ الصفكؼ كخارجيا، كىك يعد مشكمة 
خطيرة ألف آثاره تمتد إلى اآلخريف في المدرسة،كما انو يمحؽ الضرر بالمنشآت      المدرسية، 
كقد يعمؿ عمى إعاقة المدرسة عف القياـ بالدكر المتكقع منيا،  كيعمؿ عمى تعطيؿ الدرس كىدر 
الكقت المخصص لمتدريس في التعامؿ مع المشكبلت الناجمة عف العنؼ كحؿ اإلشكاالت التي 

 اليدؼ األساسي لممدرسة أال كىك التدريس، كما أف انتشاره بتنتج عف ممارستو يأتي عمى حسا
بيف طبلب في المدرسة يؤدم إلى جعؿ البيئة المدرسية غير مبلئمة لتحقيؽ األىداؼ التربكية 

المركز الكطني لتنمية المكارد )المنكطة بيا كالتي كجدت المدرسة كي تعمؿ عمى تحقيقيا        
( . 1998البشرم، 

 
كيمكف أف يظير العنؼ بأشكاؿ كدرجات مختمفة عندما تتكفر الظركؼ المناسبة لظيكره، كقد 

: العنؼ كالنزاعات في المدارس إلى ثبلثة أنكاع مختمفة ىي " كبلكس"صنؼ 
: نزاعات بين التالميذ/ أوال 
اقتراض غرض ما أك أخذه دكف سؤاؿ صاحبو، كالمبلمسة أك االصطداـ بسبب حادث : كمنيا

، كاألذل المتعمد، كالتدخؿ في شؤكف خاصة، ك   السخرية، بعفكم، كالتسبب بتكتير األعصا
كالمضايقة مثؿ العزؿ المتعمد ك المستمر لشخص ما، كالسمكؾ المتسيد، كىنا يككف الخاسر دائما 

.  كؿ شيء بينما يقكد المجمكعة تمميذ آخر باعتباره رئيسا لياةأحد التبلميذ كىك يتحمؿ مسؤكلي
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 كالعنؼ بيف الطبلب تككف متفاكتة بحسب العمر، تكيؤكد كبلكس أف ردكد الفعؿ عمى النزاعا
كالجنس، كالمستكل العممي، حيث يميؿ الطبلب الناشئكف لممارسة العنؼ الشفيي، كترتفع كتيرة 

العنؼ عند الطبلب األكبر سنا، أما التبلميذ ذكم التحصيؿ العممي األعمى فإنيـ يتعاممكف 
بطريقة خفية مثؿ المنافسة العدكانية، كنشر الدسائس، بينما تميؿ الفتيات الستخداـ أساليب خفية، 

. أساليب غير جسدية مثؿ قطع عبلقات الصداقة أك النظرات الميينة
 

: العنف بين التالميذ والمعممين/ ثانيا 
:- كيدكر العنؼ بيف التبلميذ كالمعمميف حكؿ األمكر التالية

.  المحافظة عمى أجكاء عمؿ فعالة داخؿ غرفة الصؼ1.
. إتبلؼ التبلميذ معدات تخص المدرسة2. 
. خرؽ التبلميذ قكاعد المدرسة العامة3.
. أداء التبلميذ التعميمي في المدرسة4. 
. تحدم التبلميذ سمطة المعمميف5. 
 ( ، ىيئة اإلدارة ، المستشارونةاألساتذ)النزاعات داخل الييئات التعميمية / ثالثا

 كحسب، بؿ تؤثر أيضا عمى الجك فكعادة ما تشكؿ ىذه النزاعات عبئا ليس عمى الفرقاء المعنيي

. العاـ في المدرسة

. العنف و النزاعات بين أولياء أمور التالميذ و الييئات التربوية/ رابعا 
كغالبا ما يتعمؽ ىذا النكع مف النزاع أك العنؼ باألداء التحصيمي لمتبلميذ، حيث يعتقد أكلياء 

( .   2006كبلكس،)األمكر أف أبنائيـ لـ ينالكا العبلمات التي يستحقكنيا 
 

أشارت إلى عدة مظاىر مف العنؼ   (2005جادك، )كفي دراسة تحميمة لمعنؼ المدرسي قامت بيا
: بيف الطبلب كما تعكسو الصحافة المصرية كىي

 
:  والالمباالة من قبل التالميذ مثل لما يتعمق باإلىما/ أوال

عدـ حضكر الطابكر المدرسي، كعدـ االلتزاـ بالزل المدرسي، كاليركب مف الحصص كالمدرسة، 
ثارة الشغب كالعنؼ بيف التبلميذ، كقمة األدب المفظي أك الفعمي  . كا 

. فيما يتعمق بالتدخين والمخدرات/ ثانيا 
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تعاطي المخدرات بيف التبلميذ فيما بينيـ، كبيف التبلميذ كالمدرسيف، كتركيج البانجك كالحشيش، 
كتدخيف السجائر عمنا في الفصكؿ الدراسية، كتبادؿ السجائر بيف الطبلب كالمدرسيف، كافتقار 
دارة أككار لمشـ كتعاطي المخدرات بيف التبلميذ كتزعـ بعض العماؿ أك  القدكة في المدرسة، كا 

 .المدرسيف أك اإلدارييف بالمدرسة لذلؾ
فيما يتعمق باالعتداءات  / ثالثا 

 : إلى نكعيفتكيمكف تصنيؼ االعتداءا

 الضرب كالسب كالقذؼ العمني سكاء كاف بيف التبلميذ أك التبلميذ         :النكع األكؿ
كالمدرسيف، ك يتضمف الضرب الذم يسبب عاىة، كالضرب بأثاث المدرسة كالمقاعد كاألدراج، 

كالتيديد بالضرب بسبب الدركس الخصكصية، كاستخداـ األسمحة          البيضاء، كاإلضرابات 
. الطبلبية كمظير مف مظاىر االحتجاج عمى كضع ما مثؿ تغير مكعد امتحاف أك حصة

 المفظية كالسمككية مثؿ مطاردات ت اعتداءات جنسية، كتشتمؿ عمى االعتداءا :النكع الثاني
. التبلميذ لمبنات، كالمعاكسات

الحرائق المدرسية  /رابعا 

مثؿ حرؽ التبلميذ لفصكؿ المدارس األخرل بالمكلكتكؼ، كحرؽ كشكؼ الغياب كقاعات 

 .االمتحانات

 
التشكيالت العصابية  / خامسا 

أم تشكيؿ العصابات الطبلبية كتزعميا لمسرقات سكاء في المدرسة أك المكاصبلت كعصابات 
 . التسكؿ أيضا

حكؿ بعض المشكبلت السمككية لدل " لممركز القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية"كفي دراسة أخرل 
طبلب المرحمة الثانكية كظاىرة العنؼ الطبلبي، أشارت الدراسة إلى مظاىر العنؼ الطبلبي 

: عالميا كمحميا التي تمثمت في
 .االعتداء أك اليجـك عمى المعمميف1.      

 . القياـ بحرؽ األشياء الثمينة داخؿ المدرسة2.

 . الخاصةتالتخريب المتعمد لمممتمكا3. 

 .تككيف العصابات كيشترؾ فييا مجمكعة مف الطبلب4. 

 .تعاطي المخدرات5. 
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 .حمؿ األسمحة كاستخداميا6. 

التعدم عمى القكانيف كالمكائح المدرسية كعدـ احتراـ بعض الطبلب لمقانكف، كمف ثـ عدـ 7. 
 ذلؾ عدـ حضكر ؿالخشية مف العقاب القانكني الرادع، أك التنفيذ الصاـر لمعقكبة مثا

 .الدركس بالرغـ مف الكجكد عمى أرض المدرسة

 . التخريب المتعمد لمباني المدرسة كاألثاث8.

 .حاالت الغش الجماعي التي يقدـ عمييا بعض الطبلب9. 

 .اعتداء بعض الطمبة عمى زمبلئيـ ممف يخالفكنيـ في الرأم أك الفكر أك العقيدة10. 

. االعتداء عمى الييئة اإلدارية بالمدرسة11. 
االنضماـ إلى بعض التنظيمات كالجماعات المنحرفة                                  12.    
  (.1999حسكنة، )

 

عمى طمبة الصؼ العاشر في مدينة عماف أف  (2007)حمداف"ككشفت الدراسة التي أجراىا 
: مظاىر العنؼ المدرسي لدل طمبة الصؼ العاشر تمثمت في

: العنف الموجو من الطالب نحو الييئة التدريسية وتمثمت في- أ
.  االستيزاء بالمعمـ 1.
.  شتـ المعمـ 2.
.  رمي المعمـ بالحجارة 3.
.   البصؽ عمى المعمـ4.
.  ضرب المعمـ 5.
.  استخداـ أداة حادة ضد المعمـ 6.
: العنف الموجو من الطالب نحو ممتمكات المدرسة ويتمثل في -ب
.  تشكيو جدراف المدرسة 1.
.  ك الطاكالت ة تخريب األجيز2.
.  تمزيؽ كتب ك مجبلت المدرسة 3.
.  كسر النكافذ الزجاجية 4.
.  اقتبلع األشجار مف حديقة المدرسة 5.
.  إتبلؼ شبكات المياه 6.
. إتبلؼ أسبلؾ الكيرباء . 7
: العنف الموجو من الطالب نحو الزمالء ويتمثل في- ت
.  قرص الزمبلء 1.
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.  التصرؼ بضيؽ ك عصبية مع الزمبلء2.

.  ركؿ الزمبلء باألرجؿ3.

.  تيديد الزمبلء كابتزازىـ4.

. شد شعر الزمبلء 5.

.   ضد الزمبلءة استخداـ أداة حاد6.
: مظاىر العنف والعدوان لدى الطمبة بما يمي (2005)"الداىري"و حدد 
  جراءاتيا حيث نجد أف النشاط التخريبي لمطالب : العنؼ المكجو نحك إدارة المدرسة كا 

العنيؼ متمركز في المخالفات المتكررة لتعميمات اإلدارة فيمزؽ إعبلناتيا كيحضر 
اآلخريف عمى مخالفتيا كعمى الغياب كسكء التصرؼ كيطمؽ عمى المدير األلقاب 

 .كالنعكت التي تيدؼ إلى التقميؿ مف شخصيتو  

 كيتمثؿ في التيريج أثناء الدرس كمقاطعة : العنؼ المكجو نحك المدرس في الصؼ
المدرس أثناء حديثو كالقياـ بأعماؿ تضحؾ اآلخريف كغيرىا مف التصرفات       الرديئة 
لى إحراج المدرس أماـ طبلبو  ،األمر الذم يؤدم إلى ضياع فرص التدريس مف جية كا 

. 

  حيث يمارسكف العنؼ عمى زمبلئيـ الطمبة خاصة الذيف : العنؼ المكجو نحك الطمبة
يؤدكف كاجباتيـ بانتظاـ كيتجاكبكا مع تكجييات المدرس، بحجة أف ىؤالء الطمبة ىـ 

 .المسؤكلكف عف إثارة المدرس كتنبييو عمى بعض جكانب تقصيرىـ 

  كيتجمى ذلؾ بقياـ بعض الطمبة بتحطيـ زجاج : العنؼ المكجو نحك المدرسة كممتمكاتيا
تبلؼ أزىارىا  .النكافذ أك الكتابة عمى الجدراف أك العبث في الحديقة كا 

 
كبنظرة استقرائية لمظاىر العنؼ المدرسي التي كشفت عنيا الدراسات السابقة يخمص الباحث إلى 

: أف مظاىر العنؼ المدرسي تتمخص فيما يمي
 

العنف ضد اآلخرين  / أوال

لحاؽ أضرار جسمية  كىك استخداـ القكة الجسدية بشكؿ متعمد تجاه اآلخريف مف أجؿ إيذائيـ كا 
بيـ، كمف مظاىر العنؼ الجسدم المدرسي الضرب باأليدم كاستخداـ األدكات مثؿ أثاث 

. المدرسة في عممية الضرب كدفع الشخص  
العنف النفسي والمفظي / ثانيا 



38 

 

كىك أحد أشكاؿ العنؼ ك يتـ مف خبلؿ اإلجبار عمى القياـ بعمؿ ما أك المنع مف القياـ بعمؿ، 
 مجتمعية تعرؼ عمميا الضرر النفسي ، ك قد تحدث تمؾ األفعاؿ عمى يد سكىذا كفؽ مقايي

مجمكعة مف األشخاص يمتمككف القكة كالسيطرة بيدؼ إلحاؽ الضرر بالشخص مما يؤثر عمى 
(. 1995زعبي، )كظائفو السمككية ، كالكجدانية ، كالذىنية 

كيعرؼ العنؼ النفسي أيضا عمى انو تكجيو اإلىانات، كالتيديدات، كاالعتداءات المفظية، كالحط 
. مف شأف اآلخريف

، حيث يتضمف العنؼ "Klawsكبلكس "كتشمؿ مظاىر العنؼ النفسي المدرسي عمى ما أكده 
النفسي نشر الدسائس، كاستخداـ أساليب خفية، أساليب غير جسدية مثؿ قطع عبلقات الصداقة 

كالسخرية، كالمضايقة مثؿ العزؿ المتعمد كالمستمر لشخص ما، كما أنو . أك النظرات الميينة 
. يشمؿ عمى التيديد كالكعيد، كاإلذالؿ، كاإلىانة عف طريؽ األلقاب كالكممات الشنيعة، كالتحقير

تخريب الممتمكات / ثالثا 

 عمى ممتمكات ء كاإلتبلؼ، كما أنو يشمؿ االعتدابكىك االعتداء عمى ممتمكات المدرسة بالتخرم
أآلخريف الخاصة، كمف مظاىر ىذا النكع مف العنؼ ما أكضحتو دراسة        أميمة، كدراسة 
المركز القكمي لمبحكث التربكية، حيث تمثؿ ىذا النكع مف العنؼ في حرؽ التبلميذ لفصكؿ 

المدارس األخرل بالمكلكتكؼ، كحرؽ كشكؼ الغياب كحجرات        الكنتركؿ، ككذلؾ   القياـ 
 الخاصة، كالتخريب المتعمد ت لمممتمكادبحرؽ األشياء الثمينة داخؿ المدرسة، كالتخريب المتعـ

. لمباني المدرسة كاألثاث
عدم االلتزام بقوانين وأنظمة المدرسة  / رابعا 

عدـ حضكر الطابكر :كيشمؿ عدـ االلتزاـ بقكانيف كأنظمة المدرسة العديد مف المظاىر مثؿ 
المدرسي، كعدـ االلتزاـ بالزل المدرسي، كاليركب مف الحصص كالمدرسة، كالتأخر عف الدكاـ 
المدرسي ككذلؾ الغياب المتكرر، كىذا ما أكده كبلكس، كدراسة أميمة، كدراسة المركز الكطني 

.  لمبحكث التربكية
نتائج وتأثيرات العنف المدرسي 9.1.2 

ىناؾ العديد مف اآلثار السمبية التي تترتب عمى العنؼ المدرسي، حيث أف ىذه اآلثار تظير 
:  عمى الطمبة في عدة مستكيات ك ىي كاآلتي

 
 في المستوى السموكي  .
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عدـ المباالة، عصبية زائدة،  مخاكؼ غير مبررة، مشاكؿ انضباط، عدـ قدرة عمى         
التركيز، تشتت االنتباه، سرقات، الكذب، القياـ بسمككيات ضارة مثؿ شرب الكحكؿ       

كالمخدرات، محاكالت لبلنتحار، تحطيـ األثاث كالممتمكات في المدرسة، إشعاؿ نيراف، عنؼ 
. كبلمي مبالغ فيو، تنكيؿ بالحيكانات

  في المستوى التعميمي
ىبكط  في التحصيؿ التعميمي، تأخر عف المدرسة كغيابات متكررة، عدـ المشاركة في األنشطة 

. المدرسية، التسرب مف المدرسة بشكؿ دائـ أك متقطع
   في المستوى االجتماعي

 التعطيؿ االنعزالية عف الناس، قطع العبلقات مع اآلخريف، عدـ المشاركة في نشاطات جماعية،
. عمى سير نشاطات الجماعية، العدكانية اتجاه اآلخريف

  في المستوى االنفعالي
 انخفاض الثقة بالنفس، إكتئاب، ردكد فعؿ سريعة، اليجكمية كالدفاعية في مكاقفو، التكتر الدائـ، 

حجازم، )مازكخية اتجاه الذات، شعكر بالخكؼ كعدـ اآلماف، عدـ اليدكء كاالستقرار النفسي
2002.) 

 
تأثيرات العنؼ  (2007)في حمداف  (Olweus&Limber، 1999)كقد صنؼ أكلكيز كليمبر 

: المدرسي إلى ما يمي 
تجعؿ خبرات ضحايا العنؼ يشعركف بعدـ         :  تأثيرات قصيرة المدل عمى الضحية1.

السعادة، كالضيؽ، كاالرتياب، كفقداف تقدير الذات، كالقمؽ كعدـ اآلماف، عبلكة عمى ذلؾ فإف 
مثؿ ىؤالء الطبلب يتأثركف كقد يتأثر تركيزىـ كتعميميـ ك قد يرفضكف الذىاب إلى المدرسة، كقد 

. يشعركف بالحياء ك الخجؿ، كعدـ الجاذبية كينظركف إلى أنفسيـ عمى أنيـ فاشمكف
فاألطفاؿ الذيف يتعرضكف لمعنؼ أثناء سنكات الدراسة :  التأثيرات طكيمة المدل عمى الضحايا2.

. المبكرة يميمكف إلى االنفعاؿ كامتبلؾ تقدير ذات منخفض عندما يصمكف إلى سف الشباب
فالطبلب الذيف يقكمكف : التأثيرات طكيمة المدل عمى األفراد الذيف يقكمكف بأعماؿ العنؼ3.

بأعماؿ العنؼ يميمكف إلى القياـ بسمككيات أخرل جانحة كسمككيات مضادة لممجتمع مثؿ السطك 
. عمى المحاؿ التجارية، كاستخداـ المخدرات، كالتخريب المتعمد لمممتمكات

فالمدارس التي تتميز بمستكيات عالية مف مشكبلت العنؼ يميؿ : المناخ االجتماعي المدرسي4. 
. طبلبيا إلى الشعكر بأماف أقؿ كما أنيـ ال يشعركف بالرضا عف الحياة المدرسية التي يعيشكنيا
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فعندما تصبح المدارس مسرحان لممشكبلت كالصراعات :  العنؼ كالمدرسة كمؤسسة تعميمية5.
، كتتسـ بمستكل عاؿ مف العنؼ، يغيب اليدؼ الذم قامت المدرسة مف ةاالجتماعية كاإلساء

. أجمو كىك التعمـ الّفعاؿ
 

في كتابيا رعاية األبناء ضحايا العنؼ عدة تأثيرات لمعقاب البدني عمى . (2007)ككضعت فييـ 
: نفسية الطفؿ تتمثؿ في

يؤثر العنؼ كالعقاب البدني عمى كيمياء المخ التي تتحكـ في ردكد األفعاؿ لمطفؿ، فمثبل تقؿ 1. 
نسبة السيركتكنيف كىك المكصؿ العصبي المختص بالمزاج، مما يؤدم بالطفؿ إلى   األكتئاب، 

 .كيجعؿ استجابتو عنيفة لمضغكط العصبية

يتكقع الطفؿ الخطر باستمرار، كيبالغ في تفسيره لتصرفات اآلخريف عمى أنيا تيديد شخصي 2. 
 .لو كما يقؿ احترامو لذاتو

العنؼ كالعقاب البدني طريقة غير مقبكلة في المعاممة ككسيمة لفرض الرأم مما يقمؿ مف قدرة 3. 
 .الطفؿ عمى اكتساب ميارات التكاصؿ الصحيحة مع اآلخريف

العنؼ كالعقاب البدني يجعؿ الطفؿ أكثر عرضة مف أقرانو لئلصابة بالقمؽ، ك         4. 
 . النفسي، كصعكبة التحصيؿ الدراسي بالخكؼ، كاألكتئاب، كاالضطرا

 العنؼ كالعقاب البدني ال يقتصر أثره عمى المحظة الراىنة لحياة الطفؿ، كلكف يمتد آثره إلى 5. 
 .المستقبؿ في مراحؿ نضجو

 المتعرضيف لمعنؼ البدني قد يعانكف مف مشاكؿ ؿمف األطفا (%50)كتبيف مف الدراسات أف 6. 
: نفسية في المستقبؿ، كمف بيف ىذه المشاكؿ

 .اإلدماف كصعكبة تككيف عبلقات مستقرة مع اآلخريف، كالعنؼ في السمكؾ . أ

 . فقداف العمؿ كسكء معاممة أطفاليـ جسديان مستقببلن  . ب

 يصبحكف أكثر عرضة لئلصابة بضغط الدـ، كمرض السكرم، كأمراض  . ت
 . القمب، كعدـ القدرة عمى السيطرة عمى مشاعرىـ كالنجاح اجتماعيان 

 
النظريات التي تفسر العنف  10.1.2 

لقد حظي سمكؾ العنؼ بالكثير مف االىتماـ كالبحث مف قبؿ المصمحيف كالمفكريف كالتربكييف 
كالقادة كالعمماء كذلؾ لطبيعة ىذا السمكؾ الخطر، كلمرغبة في فيمو كمحاكلة التخمص منو كالحد 
مف ظيكره بيف األفراد، كقد حاكلت عدة نظريات تفسير ىذا السمكؾ كبياف أسبابو كالعكامؿ المؤثرة 
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فيو كالطرؽ كالكسائؿ التي يمكف إتباعيا لخفض مستكل ممارستو كمعالجة األفراد الذيف يمارسكنو 
: كي ال يتكرر ظيكره، كمف أبرز ىذه النظريات

 
 تفسير النظريات السوسيولوجية لمعنف/ أوال
  
:   النظرية الوظيفية.  1

ظيرت ىذه النظرية كتبمكرت خبلؿ األربعينات كالخمسينات كالستينات مف القرف العشريف كيعتبر 
 أكؿ مف كضع الخطكط األكلى لممدخؿ الكظيفي لدراسة Talcott Parsonr""تالككت بارسكف 

 تحت ع في المجمة األمريكية لعمـ االجتما1942 ةالشباب كذلؾ مف خبلؿ مقالتو التي نشرىا سف
( .  1990السيد،)عنكاف السف كالنكع في البناء االجتماعي لمكاليات المتحدة األمريكية 

 
كترل النظرية الكظيفية أف المجتمع يتككف مف أجزاء ككحدات مختمفة بعضيا البعض، كعمى 

الرغـ مف ىذا االختبلؼ أال أنيا مترابطة كمتكاممة، فكؿ جزء يكمؿ الجزء اآلخر كأف أم تغير 
 كبالتالي يحدث ما ليطرأ عمى أحد األجزاء أك الكحدات ال بد أف ينعكس عمى بقية األجزاء األخر

(.  2005الحسف، )يسمى بعممية التغير االجتماعي
   

فالنظرية الكظيفية تنظر إلى العنؼ عمى انو داللة داخؿ السياؽ االجتماعي، كتيتـ بالطرؽ التي 
تحافظ بيا عناصر البناء االجتماعي عمى التكازف كالتكامؿ كالثبات النسبي لممجتمع أك 

، كترل النظرية الكظيفية أف العنؼ يظير نتيجة لفقداف االرتباط كاالنتماء ةالجماعات االجتماعي
 التي تنظـ كتكجو سمكؾ أعضائيا، أك أنو نتيجة لفقداف المعايير كنقص ةلمجماعات االجتماعي

التكجيو كالضبط االجتماعي، كىناؾ بعض األفراد الذيف يتخذكف مف العنؼ أسمكب حياة كذلؾ 
لعدـ معرفتيـ بأسمكب أخر لمحياة غير أسمكب العنؼ  

 
كيرل أصحاب ىذه النظرية انو يمكف حؿ مشكمة العنؼ عف طريؽ العمؿ عمى زيادة التكامؿ 

االجتماعي أك العمؿ عمى زيادة ارتباط األفراد بالجماعات األكلية التي تعمؿ عمى إشباع 
حاجاتيـ النفسية كاالجتماعية، كتغرس القيـ الدينية كقيـ االنتماء بيف أعضاء الجماعات 

(.   2001لطفي،)االجتماعية 
 
: نظرية التفاعل الرمزي. 2
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ظيرت نظرية التفاعؿ الرمزم في بداية الثبلثينات مف القرف العشريف عمى يد العالـ جكرج 
، ترل نظرية التفاعؿ الرمزم عمى أف الحياة التي نعيشيا ما ىي إال (G.H.Mead)ىربرت ميد 

حصيمة التفاعبلت التي تقـك بيف البشر كالمؤسسات كالنظـ كبقية الكائنات الحية، كىذه التفاعبلت 
( 2005الحسف،)تككف ناجمة عف الرمكز التي ككنيا األفراد عف اآلخريف بعد التفاعؿ معيـ 

 
فعممية التفاعؿ مع اآلخريف مف أكثر العكامؿ أىمية في تحديد السمكؾ اإلنساني ك يستخدـ 

أصحاب ىذه النظرية صيغة الرمز كيقصدكف بو الشيء الذم يشير                         إلى 
الشيء اآلخر، كيعبر عنو بالمعنى كالعبلقات، كاإلشارات، كالقكانيف المشتركة، كالمغة المكتكبة، 
كبذلؾ يككف يتضح مفيـك التفاعؿ الرمزم فيك ذلؾ التفاعؿ الذم يأخذ مكانة بيف الناس مف 

خبلؿ الرمكز كمعظـ ىذا التفاعؿ يحدث عمى أساس االتصاؿ القائـ كجيا      لكجو، لكنو يمكف 
الغزكم ، ) الرمزم الذم يحدث بيف قارمء الكتاب كالمؤلؼ ؿحدكثو بأشكاؿ أخرل كاالتصا

 ( . 1992خزاعة ،عمر، البنكم، كالطاىر،
 

كبناءن عمى ما سبؽ يؤكد أصحاب ىذه النظرية أف العنؼ سمكؾ يتـ تعممو مف خبلؿ عممية 
التفاعؿ، فقد يتعمـ األطفاؿ سمكؾ العنؼ بطريقة مباشرة عف طريؽ القدكة التي تتمثؿ لدل 

 سمكؾ العنؼ عمى اعتبار أنو شيء مستحب في ؿأعضاء األسرة، كما يمكف أف يكتسب األطفا
مكاقؼ معينة، كلذلؾ فإف بعض اآلباء ال يمانعكف في تدريب أبنائيـ عمى الخشكنة كالعنؼ ألنيـ 

يعتبركف العنؼ جزءا ضركريا مف الحياة كنمطا سمككيا مرغكبا خاصة عند         الذككر، 
كبذلؾ يككف العنؼ سمككا متعمما كيمكف تجنبو أك التخفيؼ مف حدتو عف طريؽ تغيير مضمكف 

حداث التغيرات الثقافية كمشاركة المدارس ككسائؿ اإلعبلـ الك الدية ةعممية التنشئة االجتماعي  كا 
. لعممية التغيير

  
: نظرية الحرمان النسبي3.

يعتبر ركبرت جكر كاضع نظرية الحرماف النسبي، كقد قسـ جكر الدكافع السيككلكجية التي تكلد 
 :العدكاف البشرم إلى

 .عدكاف غريزم .1

 .عدكاف مكتسب .2

كاستجابة فطرية يحركيا شعكر باإلحباط، كىي االستجابة التي يرل فييا دكالرد المصدر  .3
 . الذم يؤدم بدكره إلى الغضبطاألساسي لمقدرة عمى العنؼ عندما يؤدم العدكاف إلى اإلحبا
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ك يعتبر مفيكـ الحرماف النسبي مف المفاىيـ الميمة لتفسير ظكاىر العنؼ حيث أف ىناؾ فركقان 
( 1992المختار ،)كاضحة بيف التكقعات التي ال بد أف تككف كبيف خيبة اآلماؿ نتيجة لمتكقعات

 

الحرماف النسبي بأنو التبايف أك التفاكت المممكس بيف تكقعات الناس لقيمة " Gurrجكر"كيعرؼ 
الحياة كما يركنيا كقدرتيـ عمى تحقيؽ ىذه القيمة كيعني بتكقعات القيمة طيبات الحياة 

كمستكياتيا الممتعة التي يعتقد الناس أف ليـ حقا فييا أما قدرتيـ عمى تحقيقيا فتعني الظركؼ 
 ظالمكاتية كالكسائؿ االجتماعية المتكافرة أك التي يجب أف تتكفر حتى تمكنيـ مف بمكغيا كاالحتفا

(.  2003 راغب،)بيا 
 

أف أحداث العنؼ تفترض حدكث حرماف نسبي ألعداد كبيرة مف المجتمع، "Gurrجكر"كيؤكد 
ككمما زادت درجة الحرماف النسبي زادت حدة أعماؿ العنؼ ، كيستند في تفسيره لمعبلقة الطردية 

بيف الحرماف النسبي كالعنؼ إلى طبيعة العبلقة بيف اإلحباط كالعدكاف فاتساع الفجكة  (اإليجابية)
بيف ما يحصؿ عميو المكاطنكف كبيف ما يتكقعكنو يؤدم إلى شعكرىـ باإلحباط كمف ثـ العدكاف 

( .  1999إبراىيـ،)كالعنؼ 
 

فالحرماف النسبي يشير إلى الشعكر بحالة مف اإلحباط الدائـ كعدـ اإلشباع، فكمما زادت الفجكة 
مكانيات األشياع كمما أدل ذلؾ إلى إمكانية القياـ بمحاكلة تتسـ بالعنؼ  اتساعان بيف التكقعات كا 

 (1985ليمة، )كاالندفاع لمقضاء عمى ىذه الفجكة 
 

كىناؾ نمطاف شائعاف مف الحرماف االجتماعي كىما الحرماف طكيؿ المدل ك الحرماف قصير 
 فالمدل، كيعتبر الفرؽ بينيما مسؤكالن عف أتساع مدل العنؼ، ك أف الحرماف االجتماعي سكاء كا
قصير المدل أك طكيؿ المدل ال بد أف يحدث تأثيره الحقيقي مف خمؽ حالة مف عدـ الرضا لدل 

( 1992المختار، )األفراد 
 

مف أكثر النظريات الحديثة التي تناكلت  Gurr( 1970)مف خبلؿ ما سبؽ تعتبر نظرية جكر
 االجتماعية لتفسير القكل المحركة لمعنؼ، عشبكة العبلقات بيف العكامؿ السيككلكجية كاألكضا

بيف مفيـك الحرماف كعامؿ اجتماعي كالعكامؿ السيككلكجية مف خبلؿ  (Gurrجكر)كقد ربط 
مفاىيـ السخط كاإلحباط تمؾ التي تؤدم إلى العدكانية كالعنؼ، كما أشار بذلؾ                   

: العبلقة بيف الحرماف كالعدكاف مف خبلؿ ىذا النمكذج" جكر"دكالرد كميمر، كقد أكضح 
( . 1998المختار، )                حرماف ػػ خكؼ ػػ عدكاف 
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 ال ترل عكمف خبلؿ االستعراض ليذه النظريات الثبلثة يرل الباحث أف تفسيرات عمـ االجتما

نما ليا جذكرىا االجتماعية، العرقية كالطبقية التي ليا مكاقفيا كآرائيا  بالعنؼ ظاىرة فردية كا 
. كتكجياتيا بخصكص ظاىرة العنؼ

 
كمف ناحية أخرل تنظر ىذه النظريات إلى سمكؾ العنؼ عمى اعتبار أنو سمكؾ يتـ تعممو مف 

خبلؿ عممية التفاعؿ مع اآلخريف داخؿ المجتمع، كأف الشخص يتعمـ العنؼ بنفس الطريقة التي 
. يتعمـ بيا أم نمط أخر مف أنماط السمكؾ االجتماعي

 
نظرية التحميل النفسي  /  ثانيا 

:  (غريزة الموت)نظرية فرويد . 1

لقد كاف فركيد مف أكائؿ عمماء النفس الذيف بحثكا في األبعاد النفسية لمعدكاف كفي القكل المحركة 
فقد ذكر أف لئلنساف غريزتيف تسيطر عميو، ىما غريزة الحياة كىي التي تخدـ الحفاظ عمى . لو

حياة الفرد كتكاثر الجنس، كغريزة المكت كيعبر عنيا بالعنؼ كالعدكاف كىي أقؿ كضكحان بالمقارنة 
(. 2004الظاىر، )لغريزة الحياة 

 
كيشير فركيد أف الحياة كفاح بيف غريزة الحياة كدافعيا الحب كالجنس التي تعمؿ مف أجؿ الحفاظ 

عمى الفرد، كبيف غريزة المكت كدافعيا العنؼ كالتدمير كاالنتحار كىي غريزة تحارب دائما مف 
ذا لـ يستطيع  أجؿ إفناء اإلنساف، كتقكـ بتكجيو العنؼ المباشر خارجان نحك تدمير اآلخريف، كا 

حجازم، )العنؼ أف ينفذ نحك مكضكع خارجي سكؼ يسترد ضد الكائف نفسو بدافع تدمير الذات 
2000  .)

 
كقد ربط فركيد بيف العنؼ كالعدكاف مف جية كالمراحؿ المختمفة لمتطكر النفسي لمطفؿ فيك يذكر 

أنو في نياية المرحمة الفمية كمع ظيكر األسناف تتحكؿ الطاقة العدكانية لمطفؿ إلى تعذيب 
المكضكع المبيدم المشبع كىك األـ مف خبلؿ ميمو إلى عض ثدم األـ أثناء الرضاعة بينما في 

 (بكؿ، براز)المرحمة الشرجية، كبعد تمايز المكضكع المبيدم كتعرؼ الطفؿ عمى كسائؿ التدمير 
تتمايز غرائزه، كيتعرؼ عمى أسمكب يناسب الحب كالكراىية فتظير السادية كالمازكخية معبرة عف 
غريزة المكت، كتندرج العدكانية األكديبية حيث المنافسة بيف الطفؿ كالكلد مف نفس الجنس كىك 

(.  2004 الظاىر،)االستئثار باألـ فيكجو الطفؿ عدكانو إلى األب 
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 كبما أف نظرية التحميؿ النفسي تتعامؿ مع العنؼ أك العدكاف بكصفو استجابات غريزية فيي 

 أك تجنب ةتقترح أنو ليس باألمكاف إيقاؼ العنؼ أك تقميمو مف خبلؿ اإلصبلحات االجتماعي
اإلحباط، كال يكجد طريقة فعالة لمعالجة العنؼ، كلكف ما نستطيع عممو ىك تحكيؿ العنؼ 

(.  1988الخطيب، )كالعدكاف أك تكجييو نحك أىداؼ بناءة بدالن مف األىداؼ التخريبية 
 

كلقد أثارت كجية نظر فركيد في تفسير العنؼ كالعدكاف جدالن شديدان بيف عمماء التحميؿ النفسي 
. مما دفع التحميميف الجدد إلى تقديـ تفسيران مختمفان لمعدكاف

 
فمقد ذىب ادلر إلى أف العدكاف ىك الدافع األساسي في حياة الفرد كالجماعة كأف الحياة تنمك نحك 

مظاىر العدكاف المختمفة مف سيطرة كتسمط كقكة كأف العدكاف ىك أساس الرغبة في التمايز 
كالتفكؽ كىذا ما جعمو يقرر أف العدكاف ىك تعبير عف إرادة القكة أم الرغبة في السيطرة كالتحكـ 
في اآلخريف كعمى ىذا فالعدكانية عند أدلر ىي نكع مف الدافع نحك الصراع أك النضاؿ مف أجؿ 
التفكؽ كاعتبر أف اليدؼ النيائي لئلنساف أف يككف عدكانيان ك أف يككف قكيان ك متفكقان ك العدكانية 

( 2007حسيف، )عند ادلر أساسيا مشاعر النقص 
 

أف العدكاف دافع مكتسب كليس فطرم كما ذىب فركيد في ذلؾ كأنو كسيمة يحاكؿ " ىكرني"كترل 
 ببيا اإلنساف حماية أمنو فالطفؿ القمؽ الذم ينعدـ لديو الشعكر باألمف ينمي مختمؼ األسالي

ليكاجو ما يشعر بو مف عزلة كقمة حيمة فقد يصبح عدكانيا ينزع إلى االنتقاـ مف ىؤالء الذيف نبذكه 
أك أساءكا معاممتو أك قد يصبح مذعنان حتى يستعيد الحب الذم فقده مرة أخرل، أك يككف لنفسو 
ذا لـ يستطيع الحصكؿ عمى الحب فقد يمجأ إلى القكة كالسيطرة عمى اآلخريف  صكرة مثالية، كا 
كبيذه الطريقة يعكض إحساسو بالعجز كيجد منفذان لمعدكاف كقد يصبح شديد الميؿ إلى التنافس 

(.  1975أبك النيؿ، )كقد يحكؿ عدكانو إلى ذاتو كيحقر مف نفسو 
 

 Lorenz نظرية لورنز 2.

رائد ىذه النظرية أف العنؼ كالعدكاف ىك غريزة فطرية كناتجة أساسا مف " Lorenzلكرنز "يعتقد 
غريزة القتاؿ أك غريزة المكت كما سماىا فركيد كىي غريزة مكجكدة لدل اإلنساف كالحيكاف كأف 
ىذه الغريزة ليا طاقة عدكانية يتـ إنتاجيا باستمرار داخؿ الكائف الحي كبمعدالت ثابتة كمف ثـ 
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حسيف، )فيي تتراكـ بداخمو مع مركر الكقت كمف ثـ تنطمؽ في ظؿ كجكد مثيرات خارجية 
2007 .)

 
كالعدكاف لدل لكرنز يمثؿ الميبيدك لدل فركيد كيقسـ العنؼ في نظريتو إلى عنؼ لخدمة الحياة، 

كعنؼ مخرب كمدمر لكف كبلىما يندرج تحت كممة عنؼ، كيرل لكرنز أف العدكاف يككف 
: كالتالي

.  نظاـ غريزم يعبر عف طاقة داخمية كلد بيا اإلنساف مستقمة عف المثير الخارجي1.

.  كىذه الطاقة يجب أف تفرغ مف حيف إلى أخر أك يعبر عنيا بكاسطة مثيرات خارجية مناسبة2.

 (.1989زكي ،)العدكاف لدل لكرنز يمثؿ المبيدك لدل فركيد مف حيث أنو قكة الحياة 3.
 

 يرتبط لدل الفرد بحاجاتو إلى التممؾ كالسيطرة فالفرد يميؿ ةفالعنؼ عند لكرنز ىك سمكؾ غريز
لمعدكاف إلشباع حاجتو الفطرية لمتممؾ كالدفاع عف ممتمكاتو كعندما يشعر الفرد بتيديد خارجي 
لذاتو أك لممتمكاتو فإف الطاقة العدكانية لديو تتجمع كتستثار غريزتو العدكانية كبالتالي يغضب 
كيثكر كيتصرؼ بعدكانية كيتكتر كيختؿ اتزانو كيتييأ لمعدكاف حياؿ أم إثارة خارجية كقد يعتدم 
بدكف إثارة خارجية حتى يفرغ طاقتو العدكانية كيخفؼ مف تكتره النفسي كيعكد إلى اتزانو الداخمي 

كبالتالي فإف أحسف طريقة لخفض العدكاف ىك إتاحة الفرص لمتنفيس عنو كتفريغ ىذه الطاقة 
(  2007 حسيف،)العدكانية مف خبلؿ المشاركة في األنشطة مثؿ األنشطة الرياضية كالمنافسات 

  
أف لكرنز يكجو ىذه الغريزة كجية فسيكلكجية، كيرل أف ىناؾ مراكز " Davidدافيد "كيؤكد 

غريزية في الجياز العصبي المركزم مسؤكلة عف اإلثارة كال بد مف تفريغ ىذا النشاط خارجيان، 
كما يرل لكرنز أف اإلنساف ما لـ يدخؿ في سمكؾ عدكاني فإف الطاقة النكعية لمفعؿ سكؼ تتراكـ 

نتيجة التحكـ المركزم إلى حد معيف كعندما تزيد ىذه الطاقة عمى حد معيف فإنيا تظير في 
(. 1994عبكد، )صكرة العدكاف التمقائي تجاه اآلخريف 

 
نظرية اإلحباط والعدوان  / ثالثا ً 

أف السمكؾ العدكاني ىك االستجابة الطبيعية لئلحباط ، حيث انو " دكالرد كميمر"تكصؿ كؿ مف 
 ىك خبرة مؤلمة تنتج عف مقدرة ط كتكرر حدكثو ازدادت شدة العدكاف، كاإلحباطكمما ازداد اإلحبا

 ( .1984منصكر، )اإلنساف عمى تحقيؽ ىدؼ ميـ لو 
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 ىك السبب الذم يسبؽ أم سمكؾ عدكاني، فاإلنساف عندما يريد طكترل ىذه النظرية أف اإلحبا
 الذم يدفعو إلى طتحقيؽ ىدؼ معيف كيكاجو عائقا يحكؿ دكف تحقيؽ اليدؼ يتشكؿ لديو اإلحبا

السمكؾ العدكاني، لكي يحاكؿ الكصكؿ إلى ىدفو أك اليدؼ الذم سيخفؼ عنده مف مقدار 
(. 2003يحيى،  ) طاإلحبا

 
 حيث يرل أف ة كالعداكف في ضكء نظرية المثير كاالستجابطنظرية اإلحبا"دكالرد "كلقد تناكؿ 

العدكاف دافع غريزم داخمي كلكف ال يتحرؾ بكاسطة غريزة بؿ بتحريض مف مثيرات خارجية كلذا 
 كأف طيشير دكالرد كفقا ليذه النظرية إلى أف حدكث السمكؾ العدكاني دائما يفترض كجكد اإلحبا

(.  1986حجازم، ) دائما يؤدم إلى العدكاف طاإلحبا
عف مصدر مف المصادر الثبلثة التالية كىيطكاإلحبا :  عادة ما يككف ناجما ن

.  الضغكط االنفعالية1.

.  سكء استخداـ السمطة2.

. عدـ تمبية متطمبات األبناء3.
: اإلحباطات التي يتعرض ليا الفرد إلى نكعيف (1999)" المختار"كيقسـ 

النكع الخارجي المفركض عمى الشخص مف قبؿ اآلخريف، مثمما يحدث عندما يمغي صديؽ 1.
. فجأة مكعدا كاف قد حدده معؾ دكف أف يذكر أسباب ذلؾ

نابعة مف الفرد نفسو ، مثمما يحدث في حالة اإلحساس بعدـ الكفاءة أك نتيجة :  النكع الداخمي2.
. اإلحساس بالقمؽ

 
:  كالعدكاف تعتمد عمى المبادمء آالتيةطكيرل دكالرد كميمر أف العبلقة بيف اإلحبا

 العدكاني  التي يتعرض ليا الفرد ليا أثرىا في شدة الرغبة في إظيار السمكؾط درجة اإلحبا:أوالً 
كىذا االختبلؼ يعتمد عمى مدل الرغبة كالتعمؽ بما أحبط كمقدار اإلعاقة لبلستجابة كعدد مرات 

. اإلحباط
 تزايد الطاقة النفسية التي تكجو نحك السمكؾ العدكاني يتبعو نقصاف في الطاقة النفسية: ثانيا

المكجية نحك السمكؾ غير العدكاني، بمعنى أف الفرد المحبط يفكر في كيفية استخداـ السمكؾ 
. العدكاني ضد مصدر اإلحباط فقط

 إحباط  إف كؼ السمكؾ العدكاني في المكاقؼ التي يتعرض فييا الفرد لئلحباط يعتبر بمثابة:ثالثا
. آخر
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 يحدث عندما يتعرض الفرد لئلحباط ك يستجيب بشكؿ عدكاني كعنيؼ ضد مصدر إحباطو: رابعا
 كيشعر الفرد بالراحة طتفريغ لمطاقة النفسية التي يمتمكيا كيذىب عنو التكتر الذم يسببو اإلحبا

. كالسعادة
  إف اإلحباط الذم يحدث يعتبر عقابا لمذات، كتبعا لذلؾ فقد يكجو العدكاف كالعنؼ نحك:خامساً 
(.   1992المختار،)الذات 

  
 ةكقد أعاد ميمر تصحيح ىذه النظرية حيث أدرؾ أف ىناؾ استجابات أخرل لئلحباط، فباإلضاؼ

استجابات أخرل لئلحباط كاالنطكاء " قد يحدث أيضاقإلى حدكث العدكاف نتيجة اإلحباط إال أف
، كاستمر في اعتقاده بأف االستجابة العدكانية تحدث بدافع (ميممر)كاالنسحاب كاالكتئاب إال أف 

( . Mussen,1983)كتحريض مف اإلحباط 
 

 النفسييف في تعديميـ فكالعديد مف األخصائيي Berkowitz ) 1962)كىنا يشير برككيتش 
 كالعدكاف إلى أف ىناؾ أنكاع معينة فقط مف اإلحباطات ىي التي تؤدم إلى طلنظرية اإلحبا

االستجابة العدكانية كالتيديد كمياجمة الذات بينما الحرماف قد يحتمؿ أف يؤدم إلى استجابات 
(. 2000حجازم، )أخرل 

 
 كالعدكاف بانتقادات كثير تتمثؿ في كجكد انفعاالت أخرل بجانب طكلقد حظيت نظرية اإلحبا

 طاإلحباط يمكف أف تؤدم إلى العدكاف فالعدكاف يمكف أف يككف مبنيان عمى الخكؼ كأف اإلحبا
 ط في كؿ األحكاؿ كما زعمت نظرية اإلحباطليس سببان في العدكاف كليس العدكاف نتيجة لئلحبا

كالعدكاف فقد يحبط الفرد كال يعتدم كقد يعتدم بدكف إحباط فالشخص المحبط قد ال يعتدم إذا 
ذا غير أىدافو بأىداؼ أخرل، كــخاؼ مف االنتقا  ا أك إذا لـ يستطيع تحديد مصدر إحباطو كا 

 كعمى سبيؿ المثاؿ المرتزقة الذيف طأف العدكاف قد يحدث نتيجة لكثير مف العكامؿ غير اإلحبا
(.  2007حسف، ) مقابؿ أجر كدكف أف يسبؽ ليـ معرفة ضحاياىـ        صيقتمكف األشخا

 
:  نظرية التعمم االجتماعي/ رابعاً 

يعد بندكرا مؤسس نظرية التعمـ االجتماعي أك ما يعرؼ بالتعمـ عف طريؽ المبلحظة ، كمف 
أشير الباحثيف الذيف بينكا مف خبلؿ التجريب تأثير مشاىدة النماذج العدكانية في تزايد العدكاف 

 (  2004الظاىر،) ك يككف ذلؾ عف طريؽ التقميد ؿعند األطفا
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كترل نظرية التعمـ االجتماعي أف السمكؾ العدكاني سمكؾ اجتماعي يتـ تعممو مف خبلؿ مبلحظة 
نماذج العدكاف عند كالدييـ كمعممييـ كرفاقيـ كحتى النماذج التمفزيكنية أك مف خبلؿ تعزيز 

المحيطيف بالطفؿ ليذا السمكؾ العدكاني الذم قاـ بو مما يؤدم ذلؾ إلى تكرار قيامو بالسمكؾ 
العدكاني في كؿ مرة يرغب فييا كيحصؿ عمى تعزيز إيجابي فالمكافأة أك التعزيز لمسمكؾ 

العدكاني يسيـ في نمكه كاستمراره كأف نمذجة السمكؾ العدكاني سكاء كاف ىذا النمكذج حيا أك 
رمزيا يؤدم إلى تعممو، كعمى ىذا يعرؼ باندكرا السمكؾ العدكاني كالعنؼ بأنو سمكؾ يستيدؼ 
إحداث نتائج تخريبية أك مكركىة أك السيطرة عمى اآلخريف مف خبلؿ القكة الجسمية أك المفظية 

تبلؼ ممتمكاتو  (. 2007حسيف، )كينتج عنو إيذاء الشخص اآلخر كا 
 

كيؤكد بندكرا عمى أف معظـ السمكؾ العدكاني متعمـ مف خبلؿ المبلحظة كالتقميد كىناؾ ثبلثة 
: مصادر يتعمـ منيا الطفؿ بالمبلحظة ىذا السمكؾ ك ىي

 التأثير األسرم. 

 ك تأثير األقراف. 

 ( 2000 حجازم،)كتأثير النماذج الرمزية كالتمفاز 

 
في دراستو أف بندكرا حدد مجمكعة مف العكامؿ التي تثير السمكؾ  ((2002ةك قد أشار عطي

:- العدكاني منيا
  اليجكـ كرد فعؿ عمى االعتداءات الجسمية ك اإلىانات المفظية ك خاصة تمؾ التي تشكه

السمعة كتتعمؽ بالرجكلة لدل الفرد، فقد تككف اإلىانات ليا تأثير عمى المعتدل عميو 
 .أقكل مف األلـ الجسمي

 المعاممة القاسية التي يتعرض ليا، كأيضا التعرض لمحرماف. 

 قيمة اليدؼ الذم يصؿ إليو الفرد مف جّراء سمككو العدكاني . 

 
: ثبلث طرؽ تعزز السمكؾ العدكاني كتساعد عمى استمراره ك ىي (2007)كقد حدد حسيف 

  التعزيز الخارجي مف البيئة، فعندما يقـك الفرد بسمكؾ معيف كيتمثؿ ذلؾ في امتداح أحد
 .الكالديف لمسمكؾ العدكاني لمطفؿ

  التعزيز الذاتي كيشير إلى الذم يقدمو الفرد لنفسو كيتـ ذلؾ عمى أساس النتائج التي
 . يحققيا حيث يرل الطفؿ العدكاني أف سمككو يجمب لو المكاسب
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  التعزيز البديؿ كيشير إلى مبلحظة سمكؾ اآلخريف الذم تـ تعزيزىـ أك عقابيـ مما يدفع
الشخص المبلحظ إلى تقميده فإثابة سمكؾ النمكذج يجعؿ الفرد يميؿ إلى ذلؾ السمكؾ 

 .بينما العقاب يجعمو يقمع عف تقميد السمكؾ

 
: ك ترجع نظرية التعمـ االجتماعي أسباب العدكاف كالعنؼ إلى العكامؿ التالية 

 غير االجتماعية كالظركؼ التالية التي يتـ ؿبيف ظركؼ مبلحظة األطفا: التشابو 
 .فييا محاكاة ىذا الفعؿ كالتي تعتبر ميمة في تحديد إمكانية القياـ بمثؿ ىذا السمكؾ

  التدعيـ فالسمككيات تصبح أكثر احتماالن ألف تحاكى في الحياة الكاقعية إذا حصؿ
النمكذج الذم يقـك بيا عمى تدعيـ إيجابي ليذه السمككيات العدكانية، ففي حالة تقديـ 
مكافأة لفرد ما عمى قيامو بسمكؾ غير مرغكب فنحف ال نتكقع منو كبت ىذا السمكؾ 

 .مستقببلن 

 قدرة الكسيمة عمى اإلقناع بأف السمكؾ المقدـ حقيقي ككاقعي : الكسيمة. 

 يكجد مثيرات في البيئة يمكف أف تثير ىذه السمككيات: اإلثارة العاطفية. 

 فتكرار التعرض لسمككيات عنيفة ينتج عنو تقميؿ الحساسية تجاه ىذا العنؼ : التكرار
 (1997صالح، )

 

كيرل الباحث أف باندكرا رائد نظرية التعمـ االجتماعي أستطاع أف يقدـ نمكذجا نظريان يتعارض مع 
فكرة أف العنؼ غريزة فطرية كما ركج ليا فركيد كلكرينز، كبالرغـ مف أف نظرية التعمـ االجتماعي 
ليا األسبقية كاألفضمية في تفسير العنؼ عمى أساس التعمـ، اإل أنيا أغفمت العكامؿ الفسيكلكجية 

. كالنفسية كاالجتماعية في تعمـ العنؼ
   

االتجاه البيولوجي /خامسًا 

يركز ىذا االتجاه في تفسير العنؼ أف العنؼ يرجع إلى استعداد فطرم مكركث في الفرد ك يركز 
كذلؾ عمى بعض العكامؿ البيكلكجية في الكائف الحي العنؼ مثؿ الصبغيات، كالجينات 

كالتأثيرات  الصماء، المكركثة، كاليرمكنات، كالجياز العصبي المركزم كالبلمركزم، كالغدد
(  2001 حمزة،)البيككيميائية، كاألنشطة الكيربائية في المخ 
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 إلى أف ىناؾ مناطؽ في المخ ليا عبلقة مباشرة بالسمكؾ العنيؼ عند Hess (1932)أشار كقد 
كؿ مف الحيكاف ك اإلنساف، كأف تنبيو ىذه المناطؽ يفجر السمكؾ العنيؼ                       

(  1995عبد القكم، )
 

 إلى أف ىناؾ مناطؽ في Mayer (1977) ك مايرMark (1970)كقد كشفت دراسة مارؾ
أنظمة المخ كىي الفص الجبيي كالجياز الطرفي مسؤكلة عف ظيكر السمكؾ العدكاني لدل   

اإلنساف، كلقد أمكف بناء عمى ذلؾ إجراء جراحات استئصاؿ بعض التكصيبلت العصبية في ىذه 
( 2000حجازم، )المنطقة مف المخ لتحكيؿ اإلنساف مف حالة العنؼ إلى حالة اليدكء

 
 الحديثة عمى أف التنبييات الكيربائية ألجزاء مف الييبكثبلمس في المخ ليا ثكما دلت األبحا

عبلقة بالعنؼ حيث كجد أف معظـ المجرميف يعانكف مف رسـ مخ شاذ مما يؤكد األساس 
(.  1985الزحبلكم، )الفسيكلكجي لمعنؼ لدل اإلنساف 

 
 الجياز الغددم إذ يرل تكقد تكصمت بعض الدراسات إلى أف ىناؾ عبلقة بيف العنؼ كاضطرابا

أستاذ عمـ اليرمكنات بجامعة ىارفرد األمريكية أف زيادة إفرازات الفص  (Skines)سكاينز 
األمامي لمغدة النخامية يصاحبو تكتر كاندفاع إلى العنؼ كالعدكاف كالثكرة، كقد تكصؿ الدكتكر 

إبراىيـ أستاذ عمـ اليرمكنات في جامعة القاىرة إلى كجكد عبلقة بيف اضطرابات ىرمكنات الغدة 
(.  2004 الظاىر،)النخامية ك السمكؾ العنيؼ 

 
ككذلؾ فقد كجد عمماء الكركمكسكمات خمبلن في كركمكسكمات الجنس لدل بعض المجرميف 

 Xy))بدال مف  (xyy)بحيث تتككف أجساميـ مف خبليا تحتكم عمى كركمكسكمات الجنس 
. (1985مرسي، )
 

أما عف العبلقة بيف اليرمكنات كالعنؼ فقد أتضح كجكد عبلقة بيف ىرمكنات الذككرة كالعنؼ كأف 
تغير مستكل اليرمكنات يؤثر عمى سمكؾ الفرد كخاصة ىرمكف الذككرة 

كأف مستكيات ىرمكف الذككرة مرتفع بطبيعة الحاؿ لدل  (Testosterone)التيستكسيتيركف
المجرميف مف الرجاؿ المتكرطيف في الجرائـ العنيفة كذلؾ بعكس النساء حيث أف الرجاؿ يرتكبكف 
ستة أضعاؼ ما ترتكبو النساء مف جرائـ القتؿ كال سيما في المرحمة العمرية التي تتسـ بارتفاع 
معدؿ ىرمكف الذككرة فالمساجيف ذكم الجرائـ العنيفة تككف مستكيات ىرمكنات الذككرة لدييـ 

( .  2007حسيف،)مرتفعة جدا إذا تـ مقارنتيـ بمساجيف ليس ليـ تاريخ إجرامي عنيؼ 
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 عمى الجياز العصبي المركزم –الطبيعية كالمصنعة كيميائيا –كما أف تأثير المكاد النفسية 
كجعمو أكثر تييؤان لممارسة العدكاف أك االمتناع عنو، فعمى سبيؿ المثاؿ، تكؼ الخمر كظائؼ 
التحكـ في المراكز المسؤكلة عف ضبط العدكاف كالمكجكدة في المخ كمف ثـ يصبح الفرد أكثر 

 (.1986عكاشة، )استعدادا لممارستو 
 

كيؤدم تعاطي العقاقير المنبية أك المنشطة إلى زيادة نسبة حدكث الجريمة أيضا ك خاصة عقار 
األمفتياميف، كذلؾ آلف المدمف يفقد القدرة عمى الحكـ الصائب عمى األشياء، كيصاب أيضا 

بحالة ذىانية تسمى بذىاف األمفتياميف تجعمو يشعر بالشؾ كالخكؼ الذيف ليس ليما ما يبررىما 
عبد )فينعزؿ عف الناس، كقد يحمؿ األسمحة لمحصكؿ عمى المخدر أك االعتداء عمى اآلخريف 

( .  1995القكم، 
 

كمف خبلؿ النظر إلى االتجاه البيكلكجي في تفسير العنؼ يرل الباحث أف ىذا االتجاه فسر 
العنؼ عمى أساس بيكلكجي كراثي فطرم، كأرجع سمكؾ العنؼ إلى خمؿ فسيكلكجي، إال أف ىناؾ 

 فسيكلكجية، كما أف ىذا االتجاه تنسبة كبيرة مف األشخاص العنيفيف ال يعانكف مف اضطرا با
.  في إكساب سمكؾ العنؼةاغفؿ أىمية عممية التعمـ كالعكامؿ البيئية كاالجتماعي

 

اإلرشاد العقالني االنفعالي السموكي  11.1.2

كقد  ( Albert Ellis )قدـ ىذا األسمكب مف أساليب العبلج عالـ النفس األمريكي ألبرت إليس
أىتـ إليس في بداية عممو في اإلرشاد المتعمؽ بالحياة الزكجية حيث كاف يعتقد أف المشكبلت 
التي يعاني منيا األزكاج تنتج عف عدـ تكافر المعمكمات ك المعرفة المناسبة بينيما، كلكف تنبو 
فيما بعد إلى أف ىذه المشكبلت ال تنتج عف عدـ تكفر المعمكمات فحسب بؿ مف اإلضطرابات 

. العاطفية أيضان 
 

مف مجمكع مرضاه كانكا % 50لجأ إليس إلى التحميؿ النفسي في عبلج مرضاه ك أكرد أف 
منيـ كانكا يشفكف تماما، كمع ذلؾ لـ % 70يشفكف تماما، أـ بالنسبة لمعصابييف فقد أكرد أف 

. يقتنع باستخداـ ىذا االتجاه في العبلج
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يجابية في تناكلو لمحاالت المرضية  كتحكؿ بعد ذلؾ إلى الفركيدية الحديثة ك أصبح أكثر نشاطا كا 
مف المجمكع الكمي لممرضى يتخمصكف مف  (% 63)ككانت نتائج ىذا المنيج في العبلج أف

(. 1999العزة كعبد اليادم،  )إضطراباتيـ 
 

ثـ لجا إلى استخداـ نظرية التعمـ الشرطي مف أجؿ إطفاء السمككيات غير الطبيعية، كفي العاـ 
أصبح مقتنعا أف استمرارية الخبرات العصابية تستمر دكف أف تنطفئ عمى الرغـ مف  (1954)

.  االنفعالي يستمر لدل اإلنساف حتى مع غياب الحكادثبعدـ تعزيزىا، كأف استمرار االضطرا
 

قاـ أليس بدمج الفمسفة اإلنسانية مع العبلج السمككي لتشكيؿ العبلج العقبلني،   (1955)في عاـ 
، كمجمة العبلج العقمي االنفعالي (1959)كأسس أليس معيد العبلج العقبلني االنفعالي عاـ

 (.2002الخكاجا، )السمككي ك السمككي المعرفي
 

تستند القاعدة الفمسفية لمعبلج العقبلني االنفعالي إلى مدارس فمسفية أسسيا زينكف عاـ          
سنة مف اآلف،  (2500)لميكناف كالركماف كىي مدارس أسست كازدىرت قبؿ حكالي (ـ.ؽ300)

كقد ظير اثناف مف الفبلسفة ليـ أثر كبير في تطكر عممية العبلج العقبلني العاطفي كىما 
 ) بعد الميبلد، كمارككس اكريميكس   ؿالذم عاش في القرف األك (Epictetus )ابكتيكس

Marcus Aurelius )الرجاؿ تضطرب " اليكناني، كيركل عف ابكتيكس أنو قاؿ راإلمبراطك
نما بسبب نظرتيـ إلى تمؾ األشياء  الزيكد،  )"   مشاعرىـ ليس بسبب األشياء المحيطة بيـ كا 

1998 .)
 

ليس في ىذه الحياة الدنيا خير أك شر، كلكف " كقد عبر شكسبير عف ذلؾ بقكلو في ىاممت 
(. 1994مميكة، )" التفكير نفسو ىك الذم يجعؿ الشيء خيران أك شران 

 كيتفؽ إليس مع أدلر في أف الصحة النفسية كالعصاب يرتبطاف بأفكار الفرد كمعتقداتو كيختمؼ 
معو في تأكيده عمى االىتماـ بالذات، فضبل عف أف أدلر ييتـ بعبلقة الفرد   باآلخريف، كيختمؼ 
مع السمككية التقميدية التي ترفض النظر لممتغيرات المتكسطة بيف المثير كاالستجابة، كيختمؼ 
أيضا مع ركجرز في تأكيده أف العبلقة العميقة التي تتسـ بالدؼء ليست شرطا ألحداث العبلج 

(. 2002عبد السبلـ، )
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 عمى أساس أف السمكؾ االنفعالي لمفرد ينتج عنو حكار مكتقـك فكرة اإلرشاد العقبلني االنفعاؿ
داخمي لؤلفكار في كجداف الفرد حكؿ مكضكع بعينو في شكؿ انفعاالت خاصة كبالتالي يشكؿ 

  (.1990سرم، )سمككا معينا، حيث أف التفكير ىك أساس االنفعاؿ كىك الذم يسبب السمكؾ 
 

يرل إليس أف الناس كاقعييف كغير كاقعييف، كأف معتقدات الناس تؤثر في سمككيـ، كاف الناس 
مثؿ القمؽ كالعدكاف كالشعكر بالذنب بسبب تفكيرىـ البلكاقعي كحالتيـ : عرضة لممشاعر السمبية

أبك عيطة،  )االنفعالية التي يمكف التغمب عمييا بتنمية قدرة الفرد العقمية كزيادة درجة إدراكو      
2002 .)

 
كيرل إليس أف اإلنساف كائف يتمتع بالقدرة عمى التفكير كقد يككف تفكيره غير عقبلني في كثير 
مف الحاالت كأف يككف ىذا التفكير عمى شكؿ قناعات خاطئة يمقنيا اآلباء لؤلبناء كمف ىنا 

يتكجب عمى كؿ إنساف منا أف يعمؿ عمى كعي القناعات الخاطئة المكجكدة لديو كمف ثـ إعادة 
(.  1991 السفاسفة،)النظر بيا في ضكء التفكير المنطقي كالكاقعي السائد 

 
كيرجع إليس استمرارية الحالة العصبية عمى تشكيش تفكير صاحبيا بسمسة مف األفكار الخاطئة 
التي يحدث الفرد نفسو بيا، ألف الفرد يفكر بكممات كجمؿ بصفة مستمرة، كلتغيير ما بداخؿ الفرد 
مف مشاعر سمبية يحتاج إلى البحث عف الجذكر األكلى ليذه األفكار كمحاكلة تغييرىا، كيرل أف 

   :األفراد الذيف يفشمكف في تغيير حديثيـ مع أنفسيـ ىـ عادة
 إما أغبياء جدا ال يفكركف جميا، أك أذكياء ك لكف ال يعرفكف كيؼ يفكركف بكضكح 1. 

كأنيـ أذكياء، كعندىـ طريقة لمتفكير كلكنيـ عصبيكف لدرجة ال يستعممكف ذكائو 2. 
بشكؿ جيد، لذا فيـ يتصفكف بغباء مع أنيـ ليسكا أغبياء، كلدييـ قدرات كاممة ال 

(.  2002أبك عيطة، )يدرككنيا مما يسبب ليـ اليزيمة كالتعرض لبلضطراب النفسي 
 

أفكار عقبلنية تؤدم إلى السعادة :  كقد ميز إليس بيف نكعيف مف األفكار أك المعتقدات كىي
كتحرر الفرد مف الصراعات النفسية كتساعده عمى تحقيؽ أىدافو، كأفكار ال عقبلنية تؤدم إلى 

 كالقمؽ كغيرىا، كما أنو أفترض أف األفكار البلعقبلنية ؼاألضطرابات االنفعالية كالخك
كالتصكرات البعيدة عف العقؿ ىي المحدد األساسي لمضيؽ االنفعالي كسعى إلى التفريؽ بيف 

 (. Ellis, 1979 )صالمعتقدات العقبلنية كالمعتقدات البلعقبلنية بيف األشخا
 

 السموكي يتعريف اإلرشاد العقالني االنفعال10.1.2
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، كييدؼ اإلرشاد العقبلني (1955)ىك احد األساليب اإلرشادية الذم قدمو ألبرت أليس عاـ
االنفعالي إلى تحديد األفكار كالمعتقدات البلعقبلنية ك البلمنطقية في سمكؾ العميؿ كتعديميا إلى 
أفكار عقبلنية كمعتقدات منطقية سميمة، كتبني العميؿ فمسفة جديدة في الحياة                  

(. 1992إبراىيـ،  )
 

كيشير حسيف عمى أف اإلرشاد العقبلني االنفعالي السمككي ىك أسمكب أك نظرية مف نظريات 
اإلرشاد النفسي تستخدـ فنيات معرفية كانفعالية لمساعدة المسترشديف في التغمب عمى ما لدييـ 

مف أفكار كمعتقدات خاطئة كغير عقبلنية التي يصاحبيا اضطراب في سمكؾ كشخصية الفرد ك 
 )استبداليا بأفكار ك معتقدات أكثر عقبلنية ك منطقية تساعد عمى التكافؽ مع الكاقع ك المجتمع 

(.   2004 حسيف،
 

كتعرفو عبد القادر بأنو أحد األساليب العبلج المعرفي الحديث، كضعو ألبرت أليس كيفترض أف 
 البلعقبلنية تسبب السمكؾ المضطرب كييدؼ إلى تعديؿ رأنماط التفكير الخاطئة كاألفكا

المعتقدات الغير عقبلنية كالغير كاقعية كالخاذلة لمذات كتعميـ العميؿ أساليب تفكير أخرل أكثر 
) كاقعية كأكثر عقبلنية كتتميز باإليجابية عف طريؽ الحكار الفمسفي كالطرؽ اإلقناعية           

 (. 1997 عبد القادر،
 

ىك عبلج مباشر مكجو يستخدـ فنيات : كيرل أليس أف العبلج العقبلني االنفعالي السمككي
معرفية كانفعالية كسمككية لمساعدة المريض لتصحيح معتقداتو غير العقبلنية التي يصاحبيا خمؿ 

. (Ellis, 1977))انفعالي كسمككي إلى معتقدات عقبلنية يصاحبيا ضبط كسمككي 
 
: األفترضات األساسية لمنظرية11.1.2  

 التصكرات كالفركض المتعمقة بطبيعة ضيقـك العبلج العقبلني االنفعالي السمككي عمى بع
اإلنساف كطبيعة التعاسة كاألضطرابات االنفعالية التي يعاني منيا كمف بيف ىذه التصكرات 

:  كالفركض ما يمي
 التفكير كالعاطفة عمميتاف متبلزمتاف، كتدخبلف في كؿ العمميات كاألنشطة، فالعكاطؼ سببيا 1. 

التفكير، كيمكف ضبط العكاطؼ بالتفكير، أما األضطرابات العاطفية فإف سببيا التفكير 
.  البلمنطقي، كما يقكلو الفرد لنفسو مف جمؿ ككممات



56 

 

 اإلنساف مخمكؽ عقبلني كغير عقبلني في الكقت نفسو، كىك حيف يفكر كيتصرؼ بعقؿ 2.
يصبح ذا فاعمية كيشعر بالسعادة كالكفاءة كعندما يصبح تفكيره غير منطقي يعاني مف مشاعر 

 .االضطراب
نما تقرره األفكا3.  ت كاالتجاىار إف استمرار االضطراب النفسي ال تقرره الظركؼ الخارجية، كا 

 .كالمعتقدات التي يتبناىا الفرد
 التفكير غير المنطقي يعكد في أصمو إلى مراحؿ التعمـ المبكرة، كالذم يتعممو الطفؿ مف 4.

كالديو، كبيئتو، كالمحيطيف بو  
 األنساف مخمكؽ متكمـ، كانو يعتمد في تفكيره عمى استخداـ الرمكز المغكية، كنظران الرتباط 5.

. التفكير بالعاطفة فإف التفكير غير المنطقي يستمر طالما كانت ىناؾ اضطرابات انفعالية
 االتجاه نحك األحداث ككيفية إدراكيا كالتفكير فييا كمكاجيتيا ىك الذم يسبب االضطراب 6.

.  االنفعالي كليست الكقائع أك الظركؼ الخارجية في حد ذاتيا ىي المسببة لبلضطراب االنفعالي
 األفكار كاالنفعاالت السمبية يجب مياجمتيا بإعادة تنظيـ اإلدراؾ كالتفكير بحيث يصبح 7.

. (2003السفاسفة،)التفكير منطقيا كعقبلنيان 
بدرجة كبيرة  (القمؽ، كالشعكر بالذنب، كالحقد) يتأثر األفراد بأفكار اآلخريف كبالعكاطؼ السمبية 8.

كيعتقد المعالج العقمي العاطفي بأنو ال يمكف أف نمـك أم فرد عمى أم سمكؾ يقـك بو كلكف كؿ 
 .فرد مسؤكؿ عف سمككو 

 يميؿ األشخاص إلى تقدير أعماليـ كسمككيـ عمى أنيا جيدة أك سيئة كيقدركف أنفسيـ 9.
كأشخاص جيديف أك سيئيف عمى أساس إنجازاتيـ، كتقدير ذاتيـ يؤثر عمى مشاعرىـ كتصرفاتيـ 

، لذلؾ عمى المعالج أف ةكعممية تقدير الذات تعتبر أحد المصادر الرئيسية ألضطراباتيـ العاطفي
يعمـ المسترشديف كيؼ يفصمكا تقييـ سمككياتيـ عف تقييـ ذاتيـ ككيؼ يقبمكف أنفسيـ عمى الرغـ 

 (. 1999العزة كعبد اليادم، )مف كجكد عيكب فييـ 
الشخصية مف كجية نظر إليس تتألؼ مف المعتقدات كالبناءات كاالتجاىات كالقيـ اإلنسانية 10.

: كيمكف تكضيح ىذه النظرية عمى النحك التالي
. ك ىي نشاط أك فعؿ أك أداء (A)حكادث خارجية -أ
العبارات التي يقكليا الفرد لنفسو، كتتككف مف المعتقدات المكجو  (B)التفكير الداخمي ك ىي - ب

. نحك الحدث الخارجي
، كيتـ مناقشة المعتقدات (A )كىي نتائج غير منطقية كغير مناسبة تعزل إلى  (C)النتائج - ت

. البلمنطقية لبياف صدؽ األلفاظ الداخمية، أك عدـ صدقيا
إستبصار الفرد بأفكاره الخاطئة كتحديده، كمحاكلة رفضيا، ثـ ظيكر تفكير منطقي جديد - ث

 (.2003السفاسفة،) الخاطئة، كبالتالي سمكؾ انفعالي جديدربدالن مف األفكا
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 :األفكار غير العقالنية في نظرية إليس12.1.2  

أحدل عشرة فكرة اعتبرىا  (REBT)حدد إليس في نظرية العبلج العقبلني انفعالي السمككي 
:  ىير كىذه األفكامأفكارا غير عقبلنية ىي المسؤكلة عف العصاب في المجتمع األمريؾ

  
انو مف الضركرم أف يناؿ الفرد الحب كالرضا كالتأكيد مف كؿ فرد في المجتمع، :الفكرة األولى

ذا حاكؿ الفرد تحقيقو فإنو يخدع نفسو، كاإلنساف العقبلني ىك الذم يعرؼ  كىذا غير معقكؿ، كا 
احتراـ الذات كالسمكؾ السكم الذم :كالفكرة العقبلنية المقابمة ىي  ((سبحاف مرضي العباد ))أنو 

زىراف  )يقدره اآلخركف، كتقديـ الحب لآلخريف فيبادلو اآلخركف                         الحب 
،1997 .)
 

 مف الضركرم أف يككف الفرد كفئان بشكؿ كامؿ كفاعبلن كجدير باالحتراـ كالتقدير :الفكرة الثانية
(  1997زىراف)مف قبؿ الجميع 

 بشكؿ يتصؼ بالكماؿ حتى يككف ذك زكأف يككف عمى درجة كبيرة مف الفاعمية كالكفاءة كاإلنجا
قيمة كأىمية، كىذه الفكرة مف المستحيؿ تحقيقيا، كمحاكلة الفرد اإلصرار عمى تحقيقيا فإف ذلؾ 
ينتج عنو أضطرابات نفسجسمية، كيؤدم إلى شعكر الفرد بالنقص كعدـ القدرة عمى االستمتاع 
بالحياة الشخصية، ككما يتكلد لديو شعكر دائـ بالخكؼ مف الفشؿ، أما الشخص العقبلني فإنو 

(.  2002 الخكاجا،)يجتيد في فعؿ األفضؿ لنفسو كليس مف أجؿ أف يصبح أفضؿ مف اآلخريف 
 

(. 1997زىراف، )بعض الناس شريركف كمجرمكف، كلذلؾ ال بد مف عقابيـ: الفكرة الثالثة
 أـ الشخص العقبلني فيقكؿ إف العقاب ال يقمؿ مف األضطرابات العاطفية، كربما يقكد إلى سمكؾ 

(. 1999عزة كعبد اليادم،  )أسكأ كأنو تغير سمككيـ كتحسينيـ عف طريؽ اإلقناع 
  

)  إذا سارت األمكر عمى غير مراد الفرد، فإف ىذه كارثة مدمرة                 :الفكرة الرابعة
 . (1997زىراف ،

إذ اف التعرض إلحباط يعتبر أمرا عاديان، كلكف مف غير المنطقي أف يقابؿ اإلحباط بالحزف 
الشديد كالدائـ ألسباب عديدة منيا  

  ال يكجد سبب الختبلؼ األشياء عما عميو في الكاقع. 

 سكءان قالشعكر باليـ كالحزف لف يغير كثيران مف المكقؼ الحالي بؿ قد يزيد . 
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 إذا كاف مف المستحيؿ فعؿ شيء إزاء المكقؼ فالشيء الكحيد المعقكؿ ىك أف نتقبمو. 

 ال يؤدم إلى االضطراب االنفعالي إال إذا صكر اإلنساف المكقؼ بصكرة تجعؿ طاإلحبا 
 (.2001ممحـ، )االحصكؿ عمى الرغبات ضركريان لتحقيؽ السعادة كالرض

 
 المصائب كالتعاسة تعكد أسبابو إلى ظركؼ خارجية كالتي ليس لمفرد عمييا :الفكرة الخامسة

ضابط، كقد تشكؿ األحداث الخارجية في مظيرىا تيديدا ألمف اإلنساف إال أف ىذا التصكر نفسي 
في طبيعتو، فاألشياء الخارجية قد ال تككف مدمرة بذاتيا، كلكف تأثر الفرد بيا كاتجاىاتو، كردكد 

 االنفعالي لنفسو، كذلؾ حيف بأفعالو اتجاىيا ىك الذم يجعميا تبدك كذلؾ، فالفرد يسبب االضطرا
يضخـ األمكر كييكؿ في تصكر األحداث كنتائجيا، كالشخص المنطقي ىك الذم يعرؼ أف 

التعاسة تتأتى غالبان مف داخؿ النفس، بينما تأتي اإلثارة أك المضايقة مف الخارج، إال أنو يدرؾ 
 )انو مف الممكف تغيير ردكد أفعالو نحكىا كذلؾ بإعادة النظر فييا كتحديدىا كالتعبير لفظيا عنيا

(. 1997زىراف ،
 

. أف األشياء الخطرة أك المخيفة تستحؽ التكتر كاحتماؿ حدكثيا يستحؽ القمؽ :الفكرة السادسة
 حدكث الخطر كيييئ ؿكىذا غير معقكؿ، آلف القمؽ يحكؿ دكف التقييـ المكضكعي الحتما

لحدكثو كيعكؽ إمكانات التعامؿ معو إذا حدث بؿ كيضخـ الخطر، كاإلنساف العقبلني يعرؼ أف 
الخطر قد يحدث كلكنو خطر ممكف مكاجيتو كالتصدم لو كالتقميؿ مف آثاره السيئة كىك ليس 

(. 1997زىراف، )كارثة 
 
مف السيؿ كالفضؿ تجنب المصاعب كالمسؤكليات الشخصية بدالن مف مكاجيتا، :الفكرة السابعة 

كىذا غير معقكؿ إلف تجنب العمؿ الصعب غالبان ما يككف أصعب كأشؽ مف عممو كيؤدم إلى 
مشكبلت كنقص الرضا الشعكر بالمف حيف يككف تحت رحمتيـ كاإلنساف العقبلني يسعى 

 كيجعؿ اعتماده عمى اآلخريف عند الضركرة ةلئلستقبلؿ كاالعتماد عمى النفس كتحمؿ المسؤكلي
(. 1997زىراف ، )فقط 

 
 يجب أف يعتمد الشخص عمى اآلخريف كأف يككف ىناؾ شخص أقكل منو يعتمد :الفكرة الثامنة 

عميو، كىذه الفكرة غير عقبلنية ألف االعتماد عمى اآلخريف ال بد أف يككف محدكدا فاالعتماد 
عمى اآلخريف يؤدم إلى نقص الشعكر باألمف حيف يككف تحت رحمتيـ ، كاإلنساف العقبلني 

، كيجعؿ اعتماده عمى اآلخريف في ة عمى النفس كتحمؿ المسؤكليديسعى لبلستقبلؿ كاالعتما
(. 1997زىراف ،)أضيؽ الحدكد كعند الضركرة فقط 
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 )الخبرات كاألحداث السابقة تحدد السمكؾ الحاضر كال يمكف تجنبيا            : الفكرةالتاسعة 

(. 1997زىراف ،
 

كالعقبلني يقكؿ أف ما حدث في الماضي ككاف ضركريا في ظركؼ معينة قد ال يككف ضركريا 
في الكقت الحاضر كأنو ال بد مف إخضاع معتقدات الماضي لشيء مف المحاكمة كالتساؤؿ 

(. 1999العزة كعبد اليادم، )
 

 ينبغي عمى الفرد أف يشعر بالحزف لما يصيب اآلخريف مف مشكبلت  :الفكرة العاشرة
(. 1997زىراف ، )، تكاضطرابا

 يرل أليس أف ىذه فكرة غير منطقية ألف مشكبلت اآلخريف ال ينبغي أف تككف مصدر غـ كىـ 
كحزف لمفرد، كانشغاؿ الفرد بيا قد يؤدم إلى إىماؿ مشاكمو الخاصة التي ينبغي عميو أف يركز 
ذا كجد أف مشاكميـ قد تؤدم إلى إيذائو،  عمييا، كالشخص العقبلني يحاكؿ أف يساعد اآلخريف كا 

(.  2002 الخكاجا،)فعميو أف يتقبؿ المكقؼ كيعمؿ عمى تخفيفو قدر المستطاع
 

ال فإف النتائج . حؿ لكؿ مشكمة كىذا الحؿ يجب التكصؿ إليو"ىناؾ دائما:الفكرة الحادية عشر كا 
(. 1997زىراف ، )سكؼ تككف خطيرة

: فيذه فرض غير معقكؿ لؤلسباب التالية
 . لحؿ كامؿ صحيح ككحيد ألم مشكمةدال كجك . أ

المخاطر المتخيمة بسبب الفشؿ في التكصؿ إلى الحؿ الصحيح تعتبر غير  . ب
 .كاقعة، كلكف اإلصرار عمى كجكد مثؿ ىذا الحؿ قد يؤدم إلى القمؽ كالخكؼ

اإلصرار عمى الكماؿ قد يؤدم حمكؿ أضعؼ مما يمكف أف تككف، كالعاقؿ ىك  . ت
كثيرة كمتنكعة لممشكمة الكاحدة ثـ يختار أحسنيا " مف يحاكؿ أف يجد حمكال

 ممحـ،)أنو ال يكجد حؿ كامؿ كبصكرة مطمقة        "كأكثرىا قابمية لمتنفيذ مدركا

2001  .) 

 

فقد أضيفت فكرتيف العقبلنيتيف إلى ىذه  (1985الريحاني، )عمى الدراسة التي أجراىا "كبناءا 
: األفكار كىي عمى النحك التالي

 ينبغي أف يتسـ الشخص بالرسمية كالجدية في التعامؿ مع اآلخريف حتى :رالفكرة الثانية عش
. يككف لو قيمة كمكانة محترمة بيف الناس
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ال شؾ في أف مكانة الرجؿ ىي األىـ فيما يتعمؽ بعبلقتو مع                    :الفكرة الثالثة عشر
. المرأة

 
 نظرية أليس في اإلرشاد العقالني االنفعالي السموكي  13.1.2

ليكضح تطكر االضطراب االنفعالي ككضع افتراض  (A.B.C)نظرية  ( Ellis )قدـ أليس
رئيسي كىك أف المشكبلت كاألضطرابات النفسية إنما ىي نتاج التفكير البلعقبلني الذم يتبناه 

: كالتالي (.A.B.C.D.E)الفرد، كقاـ بشرح العبلقة بيف المككنات األساسية 
 (A)الحدث النشط   :Activating .

(B) المعتقدات  :Belives .
(C) النتائج    :Consequences .
(D) التفنيد   :Disputing .
(E) التأثير  :Effect .
 

 فإف ردكد (A)نجد أنو إذا حدث لفرد ما نشاط عند (A.B.C.D.E)كبالنظر إلى ىذه المككنات 
 (A)تبدك مرتبطة بالنشاط  (C)كبالتالي فإف النتائج االنفعالية  (C)فعؿ ىذا النشاط سيككف عند 

كىي أفكار كمعتقدات الفرد التي  (B)إال أنيا حسب ىذه النظرية ليست كذلؾ بؿ ىي نتيجة 
:  كىي تنقسـ إلى نكعيف (A)يستخدميا في النشاط 

(      IB)     المعتقدات البلعقبلنيةIrrational- Belives 
(    (RB    المعتقدات العقبلنية Rational- Belives 
: نكعاف (C)كبالتالي تككف النتائج 

(           IC)      نتائج ال عقبلنيةIrrational- Consequences 
(           RC)        نتائج عقبلنية Rational- Consequences 

: كبعد ذلؾ يتـ تفنيد المعتقدات البلعقبلنية لمكصكؿ إلى 
(CE)     التأثير المعرفيCognitive Effect 
((BE    التأثير السمككي Effect Behavior 

: كبالتالي تنقسـ ىذه النظرية إلى جزأييف
كالذم يعبر عف االضطراب  ( A. IB.IC) كىك الجانب المرضي الذم يضـ :الجزء األول
. االنفعالي 
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كالذم يتـ مف  (A. RB. RC. D. CE .BE) كىك الجانب العبلجي ك يضـ :الجزء الثاني
عبد ) كتفنيد المعتقدات البلعقبلنية لمكصكؿ إلى التأثير المعرفي كالسمككي رخبللو دحض األفكا

. (1997القادر ،
 

فنيات اإلرشاد العقالني االنفعالي السموكي  14.1.2

 كالسمككية ةيتضمف اإلرشاد العقبلني االنفعالي السمككي مجمكعة مف الفنيات المعرفية كاالنفعالي

: ىي كالتالي (A.B.C.D.E )كاتجاه

 
 A.B.C.D.Eواتجاه : األسموب األول

ليست كليدة األحداث  (C) كيعني بذلؾ أف النتائج A.B.Cفقد اشتير أليس بتفسير العبلقة بيف 
الذم يتبناه الفرد تجاه تمؾ األحداث ثـ  (B) ك أنما نتيجة لنظاـ التفكير (A)كالظركؼ الخارجية 
(. IRB)لؤلفكار البلعقبلنية  (D)االنتقاؿ إلى التفنيد 

الفمسفي  األثر كعندما يقـك المرشد بتفنيد كمناقشة األفكار البلعقبلنية مع المسترشد يككف قد حقؽ
(E( )Effect)  الذم يتبع نمكذج((A.B.C كبذلؾ يككف المسترشد قد اكتسب نظاـ معرفي 

(  2002الخكاجا،)عقبلني يستطيع مف خبللو مكاجية سمككياتو كمشكبلتو في المستقبؿ 
 

األسموب المعرفي  : األسموب الثاني
 البلعقبلنية كتفنيدىا فإف المرشدكف في ىذه رفالبرعـ مف أساس ىذه النظرية ىك مناقشة األفكا

: النظرية يمارسكف عدة طرؽ منيا
. اإليحاء و اإليحاء الذاتي . أ

فالعمبلء عادة مفكركف سمبيكف يحدثكف أنفسيـ بأمكر تسبب ليـ ىزيمة داخمية سكاء مف أنفسيـ 
 يقـك المرشد بتعميـ المسترشد كيؼ يفكر بإيجابية بدؿ مف التفكير السمبي اأك مف غيرىـ، كىف

(. 1998الزيكد، )
وسائل الدفاع  . ب

تتكلد كسائؿ الدفاع مف لـك النفس ، كبيذا فإف العمبلء الذيف يعانكف مف مرض ما سكؼ 
يستعممكف كافة كسائؿ الدفاع كالحماية لكي يبقى ىذا العرض خارج دائرة عممو ككعيو ، كتسعى 

نظرية اإلرشاد العقبلني االنفعالي لتبرىف لمعمبلء أنو رغـ ارتكابيـ أخطاء عديدة إال أنيـ لف 
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يككنكا عرضة لبلزدراء كالتعنيؼ بسبب ىذه األخطاء، كأف قبكؿ النفس ىذا مف شأنو أف يقمؿ مف 
( .  1998الزيكد،)سعي العميؿ لتكمؼ الدفاع عف النفس بأم طريقة 

 تقديم الخيارات البديمة . ت
 يممؾ المسترشد عادة خيارات كثيرة كيسعى المرشدكف لجعؿ العمبلء يركف جميع الخيارات التي 

. يممككنيا بشكؿ مثالي كيشجعكنيـ عمى تكليد ىذه الخيارات بأنفسيـ 
الدقة المفظية   . ث

فاستعماؿ األلفاظ غير الدقيقة ينبع مف التفكير المشكه، كعمى المرشديف أف ينتبيكا بشكؿ خاص 

. إلى األلفاظ التي يستعمميا مرضاىـ

 

  (اإللياء)وسائل التسمية  . ج
  بأف الكسائؿ البدنية مثؿ التماريف الرياضية كسيمة جيدة لمعبلج، ألف  REBTحيث تؤمف 

العمبلء يركزكف عمى ىذه النشاطات عند ممارستيا بدال مف أف يفكركا بيزيمة أنفسيـ كالحديث 
. عنيا

استخدام المرح والنكات والقصد المتناقض   . ح
 كىنا يمجأ المرشد إلى استخداـ المرح كالنكات ليسخركا مف األفكار البلعقبلنية التي يحمميا 

العميؿ، مما يجعؿ العميؿ يضحؾ عمى أخطائو كيتقبؿ نفسو بكؿ ما فييا، أما القصد المتناقض 
 البلعقبلنية التي يحمميا العميؿ مما يجعمو يكتشؼ أف أفكاره غير رفيي كسيمة تضخيـ األفكا

عقمية كال كاقعية ك نتيجة لذلؾ فإف العميؿ سكؼ يتكجو لتبني الفيـ المضاد كىك الكاقعية 
(. 1998الزيكد،  )كالعقبلنية 

المراجعة   . خ
كيعتبر ىذا األسمكب أكثر مبلئمة لحاالت اإلدماف كالذيف ال يستطيعكف مكاجية حاالت اإلحباط 

كالمدمف عمى التدخيف، حيث يطمب مف المدخف أف يكتب قائمة بفكائد التكقؼ عف التدخيف، 
 مرة 20-10كقائمة أخرل بأضرار االستمرار في التدخيف ثـ يطمب منو أف يراجع ىذه القائمة مف 

. يكميا، كىذا يعطي المدخف أسبابا جيدة لمتغمب عمى ىذا اإلدماف
األسموب التربوي   . د

فبعد انتياء الجمسات العبلجية يطمب مف المسترشد أف يقرأ بعض المنشكرات التي كتبيا ألبرت 
أليس مف اجؿ المساعدة الذاتية ك كذلؾ السماع ألشرطة مسجمة خبلؿ جمسات العبلج تيدؼ إلى 

. مساعدة المسترشد عمى تذكر أفضؿ لبعض النقاط الميمة التي حددىا المعالج أثناء الجمسات
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. تعميم اآلخرين . ذ
 REBTكىنا يقترح أليس عمى المسترشد أف يقـك بتعميـ أصدقائو بمبادئ 

(. 2002الخكاجا، )عندما يظير اآلخركف أفكارىـ البلعقبلنية لممسترشد 
 

األساليب االنفعالية  : األسموب الثالث
حيث يستخدـ المرشدكف ىذا االتجاه مجمكعة مف الطرؽ االنفعالية منيا  

   التخيالت العقمية واالنفعالية(1
: كيتـ استخداـ التخيبلت العقمية كاالنفعالية بإحدل الطريقتيف اآلتيتيف

 مفضمة مف قبؿ ألبرت أليس ك تدعى التخيبلت السمبية كىنا يقـك الفرد بتخيؿ نفسو  :األولى
ثـ يعكس ىذه المشاعر إلى إيجابية , كيشعر شعكر سمبي كغير مبلئـ كردة فعؿ لمكقؼ معيف

. كمبلئمة
فيي طريقة التخيبلت االيجابية حيث العميؿ مكفقا غير سار كيركز عمى األفكار التي : الثانية

ثـ يقـك بمناقشة ىذه األفكار كيركز عمى شعكره بعدىا تركيا كتبديميا , تنثني عمييا مشاعرىـ
. بأفكار عقبلنية

 لعب األدوار 2) 

كحسب ىذه الكسيمة يقـك المرضى بتمثيؿ كيفية تفاعميـ مع اآلخريف كي تثار عكاطفيـ 
كينفعمكف، كبالتالي يقـك المرشد باستخداـ ىذه المشاعر ليبيف لمعميؿ األفكار البلعقبلنية التي 

(.  1998 الزيكد، )تقؼ كراءىا 
كيشمؿ لعب الدكر تحميبل معرفيا كاضحا تماما لممشاعر المثارة أثناء تمثيؿ الدكر، فيذه الكسيمة 
متميزة في تحديد كتغير االتجاىات غير العقبلنية إلى أخرل عقبلنية ناجحة          كمفيدة، 
فالمرشد يقـك بتعميـ الفرد ميارات القياـ باألدكار كمساعدتيـ في اكتساب خبرات كاتجاىات 
إيجابية حيث تخفض مستكل األفكار غير العقبلنية تجاه بعض االتجاىات السمبية المسببة 

 (. 2002 عبد السبلـ،)لؤلمراض الجسمية كالجيؿ كالفقر 
القبول غير المشروط  3) 

كىنا يقـك المرشدكف عمى تعميـ مرضاىـ بصكرة غير مباشرة كنشيطة عمى قبكؿ         أنفسيـ، 
كيكافح المرشد ليقنع العميؿ أف األنساب ال يمكف أف يعامؿ ككحدة كاحدة صماء بغض النظر 

(. 1998الزيكد،  )عف إيجابية أك كسمبية سمككيـ 
   التمارين المياجمة لمخجل  4) 
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حيث يقـك المرشد بتشجيع المسترشد عمى القياـ بأعماؿ يخجؿ القياـ بيا، حتى يتخمص    منيا، 
ف لـ يكافؽ عمييا اآلخركف، كيشمؿ ىذا األسمكب عمى طرؽ سمككية كانفعالية في  حتى كا 

اإلرشاد، فمثبل يطمب مف المسترشد ككاجب بيتي أف يصرخ عاليا مف الحافمة أف تتكقؼ كالقياـ 
بمثؿ ىذه السمككيات كعندىا سكؼ يشعر بأف اآلخريف غير ميتميف فعميا                  

(. 2002الخكاجا،  )بسمككو 
استخدامات العبارات الذاتية النشطة   (5

يستخدـ ىذا األسمكب مف اجؿ تغيير األفكار البلعقبلنية بأفكار جديدة عقبلنية، كأف يقكؿ 
فيتـ  (فكرة ال عقبلنية )المسترشد أنو لمف المفزع أف أحصؿ عمى عبلمة منخفضة في االمتحاف 

 ( عميأريد أف احصؿ عمى عبلمة مرتفعة جدا، كلكف ليس مف الكاجب)استبداليا بجمؿ مثؿ 
(. 2002الخكاجا، )
 

األساليب السموكية  : األسموب الرابع
: يستخدـ اإلرشاد العقبلني االنفعالي أساليب سمككية متعددة منيا

الوظائف البيتية  . أ
 عمى فاألفراد الذيف يفرطكف في ممارسة بعض السمككيات شعكريا أك ال شعكريا كالذيف تعكدكا

التفكير كاالنفعاؿ بطرؽ مختمفة خبلؿ فترة معينة مف الزمف يقاكمكف التغير بصعكبة            
متناىية، كلمتخمص مف ىذه العادات المدمرة لمذات يجب تكجيييـ نحك ممارسة نشاط     معيف، 
كيككف ذلؾ عف طريؽ الكاجبات اليكمية لكي يتخمص العميؿ مف سمككو غير السكم              

 (.2002عبد السبلـ، )
 

 يطمب منو دكعادة ما يقـك المرشد بتكميؼ العميؿ بالقياـ بعمؿ يخاؼ منو أك يخجؿ منو، كؽ
أحيانا كاجبات مثؿ قراءة بعض الكتب كالتي تتعمؽ بطريقة العبلج العقبلني االنفعالي السمككي  
كتتضمف ىذه الكاجبات جكانب عقمية مثؿ التعرؼ عمى األفكار البلعقبلنية كتدكينيا، كما أنو 
يمكف استخداـ أساليب االسترخاء المختمفة، كاستخداـ التخيؿ كىذا األسمكب قد يتضمف جكانب 
معرفية كانفعالية كسمككية، كقد استخدـ أليس المرح كأسمكب مساعد لمعبلج، ككذلؾ استخداـ 
الغناء كترديد الكممات مف قبؿ المسترشد كمف األمثمة عمى األغاني أغنية العقبلنية التامة 

(. 2002الخكاجا، )
 
  (المصادفات  )إدارة الطواريء . ب
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يحدث الطارمء عندما يقـك الشخص بسمكؾ ما بناء عمى مثير يزيد مف إمكانية حدكث ىذا 
السمكؾ، كىذا يساعد المسترشد عمى برمجة حياتو، كمثاؿ ذلؾ أف النشاطات المرغكبة مثؿ 

مشاىد التمفاز يمكف أف تستخدـ كحافز لزيادة احتمالية القياـ بالنشاطات غير المرغكبة كثيرا مثؿ 
الدراسة، كبالتالي فإف المرشد يمكف أف يستخدـ مف ىذا األسمكب في تعميـ المسترشد كيؼ يبرمج 

(. 1998الزيكد،  )حياتو كيقـك باألعماؿ االيجابية 
 
تدريب الميارات  . ت

كيكمف األساس المنطقي في ىذا األسمكب في انو إذا كاف اإلنساف يستطيع أف يتصرؼ بصكرة 
فعالة فسكؼ تككف عنده ميكؿ ضعيفة جدا لتككيف أفكار ال عقبلنية، كمع ىذا فإف أكؿ خطكة 

(. 1998الزيكد،  ) ةلتغيير سمكؾ العميؿ ىك مناقشة كتقنيف األفكار البلعقبلني
 
 
التحكم بالمثير  . ث

كتقـك فكرة ىذا األسمكب عمى تعميـ المسترشديف كيؼ يتحكمكف بدكافع كمثيرات معينة مما يجعؿ 
 بناء الكسط ةاحتمالية تصرفاتيـ الغير مقبكلة قميمة، كبيذا فإف ىدؼ ىذا األسمكب ىك إعاد

المحيط بالعميؿ حتى ال يتعرض العميؿ ألم مثير يحفزه عمى التصرؼ غير   المقبكؿ، كمثاؿ 
. العميؿ السميف ممكف أف يرشد إلى تجنب أماكف بيع الشككبلتو أثناء االستراحة: ذلؾ
 
ممارسة و تعزيز اإلدراك -ج

حيث يقـك   العقمي                                                                    
المرشدكف بتعميـ عمبلئيـ كيؼ يعكضكف بأفكار جديدة مكاف تمؾ األفكار غير المقبكلة، كمثاؿ 

". ليس صعبا أف اكتب الدكتكراة، كلكف األصعب عمي تركيا: " ذلؾ قكؿ الشخص
كيرل أليس أف التفكير االيجابي ال يصبح فعاالن إال بالممارسة الدائمة لو، كىناؾ أسمكب آخر مف 

أساليب التعزيز اإلدراكي العقمي ىك الكظائؼ اإلدراكية المعرفية، كىك أسمكب إدراكي سمككي 
حتى تصبح العممية سيئة بالنسبة "، بحيث يقـك العميؿ بمناقشة كتنفيذ أفكاره البلعقبلنية يكميا"معا
. إليو

كمف أساليب تعزيز اإلدراؾ العقمي أسمكب الكظائؼ األسبكعية مثؿ قراءة كتاب معيف أك شريط 
(. 1998الزيكد، )معيف حكؿ مبادئ اإلرشاد العقبلني االنفعالي السمككي كأساليبو 

 
:  أىداف اإلرشاد العقالني االنفعالي السموكي15.1.2
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:  ييدؼ اإلرشاد العقبلني االنفعالي السمككي إلى تحقيؽ ما يمي
 مساعدة الفرد عمى التعرؼ عمى األفكار غير العقبلنية كالتي تسبب رد الفعؿ غير المناسب 1.

. لديو نحك العالـ
.  عمى أفكاره غير العقبلنيةضحث المريض عمى الشؾ كاالعترا2. 
 .محاربة األفكار كالمعتقدات غير العقبلنية كالخاطئة لدل المريض3. 
عادة تنظيـ نظاـ ع كالمعتقدات غير العقبلنية باإلقنار التخمص مف األفكا4.  العقمي المنطقي، كا 

.  المعتقدات لدل المريض
لـك ) غير العقبلنية لدل المريض كبصفة خاصة تقميؿ          ةإزالة أك تقميؿ النتائج االنفعالي5.

(. لـك اآلخريف ك الظركؼ)كتقميؿ العدكاف أك الغضب  (الذات
عادة المريض إلى التفكير العممي كالتحكـ في ح تحقيؽ االنفتا6.  الفكرم كتقبؿ التغيير، كا 

(. 1997زىراف، )انفعاالتو كسمككو عقبلنيا 
 

 السمككي ىك عبلج مأف اليدؼ الرئيسي مف العبلج العقبلني االنفعاؿ (2002)كيشير الخكاجا 
: البلمنطؽ بالمنطؽ، كىك خفض األضطرابات االنفعالية لدل المسترشد، كيشمؿ ىذا اليدؼ عمى

.  مساعدة األفراد عمى التفكير بعقبلنية ككاقعية منطقية1.

.  الشعكر المناسب كالتصرؼ الفعاؿ في إنجاز أىداؼ السعادة في الحياة2.

مساعدة األشخاص في كيفية التفاعؿ الفعاؿ مع المشاعر السمبية كمشاعر األسى كالضيؽ 3.
. كاإلحباط كالقمؽ كالتكتر

 
: أف أىداؼ اإلرشاد كالعبلج العقبلني تكمف في (2003السفاسفة، )كيرل 

 عبلج البلمنطؽ بالمنطؽ كالعقبلنية ، كمساعدة المسترشد عمى أف يفيـ سبب ككنو غير 1.
. منطقي

 تكجيو المسترشد إلى انو سيبقى في حالة اضطراب إذا استمر في التفكير بصكرة غير 2.
منطقية، كفي الحديث الداخمي بينو كبيف نفسو، مستخدمان العبارات الحدية                        

. (الـز ،مفركض...يجب )
.  الخاطئة كتبني أفكاران عقبلنية صحيحةر مساعدة الفرد عمى رفض األفكا3.
 مساعدة الفرد المسترشد عمى تعمـ خطكات التفكير المنطقي، كبناء فمسفة كاقعية حكؿ الحياة 4.

. كأحداثيا
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أف ىناؾ ىدفاف أساسياف لعممية العبلج كفؽ نظرية اإلرشاد العقبلني  1998) الزيكد،)كيكضح 
 :كىما

  (لـك العميؿ لآلخريف كالعالـ)كعدكانيتو  (أم لـك نفسو) تقميؿ قمؽ العميؿ 1.
تعميـ العميؿ طريقة لمراقبة نفسو كمبلحظتيا ك تقديرىا، كالتأكد لنفسو أف تحسف حالتو سكؼ . 2

. يستمر
 

:  العقبلني تتمثؿ فياإلرشادأف أىداؼ اإلرشاد لنظرية " مميكة"كيؤكد 
.  اإلقبلؿ مف المعاناة النفسية الذاتية لمفرد1.
.  اإلقبلؿ مف االضطرابات العصابية كحؿ مشكبلت الحياة2.
كسابو اإلستبصار كتتـ عممية األستبصار ىذه عمى ثبلثة مراحؿ كىي3. :  مساعدة الفرد كا 

 .فيـ ارتباط الشخصية اليازمة لذاتيا بأسباب تكمف في معتقدات الشخص - أ

 ال بد أف يقتنع الفرد بأنو كانت كما زالت لديو أفكار ال عقبلنية، كأنيا ىي السبب في  - ب
 .اضطراب انفعاالتو مف جية كمف جية أخرل ىي السبب في إحداث سمككيات ممتكية

 اعتراؼ المسترشد أف نزعتو إلى التفكير البلعقبلني ىي التي أحدثت اضطرابو  - ت
 .االنفعالي

 تعريؼ المسترشد تعديؿ اتجاىاتو كمعتقداتو، كتبني التفكير العقبلني كاألفكار المنطقية حتى 4.
 (.2007دكيكات، )بعد انتياء العبلج 

 إليس عددا مف األىداؼ الصحيحة لمعبلج كىي تمثؿ إشباعات لعدد مف        د كقد حد
: الحاجات، كربما تتشابو إلى حد ما مع فركيد كركجرز كىذه األىداؼ ىي

. االىتماـ بالذات1.

. التكجيو الذاتي2.

. التحمؿ3.
. المركنة. 4
. تقبؿ الذات. 5
. التفكير العممي. 6
. تقبؿ التغير ك عدـ ثبات الحقائؽ. 7
(. 1985عمارة،)ارتياد المخاطر . 8
 

عممية العالج العقالني االنفعالي السموكي  16.1.2 
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كىي عممية تعميـ المسترشد بأسمكب نشط كتتضمف العممية عبلج البلعقؿ بالعقؿ، كالبلمنطؽ 
بالمنطؽ، كالخرافة بالعمـ، كعممية العبلج عقمية بحتة، كتتمخص كظيفة المرشد في مساعد 

المسترشد عمى أف يتخمص مف األفكار كاالتجاىات العقبلنية غير المنطقية كأف يحؿ محميا 
أفكار كاتجاىات منطقية كعقبلنية، كيمكف إيجاز خطكات العبلج العقبلني االنفعالي السمككي كما 

: يمي
 الخطوة األولى

في ىذه الخطكة عمى المرشد أف يبيف لممسترشد بأنو غير منطقي، كيكضح لو العبلقة بيف أفكاره 

. البلعقبلنية كبيف اضطرابو االنفعالي كقمقو كتكتره

 
 

الخطوة الثانية  
يكضح المرشد لممسترشد بأنو يستمر في اضطرابو كقمقو كانفعاالتو ك ذلؾ بسبب استمراره في 

التفكير بطريقة ال عقبلنية كليست منطقية، أم أف تفكيرىـ غير المنطقي المستمر ىك المسؤكؿ 
. عف حالتيـ النفسية التعيسة، كليست التأثيرات المستمرة لؤلحداث السابقة المنشطة

الخطوة الثالثة  
يقـك المرشد في ىذه الخطكة عمى إقناع المسترشد أف يغير مف أفكاره غير المنطقية، كالعمؿ عمى 

اإلقبلع عف ىذه األفكار، فالعبلج العقبلني االنفعالي السمككي يقرر أنت األفكار البلعقبلنية 
تككف مغركسة في نفس المسترشد لدرجة ال يمكف معيا لممسترشد أف يقـك بتغييرىا باالعتماد 

. عمى نفسو كما تقكؿ بعض الطرؽ العبلجية األخرل
الخطوة الرابعة  

يبدأ المرشد في ىذه المرحمة بتجاكز التعامؿ مع األفكار البلعقبلنية بشكؿ محدكد، كيبدأ التركيز 
عمى األفكار البلعقبلنية العامة كالعمؿ عمى تبني المسترشد فمسفة الحياة بحيث تككف منطقية 

الخكجا، )كعقبلنية تمكنو مف االبتعاد عف الكقكع في األفكار غير المنطقية في المستقبؿ 
2002 .)

 
دور المرشد في العممية اإلرشادية 17.1.2 

إف المرشد في ىذه النظرية إنساف يتصؼ بقكة التأثير عمى المسترشد كبقدرتو عمى اإلقناع كعمى 
مياجمة األفكار البلعقبلنية، كتحميؿ فمسفة المسترشديف في حياتيـ كاتجاىاتيـ كطريقة التفكير 
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نما يكتفي  لدييـ، كال ييتـ المرشد في العبلج بالتركيز عمى تككيف عبلقة حميمة مع المسترشد كا 
(.   2002 الخكاجا،)بعبلقة عادية يأخذ فييا المرشد دكر المدرس النشيط 

 
كيبيف سبلمة أنو ال بد كأف تككف ىناؾ عبلقة كطيدة بيف المرشد كالمسترشد، كلكف ىذه العبلقة 

ال تتعدل العبلقة المكضكعية كليست بالضركرة أف يككف فييا الدؼء العاطفي، حيث أف 
 (.1985سبلمة، )المناقشات التي تدكر تيدؼ إلى عممية تعمـ ال أكثر

 
أف ميمة المعالج ىي مساعدة المسترشد عمى التخمص مف  (1999العزة كعبد اليادم ،)كيكضح
 : كاالستعاضة عنيا بأفكار منطقية كتعريفو بما يمي كاألفكار البلعقبلتية كالبلمنطقيةتاالتجاىا

 
.  أف الصعكبات التي يعاني منيا ىي نتيجة تفكيره البلمنطقي كتشكه إدراكو1.
عادة تنظيـ أفكاره كمدركاتو، كذلؾ مف أجؿ إزالة الصعكبات التي 2.  إكسابو التفكير العقبلني، كا 

.  يعاني منيا
 

دكر المرشد في مساعدة المسترشد في التخمص مف أفكاره البلعقبلنية   ( 1996القذافي،)كيحدد
كالبلمنطقية، كاستبداليا بأفكار كمعتقدات كاتجاىات عقبلنية كمنطقية، حيث يبدأ العبلج بإشعار 
المسترشد بعدـ منطقيتو في طرحو، ثـ مساعدتو عمى فيـ أسباب حدكث اضطرابو، كبياف العبلقة 

. بيف أفكاره البلعقبلنية، كبيف تعاستو كاضطرابو االنفعالي
 

اإلرشاد العقالني االنفعالي السموكي والعنف  18.1.2

يرل إليس أف الناس كاقعييف كغير كاقعييف، كأف معتقدات الناس تؤثر في سمككيـ، كأف الناس 
مثؿ القمؽ كالعدكاف كالشعكر بالذنب بسبب تفكيرىـ البلكاقعي كحالتيـ : عرضة لممشاعر السمبية

أبك عيطة،  )االنفعالية التي يمكف التغمب عمييا بتنمية قدرة الفرد العقمية كزيادة درجة إدراكو      
2002 .)

 
كلقد ميز إليس بيف نكعيف مف العنؼ كالعدكاف كىما العنؼ السكم كالعنؼ غير السكم مؤكدان 

عمى أىمية المككنات المعرفية، فالعنؼ يككف سكيان إذا ما ارتقى بالقيـ األساسية الخاصة بالبقاء 
كالسعادة كالقبكؿ االجتماعي كالعبلقات الحميمة، أما العنؼ الغير سكم مف كجية نظر أليس 
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يظير في شكؿ نكع مف المضايقة كحب الجدؿ كالعنجيية كالكبرياء كالغطرسة كالعداء كاإلىانة 
(. 2007حسيف، )كالمعارضة 

 
كيفسر أليس أف إزالة المشاعر العدكانية المدمرة  (A.B.C)كيفسر أليس العنؼ في ضكء نمكذج 

لمذات كاآلخريف تتضمف مساعدة األفراد عمى فيـ المككنات المعرفية لمثؿ ىذه المشاعر السمبية 
(.  2007حسيف ، )كالعمؿ عمى إحداث تغيرات في اعتقاداتيـ السمبية كالبلعقبلنية              

 
بعض الناس :  البلعقبلنية المرتبطة بالعنؼ كمف ىذه األفكارركقد حدد أليس مجمكعة مف األفكا

شر كأذل، كعمى درجة عالية مف الخسة ك الجبف ك النذالة، كىـ لذلؾ يستحقكف العقاب كالتكبيخ 
(. 2001ممحـ، )
 

حيث يعتقد بعض األفراد أف العنؼ يعد كسيمة كأسمكبا مبلئما في حؿ الصراعات كالمشكبلت 
االجتماعية مع اآلخريف في البيئة التي يعيشكف فييا، كأف سمكؾ العنؼ سمكؾ مشركع كمقبكؿ 

حسب اعتقاداتيـ، كقد يككف ىذا االعتقاد الخاطيء نابعان مف أسمكب التنشئة الخاطئة كالتربية في 
الطفكلة حيث قد تعرضكا لئلساءة في طفكلتيـ أك شاىدكا الكالد كىك يعتدم عمى أمياتيـ أماـ 

 (. 2007حسيف، )أعينيـ مما جعميـ يعتقدكف ذلؾ 
 

مف الضركرم أف يككف الفرد كفكءان بشكؿ كامؿ : كمف األفكار البلعقبلنية المرتبطة بالعنؼ
(. 2004الظاىر، )كفاعبلن كجدير باالحتراـ كالتقدير مف قبؿ الجميع 

 
ذا لـ يكف قكيان  حيث ترل ىذه الفكرة أف الفرد مف خبلؿ العنؼ يؤكد ذاتو كيعتقد بأنو األقكل كا 
فأنو يفقد قيمتو بيف اآلخريف، فالعنؼ في اعتقادىـ كنظرتيـ تعبير عف مظاىر القكة كالييمنة 
كالتسمط، بينما السمبية كالخنكع تعد تعبيران عف الضعؼ كالعجز كانعداـ الحيمة كعمى ىذا فأف 
ممارسة الفرد لمقكة كالييمنة تزيد مف استحقاؽ كتقدير الذات لديو كربما يرجع ذلؾ إلى أساليب 

يمجد القكة كالسمطة  (ذككرم)التنشئة االجتماعية الخاطئة، حيث أننا نعيش في مجتمع أبكم 
 العنيفيف يعتقدكف أف العنؼ يعزز كيدعـ مف تقدير الذات كيحافظ ؿلمذككر كعمى ىذا فأف األطفا

.  بيف األفراد كبالتالي يميمكف إلى تبرير استخداميـ لمعنؼةعمى مكانتيـ االجتماعي
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 المرتبطة بالعنؼ ىك أف الضحايا يستحقكف العنؼ ك أنيـ ظالمكف، ل األخرتكمف االعتقادا
كمف ثـ ال يشعر الشخص العنيؼ بأم مشاعر لمذنب مف جراء سمككو العنيؼ كيتجاىؿ اآلثار 
. السمبية الناجمة عف عنفو عمى الضحايا سكاء عمى المستكل االجتماعي أك النفسي كاالنفعالي

 
 أيضان ىي أف ضحايا العنؼ ال يتألمكف مف جراء العنؼ عمييـ كأنيـ ل األخرتكمف االعتقادا

متبمدكف في مشاعرىـ كانفعاالتيـ كمف ثـ ال يؤثر العنؼ فييـ، ك الحقيقة غير ذلؾ كىي أف 
األفراد العنيفيف ىـ الذيف يتسمكف بالقسكة كالخشكنة كغياب مشاعر الذنب كضعؼ الضمير 

 (. 2007حسيف، )
 

كعمى ىذا تؤكد نظرية أليس عمى أف العمميات المعرفية تمعب دكران رئيسيا في تككيف السمكؾ 
العنيؼ كتشكيمو، حيث يعد العنؼ احد أنكاع السمكؾ التي تنشأ عف العمميات المعرفية، فيناؾ 
تداخؿ بيف المعرفة كالسمكؾ حيث تتكامؿ المعرفة في سياؽ معيف متكامؿ يدفع بالفرد إلى ىذا 

(. 2001ممحـ، )السمكؾ أك ذاؾ 
 

 كالمعتقدات التي ركما أف ىذه النظرية تؤكد عمى أف العنؼ ينشأ كيستمر نتيجة لبعض األفكا
تخمك مف المنطقية، حيث يتبنى الناس أىدافان غير كاقعية بؿ كمستحيمة كغالبا ما تتصؼ بالكماؿ 

كمثؿ ىذه األفكار التي لف يستطيع الفرد تحقيقيا ستؤدم إلى شعكره بعدـ الكفاءة كعدـ القيمة 
كالفشؿ مما يؤدم إلى االضطراب االنفعالي، كيفترض أليس أف سمكؾ الفرد في مكقؼ معيف ىك 
خميط مف األفكار كالمعتقدات العقبلنية كغير العقبلنية، كأف االضطراب إنما ىك نتاج لمتفكير 
غير العقبلني الذم يتبناه، كيعتقد أليس أف السبيؿ إلى الحد مف المعاناة اإلنسانية أم السمكؾ 

 .(Ellis, 1973)المضطرب ىك التخمص مف أنماط التفكير الخاطئة كالغير العقبلنية 
 

 المعرفية السمككية الفعالة في تكمف ىنا يعتبر اإلرشاد العقبلني االنفعالي السمككي مف التداخبل
خفض السمكؾ العدكاني كذلؾ ألنو يحدث تغيران عميقان في فمسفة حياة األفراد العنيفيف كليس فقط 

زالة االضطرابات االنفعالية لدييـ كالعنؼ كالقمؽ كغيرىا كذلؾ مف خبلؿ الكشؼ  في محك كا 
كالتعرؼ عمى المعتقدات البلعقبلنية المسببة لمخبرات االنفعالية المؤلمة كالعمؿ عمى تغييرىا 

(. 2007حسيف، )كاستبداليا باعتقادات أكثر عقبلنية كمنطقية 
 

 الدراسات السابقة 2.2
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بعد إطبلع الباحث عمى الدراسات السابقة التي تتعمؽ بمتغيرات الدراسة كىي العنؼ، كاإلرشاد 
: العقبلني االنفعالي السمككي، تـ تقسيـ الدراسات السابقة إلى ثبلثة أقساـ كىي

.  الدراسات التي تناكلت مكضكع العنؼ المدرسي1. 
. الدراسات التي تناكلت البرامج اإلرشادية في خفض العنؼ المدرسي 2. 
.  الدراسات التي تناكلت فاعمية البرنامج اإلرشادم العقبلني االنفعالي السمككي 3.
 
الدراسات التي تناولت موضوع العنف  :  القسم األول1.2.2  

دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى مظاىر العنؼ المدرسي لدل طمبة الصؼ  (2007)أجرل حمداف 
العاشر في المدارس الحككمية في مدينة عماف، كالكشؼ عف األسباب التي تؤدم إلى العنؼ في 

الجنس،عدد أفراد األسرة،كمستكل تعميـ األـ، )المدارس الحككمية، كمعرفة أثر بعض المتغيرات 
عمى مستكل العنؼ  (كطبيعة المسكف،كمستكل دخؿ األسرة الشيرم،كالرسكب في المدرسة

طالبة، كتـ  (275)طالبان ك(418)طالبان كطالبة، منيـ  (693)المدرسي، كبمغ حجـ عينة الدراسة 
تصميـ استبانو خاصة بمكضكع الدراسة ككانت مظاىر العنؼ التي تكصمت إلييا نتائج الدراسة 

: مرتبة تنازليان حسب شدتيا تتمثؿ فيما ما يمي
. العنؼ المكجو مف الطالب نحك زمبلءه- 
. العنؼ المكجو مف الييئة التدريسية نحك الطالب- 
. العنؼ المكجو مف الطالب نحك ممتمكات المدرسة- 
. العنؼ المكجو مف الطالب نحك الييئة التدريسية- 

كما بينت الدراسة أف الذككر يستخدمكف العنؼ أكثر مف اإلناث، ك كشفت نتائج الدراسة أف أىـ 
: أسباب العنؼ تتمثؿ بما يمي

. االختبلط برفاؽ السكء- 
. التفرقة في المعاممة مف قبؿ المدرسيف- 
.  الخبلفات األسرية المتكررة- 
. غياب التكجيو كاإلرشاد المدرسي- 
. غياب الرقابة األسرية عف الطالب- 

إلى التعرؼ عمى أشكاؿ السمكؾ العدكاني لدل طمبة الصؼ  (2004)ىدفت دراسة أبك عيد و
طالبان كطالبة، كقد  (8372)السادس األساسي في محافظة نابمس، كقد بمغ عدد مجتمع الدراسة 

طالبات في مدارس  (307)طالبان ك (296)طالبان كطالبة، منيـ  (717)بمغ عدد عينة الدراسة 
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كقد استخدمت في . طالبة في المدارس التابعة لككالة الغكث (54)طالبان ك  (60)الحككمة، ك 
 (.1993حافظ كقاسـ، )ىذه الدراسة مقياس عيف شمس لقياس السمكؾ العدكاني، الذم أعده 

كتنبع أىمية ىذه الدراسة، بأف طمبة الصؼ السادس األساسي، سكؼ ينتقمكف مف مرحمة الطفكلة 
إلى مرحمة أكثر تطكران في حياتيـ أال كىي مرحمة المراىقة كىذه المرحمة تستدعي لفت نظر 

 .    المدرسة، كأكلياء األمكر، ككؿ مف لو سمطة في المجاؿ التربكم إلى الطمبة في المدارس
: كقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي

كأف القيمة  (العدكاف المادم كالعدكاف المفظي)تبيف أف ىناؾ فركؽ بيف أشكاؿ السمكؾ العدكاني 
. التفسيرية لمعدكاف المادم كانت أكبر القيـ التفسيرية، كيمييا العدكاف المفظي فالعدكاف السمبي

، كالمادم المفظي %74، كالمادم المفظي %51فقد كانت القيمة التفسيرية لمعدكاف المادم 
. كعميو فإف العدكاف المادم كالمفظي كانا أكثر أنكاع السمكؾ شيكعان بيف الطمبة%. 91.1السمبي 

: أما نتائج الفرضيات فقد أظيرت ما يمي

المادم، المفظي، السمكؾ )ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في أشكاؿ السمكؾ العدكاني -    
بينما كانت الفركؽ كاضحة في مجاؿ العدكاف السمبي كالدرجة الكمية ألشكاؿ  (السكم

. السمكؾ العدكاني، ككانت الفركؽ كاضحة لصالح الذككر

 ال تكجد فركؽ في أشكاؿ السمكؾ العدكاني لدل طمبة الصؼ السادس األساسي في-    

.     محافظة نابمس كالدرجة الكمية تبعان لمتغير عدد أفراد األسرة

ال تكجد فركؽ في أشكاؿ السمكؾ العدكاني لدل طمبة الصؼ السادس األساسي في -    
. محافظة نابمس كالدرجة الكمية تبعان لمتغير كظيفة األب

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في أشكاؿ السمكؾ العدكاني لدل طمبة الصؼ - 
. السادس تعزل لمتغير عمؿ األـ

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في أشكاؿ السمكؾ العدكاني المادم، المفظي السمكؾ -    
السكم، كالدرجة الكمية تعزل لمتغير عدد الطمبة في غرفة الصؼ، بينما كانت الفركؽ 

.  طالبان فأكثر35كاضحة في العدكاف السمبي حيث كانت لصالح الصفكؼ مف ذكم 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في أشكاؿ السمكؾ العدكاني لدل طمبة الصؼ -    
. السادس في محافظة نابمس كالدرجة الكمية تعزل لمتغير الترتيب الكالدم

لدل  (المفظي كالسمبي )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في أشكاؿ السمكؾ العدكاني -    
طمبة الصؼ السادس األساسي في محافظة نابمس تبعان لمتغير مكاف اإلقامة، بينما كانت 
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لمطمبة مف  (العدكاف المادم، كالسمكؾ السكم كالدرجة الكمية)الفركؽ كاضحة في مجاالت 
سكاف المدينة كسكاف المخيـ في العدكاف المادم لصالح سكاف المدينة، كالطمبة مف 

سكاف المدينة كسكاف المخيـ في السمكؾ السكم لصالح سكاف المخيـ، كالدرجة الكمية بيف 
. الطمبة مف سكاف المدينة كسكاف المخيـ لصالح الطمبة مف سكاف المدينة

ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في أشكاؿ السمكؾ العدكاني كالدرجة الكمية لدل طمبة -    
. الصؼ السادس األساسي في محافظة نابمس تعزل لمتغير عدد غرؼ المنزؿ

بدراسة تيدؼ إلى الكشؼ عف العبلقة بيف العدكانية كبعض سمات  (2004)كقاـ العنزم 
مف طمبة كطالبات  (303)كذلؾ عمى عينة قكاميا  (تقدير الذات-طاالنبسا–القمؽ )الشخصية 

العدكاف، القمؽ، تقدير )المرحمة الثانكية بدكلة الككيت، كاستخدـ الباحث عددان مف المقاييس 
، كانتيت نتائج الدراسة إلى كجكد عبلقة إرتباطية مكجبة بيف العدكانية كالقمؽ (الذات، االنبساط

 كتقدير ةكبيف القمؽ العاـ كاالنبساط، ككجكد عبلقة ارتباطية سالبة بيف اإلنطكائية أك االنبساطي
الذات، كذلؾ لدل العينة الكمية، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المرتفعيف كالمنخفضيف 
في العدكانية عمى متغير القمؽ العاـ لصالح مرتفعي العدكانية، كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان 
بيف المرتفعيف كالمنخفضيف في العدكانية عمى متغير االنبساط، كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد 

عمى  (المرتفعة كالمنخفضة ) عمى متغير القمؽ العاـ بيف المجمكعتيف ةفركؽ ذات داللة إحصائي
مقياس العدكانية لصالح المجمكعة المرتفعة، كلـ تظير النتائج أية فركؽ ذات داللو إحصائية بيف 

ذكم الدرجات المرتفعة كالمنخفضة في العدكانية عمى متغير تقدير الذات، كانتيت الدراسة إلى 
. مككنات عاممية مشتركة في متغير العدكانية لدل عينات الذككر كاإلناث كالعينة الكمية

 
 ثدراسة بعنكاف استراتيجية مكاجية العنؼ بيف طمبة المرحمة الثانكية، حي (2003)كأجرت صالح

مف مرحمة الثانكية العامة مقسميف عمى مدرستيف، "طالبا (200)اشتممت عينة الدراسة عمى
. طالب مف مدرسة عبد العزيز بف سعكد (84)طالب مف مدرسة باب الشعرية الثانكية ك (116)

سنة، كقد استخدمت الباحثة أسمكب المبلحظة بدكف 19-16ك تراكحت أعمار الطبلب بيف 
.  استمارة التعرؼ عمى ظاىرة العنؼ في المرحمة الثانكية مف إعداد الباحثؾمشاركة، ككذؿ

 
: كمف أبرز النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة

 ىناؾ عبلقة عكسية بيف المستكل االجتماعي لؤلسرة كالتعامؿ بالعنؼ. 

 بيف احتراـ المربي لمينتو كاحتراـ الطبلب لممدرسيف كبالتالي ةىناؾ عبلقة طردم 
 .انخفاض العنؼ
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 بيف أفبلـ العنؼ كالمرحمة العمرية لتمؾ الفئةةىناؾ عبلقة طردم  .
 

إلى الكشؼ عف أىـ مظاىر السمكؾ العدكاني كمعدالت  (2003)كىدفت دراسة خميفة كاليكلي 
انتشاره كعبلقتيا ببعض المتغيرات لدل عينة مف طبلب جامعة الككيت، كاشتممت ىذه العينة 

(. 2,27)عامان، بانحراؼ           معيارم (21,4)طالب كطالبة، متكسط أعمارىـ (900)عمى 
 

بندا لقياس  (48)أما األداة المستخدمة فيي عبارة عف استبياف قاـ الباحثاف بإعداده كيتككف مف 
العدكاف البدني، العدكاف المفظي، العدكاف عمى الممتمكات، العدكاف : أربعة أبعاد لمعدكاف ىي

كقد كشفت ىذه الدراسة عف عدة نتائج مف . العاـ، كقد تـ حساب ثبات ىذه األداة ك صدقيا
: أىميا ما يأتي

  ىناؾ زيادة ممحكظة في معدالت انتشار السمكؾ العدكاني بيف طبلب الجامعة مف
سرعة الغضب، الرد : الجنسيف، ك كانت أىـ المظاىر التي احتمت صدارة الترتيب ىي

بالمثؿ عمى مف يعتدم عمي لفظيا أك بدنيا، الغش في االمتحانات، السخرية كاالستيزاء 
 .مف الجنس اآلخر، التحرش الجنسي باآلخريف

  تكجد فركؽ جكىرية بيف معدالت انتشار السمكؾ العدكاني لدل أفراد عينة الدراسة، كبيف
تصكرىـ النتشار ىذا السمكؾ لدل اآلخريف مف طبلب الجامعة، حيث تزايدت جميع 
 .مظاىر السمكؾ العدكاني لدل اآلخريف بالمقارنة بكجكدىا بيف الطبلب مكضع الدراسة

  ىناؾ فركؽ جكىرية بيف الجنسيف في مظاىر السمكؾ العدكاني سكاء فيما يتعمؽ بتطباؽ
فمف حيث انطباؽ مظاىر . ىذه المظاىر عمى الطبلب أنفسيـ أك عمى الطبلب اآلخريف

السمكؾ العدكاني عمى الطبلب مكضع الدراسة أكضحت النتائج تزايد السمكؾ العدكاني 
لدل الذككر مقارنة باإلناث، أما فيما يتعمؽ بتصكر عينة البحث مف الجنسيف لمدل 

انطباؽ السمكؾ العدكاني عمى الطبلب اآلخريف، فقد تبيف أف الطالبات أكثر إدراكا بتزايد 
 .مقارنة بالطبلب الذككر (ىذا السمكؾ بيف طبلب الجامعة  )انتشار 

 
 مشكمة العنؼ في التعميـ الثانكم العاـ  عمى إلى تعرؼ ىدفت(2002)رزؽكفي دراسة قامت بيا 

عاـ )كالفني كالكشؼ عف مدل االختبلؼ في االستجابة عمى ىذه المشكمة باختبلؼ نكع التعميـ 
( الفرقة األكلى، كالفرقة الثالثة) كباختبلؼ الفرؽ الدراسية ( ذككر، إناث)كنكع الجنس  (كفني

بمحافظة  (العاـ كالفني) طالب كطالبة مف المدارس الثانكية (800)تككنت عينة الدراسة مف
المقابمة :  اختيركا بطريقة عشكائية اشتممت أدكات الدراسة عمى( إناث400 -ذككر 400 )دمياط 

استبانة آيزنؾ - اختبار اليد - اختبار تفيـ المكضكع - اختبار الرسـ الحر - اإلكمينيكية 
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تـ - مقياس العنؼ المدرسي، إعداد الباحثة - اختبار الشخصية المتعدد األكجو - لمشخصية 
حيث طبؽ   ،تطبيؽ مقياس العنؼ المدرسي عمى العينة ككؿ الستخبلص الحاالت األكثر عنفا

ة لعبلجيـ بعد تطبيؽ األدكات السابقة ئ لمعرفة ديناميات العنؼ لدييـ تكطاألدكاتعمييـ جميع 
تكصمت الباحثة إلى عدد مف النتائج كاف مف أىميا أف الذككر أكثر عنفا في التعميـ العاـ 

 ذككر التعميـ العاـ، أكثر عنفا مف ذككر التعميـ الفني ، إناث التعميـ الفني أكثر عنفا في كالفني،
 في العنؼ المادم اأكثر عنؼالعنؼ البدني كالمفظي كغير المباشر، أما إناث التعميـ العاـ فيف 

كالدرجة الكمية كما أشارت النتائج إلى أف العنؼ يتـ تعممو أكال داخؿ األسرة كأشارت إلى أىمية 
تخفيؼ العنؼ لدل الطبلب كالطالبات ، بعد ذلؾ نكقشت النتائج التي تكصؿ في العبلج األسرم 

 .إلييا البحث في ضكء الدراسات كالبحكث السابقة
 

بدراسة تيدؼ إلى ( 2003)كزارة التربية كالتعميـ بالمممكة العربية السعكدية في العاـكقامت 
التعرؼ عمى اتجاىات الطبلب نحك قضايا العنؼ، كالحكار، كالتعامؿ مع اآلخر كتفيـ كجيات 
النظر، كمدل الشعكر بالكبت كعدـ القدرة عمى التعبير عف الرأم، تمؾ القضايا كانت المحاكر 

طالب مف  (598) اشتممت العينة عمى ثالرئيسية لؤلستبانة التي طبقت عمى عينة الدراسة، حي
: طبلب المرحمة الثانكية في جميع مناطؽ المممكة ككاف مف أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدراسة

 26 %مف الطبلب يؤمنكف بأف القكة ىي العبلج الناجح لمشكبلت العالـ. 

 56 %مف الطبلب مكبكتكف. 

 40 %ال يجدكف في النشاطات المدرسية فرصة لمتعبير عف أرائيـ. 

 

 
بدراسة تيدؼ إلى التعرؼ عمى مظاىر العنؼ المدرسي عند  (2002)في حيف قامت أبك زنط 

طمبة المرحمة األساسية العميا كخاصة الصؼ العاشر األساسي في محافظة نابمس كتككف مجتمع 
الدراسة مف جميع طبلب كطالبات الصؼ العاشر األساسي بمحافظة نابمس حيث بمغ عددىـ 

مف مجتمعيا األصمي حيث بمغ  (%10) الدراسة بنسبةةطالب ك طالبة، كتـ اختيار عيف (4148)
طالب كطالبة، كتـ استخداـ استبانة حداد كسكالمة لقياس السمكؾ العدكاني  (418)عدد أفرادىا 

لدل طمبة المرحمة األساسية في محافظة أربد بعد تعديؿ بعض فقراتيا لتتناسب       كغرض 
الدراسة كتـ تحميؿ اإلستبانة باستخداـ المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، كالنسب 

لعينتيف مستقمتيف، كتحميؿ التبايف األحادم، كمعامؿ ارتباط بيرسكف،  (ت)المئكية، كاختبار 
:  كأظيرت نتائج الدراسة ما يمي
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  ال تكجد فركؽ بيف الذككر كاإلناث في مظاىر العنؼ المفظي، كرفض المحيط
 .االجتماعي كتقدير الذات

  كانت ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بيف الذككر كاإلناث في تككيد الذات العدائية
 .كاالستيتار األكاديمي، كالسرقة، كالدرجة الكمية لظاىر العنؼ لصالح الذككر

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطمبة تبعان لمستكل التحصيؿ في العدائية
 .كالعنؼ المفظي، كرفض المحيط االجتماعي، كالسرقة كالتخريب

 
إلى التعرؼ عمى المتغيرات النفسية االجتماعية  (1998)كىدفت الدراسة التي قاـ بيا السحيمي 

ذككر،  (204)مقسمة إلى "فردا (1224)لسمكؾ العنؼ، حيث اشتممت الدراسة عمى إجمالي
مف آبائيـ كأمياتيـ في تطبيؽ  (408)سنة مع عدد  (17:13)إناث مف المرحمة السنية (204)ك

: االستبياف، بحيث استخدمت الدراسة مف األدكات
فايزة يكسؼ )استمارة البيانات الشخصية االجتماعية لممستكل االجتماعي الثقافي لؤلسرة إعداد .1

 (عبد المجيد
             (صكرة األبناء، كصكرة الكالديف)استبياف المتغيرات النفسية االجتماعية لسمكؾ العنؼ.2

. مف إعداد الباحث
. مف إعداد الباحث(صكرة األبناء كصكرة الكالديف)مقياس سمكؾ العنؼ-3

: مكتتمخص نتائج الدراسة فيما يؿ
  تكجد العديد مف المتغيرات النفسية كاالجتماعية لسمكؾ العنؼ، كذلؾ كما يدركيا

االختبلؼ في اآلراء )طبلب كطالبات المرحمتيف اإلعدادية كالثانكية كمف أىميا
الضغكط كالصراعات بيف األبناء -متغيرات اقتصادية-كاالتجاىات كالمعتقدات

 .(كاآلباء

  يرتفع سمكؾ العنؼ لدل طبلب كطالبات المرحمة الثانكية عنو في المرحمة اإلعدادية
 .في جميع المستكيات االجتماعية كالثقافية

  ال تكجد عبلقة إرتباطية بيف سمكؾ العنؼ لدل اآلباء كسمكؾ العنؼ لدل األميات
. مف المستكل االجتماعي الثقافي الكاحد

 
دراسة ىدفت إلى تحرم  (1998)أما في األردف فقد أجرل المركز الكطني لتنمية المكارد البشرية

لى محاكلة الكشؼ عف أسبابو  مدل انتشار سمكؾ العنؼ في المدارس الحككمية في األردف كا 
مدرسة  (231)كالعكامؿ التي ترتبط بو، كقد تـ االعتماد في ذلؾ عمى السجبلت المدرسية في 
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حالة فردية مف حاالت العنؼ التي عدت  (25)طالبا كطالبة، كما تـ دراسة  (115514)تضـ 
.  عنفا متطرفا عف طريؽ مقابمة الطالب المعني كمدير المدرسة كالمرشد التربكم فييا

: ككاف مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ما يمي
  ينتشر العنؼ بيف الذككر أكثر مف انتشاره بيف اإلناث، كأف العنؼ الذم يمارسو الذككر

 .أشد درجة مف العنؼ الذم تمارسو اإلناث

  كما ظير أف سمكؾ العنؼ ينتشر بيف طمبة الصؼ األكؿ الثانكم األدبي أكثر مف
 .انتشاره بيف طمبة الصؼ األكؿ الثانكم العممي

  ينتشر العنؼ في المدارس الكبيرة كالمتكسطة أكثر مف انتشاره بيف طمبة المدارس
ككذلؾ ينتشر بيف طمبة الشعب الصفية المتكسطة كالكبيرة أكثر مف انتشاره في . الصغيرة

 .الشعب الصفية الصغيرة

  ،كقد كشفت الدراسة عمى اف أسباب العنؼ تعكد عمى ضعؼ التحصيؿ الدراسي
كالرسكب كزيادة المستكل العمرم، كالتفكؾ السرم، سمكؾ بعض المدرسيف المخالؼ 

 . لمقربى في المدرسةركاالنتصا.لمتعميمات الصادرة عف كزارة التربية كالتعميـ 

 
 دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أشكاؿ العنؼ الذم Colman) ،1995)كفي أستراليا أجرل

يتعرض لو تبلميذ المدارس في المبلعب بأستراليا، كأجريت الدراسة عمى عينة قكاميا         
: تمميذا ك تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج ، كتمثمت أىـ النتائج في  (323)

 تعرضكا لمعنؼ عمى النحك التالي ( %6 ,50بنسبة )تمميذا  (163)أف                               :
حالة متمثمة في التركيع  (22)حالة متمثمة في التركيع المادم ك المعنكم، ك (58)

حالة تعرضكا لمعنؼ المفظي، كأف التركيع المادم يصاحبو أسمحة مثؿ  (83)المادم
. كأنيـ يحضركنيا إلى المبلعب (األسمحة البيضاء  )السكاكيف ك

 أفادكا بأنيـ ركعكا اآلخريف كأرعبكىـ (% 31بنسبة ) تمميذ  (100)أف .
  أف نسبة تكاجد المشرفيف في المبلعب في أكقات الراحة تتراكح ما بيف مشرؼ كاحد لكؿ

 .تمميذ (400)تمميذ إلى مشرؼ كاحد لكؿ  (100)

 
دراسة تيدؼ إلى التعرؼ عمى مشكبلت المراىقيف التي تؤدم  (1993)كأجرل الشندكيمي 

التخاذىـ السمكؾ العدكاني، كاالىتماـ بمعرفة المكاقؼ كالظركؼ المثيرة لمسمكؾ العدكاني لدل 
المراىقيف كالمراىقات لمحاكلة كقايتيـ قدر اإلمكاف، كمدل االختبلؼ في شكؿ سمكؾ العدكاف 

مف طبلب المرحمة الثانكية  (484)باختبلؼ الجنس لدل المراىقيف، كتككنت عينة الدراسة مف 
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سنة،  ( 18-15,5)إناث تتراكح أعمار أفراد العينة بيف  (232)ذككر ك (252)مقسمة إلى 
. كاستخدمت الباحثة مقياس مثيرات السمكؾ العدكاني كمقياس التكافؽ لرككز 

: كأظيرت نتائج الدراسة
  كجكد ارتباط بيف السمكؾ العدكاني كالتكافؽ، كتظير في اإلناث بصكرة أكضح منيا لدل

. عينة الذككر
 كجكد ارتباط داؿ إحصائيا بيف مستكل العدكاف كمستكيات التكافؽ المختمفة .
 ىناؾ عدد مف مثيرات السمكؾ العدكاني بالنسبة لممراىقيف في مجاالت األسرة /

. المجتمع كالذات/المدرسة
  إف مثيرات السمكؾ العدكاني تختمؼ لدل كؿ مف الذككر كاإلناث كأف عدد المكاقؼ التي

. تثير السمكؾ العدكاني لدل اإلناث أعمى منيا لدل الذككر 
  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الجنسيف في أشكاؿ السمكؾ العدكاني المادم

 أكثر حدة مف الذككر في العدكاف عمى االصريح في حيف أظيرت اإلناث سمككا عدكاني
. الذات

كقد أشارت لمتغير الجنس أك لمتفاعؿ بيف المجمكعة كالجنس عمى الدرجة الكمية لقائمة السمكؾ 
. العدكاني كفؽ تقدير الطمبة ألنفسيـ

 
 إلى معرفة اتجاىات طبلب المدارس الثانكية نحك Crump(1993)كىدفت دراسة كرمب 

استخداـ العنؼ، كىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى االتجاه العاـ لمطمبة نحك العنؼ حتى يتـ 
مكاجيتو كٍاستخدـ الباحث أداة المقابمة لجمع بيانات دراستو مف خبلؿ إستبانة تحتكم عمى 

 لؤلسرة يؤدم دكران ميما مسؤاالن كتكصمت الدراسة إلى أف المستكل االجتماعي كاالقتصاد (380)
 نحك استخداـ العنؼ، كأف الشباب الذيف ينتمكف لؤلسر ذات المستكل تفي تشكيؿ االتجاىا

 كاالقتصادم المتكسط أقؿ تكجيان الستخداـ العنؼ مف الشباب الذيف لـ ينتمكف إلى ماالجتماع
أسر فقيرة أك ذات دخؿ محدكد، ك أشارت النتائج إلى عدـ كجكد داللة إحصائية عمى أف الشباب 

الذيف يسكنكف في المناطؽ الحضرية أكثر تكجيان نحك العنؼ مف الشباب الذيف يسكنكف في 
المناطؽ الريفية، حيث كجد الباحث عدـ اختبلؼ في النسب المئكية بيف الشباب الذيف يسكنكف 
في مناطؽ حضرية أك مناطؽ ريفية مف حيث التكجو نحك العنؼ، كتكصمت الدراسة كذلؾ إلى 
كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الشعكر باإلحباط كاالتجاىات نحك العنؼ، فكمما كاف 
الشباب أكثر إحباطان كاف أكثر اتجاىان نحك العنؼ، كمف نتائج ىذه الدراسة أف الذككر أكثر 

الستخداـ العنؼ مف اإلناث، أيضان أف الشباب البيض أقؿ تكجيا نحك العنؼ مف غيرىـ "تكجيا
. مف األجناس التي تعيش في الكاليات المتحدة
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الدراسات التي تناولت برامج إرشادية في تخفيف العنف : القسم الثاني2.2.2  
 

 إلى التعرؼ عمى فعالية اإلرشاد الجمعي السمككي المعرفي في (2005)السيؿ سعت دراسة
مف الذككر تـ "طفبل (22) عينة الدراسة مفتضبط السمكؾ العدكاني لدل األطفاؿ، كتككف

تقسيميـ إلى أربع مجمكعات في مدرستيف في كؿ مدرسة مجمكعة تجريبية كاحدة كأخرل ضابطة 
أطفاؿ في كؿ مدرسة، كالضابطة مف  (5)أطفاؿ، (10)كبالتالي تككنت المجمكعة التجريبية مف 

أطفاؿ في كؿ مدرسة عمما بأف جميع أفراد العينة في المجمكعتيف التجريبية  (6)طفبل  (12)
سنة كجميعيـ مف الذككر، كقد استخدـ الباحث  (11 ك10 )كالضابطة تتراكح أعمارىـ بيف

: مجمكعة مف األدكات كىي
. بطاقة بيانات عف كؿ طفؿ.1
 .مقياس بيركس لتقدير السمكؾ، تعريب القريكتي ك جرار.2

 .بطاقة مبلحظة مف إعداد الباحث.3

. تقارير المرشديف النفسييف لكؿ جمسة إرشادية.4
 

كأشارت نتائج الدراسة أف أساليب اإلرشاد السمككي مثؿ أسمكب حؿ المشكبلت، كالنمذجة، كلعب 
األدكار ساىـ بشكؿ كبير في إكساب األطفاؿ ميارات لمتعامؿ مع حاالت الغضب كالظمـ 

كالعدكاف مف قبؿ اآلخريف، كما أشارت النتائج إلى فعالية اإلرشاد الجمعي مع األطفاؿ في خفض 
. السمكؾ العدكاني

 
تعممي يستند إلى نظرية –إلى التعرؼ عمى أثر برنامج تعميمي  (2004)كسعت دراسة مطر

 في تنمية ىذا الذكاء كالتقميؿ مف السمكؾ العنيؼ لدل عينة مف طمبة مجكلماف في الذكاء االنفعاؿ
طالبان كطالبة مكزعيف  (78)الصفيف الخامس كالسادس في مديرية الرصيفة، كالبالغ عدد أفرادىا 

إناثان، تـ اختيارىـ بطريقة مقصكدة ك قسمكا عشكائيان إلى مجمكعة  (40)ذككران ك (38)إلى 
األكلى أداة لقياس السمكؾ العنيؼ : تجريبية، كمجمكعة ضابطة، كقد تـ استخداـ ثبلث أدكات

عند الطمبة كفقان لتقديرات المعمميف، كالثانية أداة لقياس السمكؾ العدكاني عند الطمبة كفقان 
، كقد ؿلتقديراتيـ ألنفسيـ، أما الثالثة، فقد تـ بناؤىا كىي أداة لقياس الذكاء االنفعالي عند األطفا

.  استخرجت دالالت صحتيا كثباتيا
 حيث تضمف متعممي مستند إلى نظرية جكلماف لمذكاء االنفعاؿ–كما تـ بناء برنامج تعميمي 

: البرنامج خمسة كعشريف لقاء، كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية
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كاف لمبرنامج أثر داؿ إحصائيا عمى الدرجة الكمية عمى قائمة السمكؾ العدكاني كفؽ تقديرات - 
الطمبة ألنفسيـ، كلـ تظير النتائج كجكد أثر داؿ إحصائيا لمتغير الجنس أك لمتفاعؿ بيف 
 كاف –المجمكعة كالجنس عمى الدرجة الكمية لقائمة السمكؾ العدكاني كفؽ تقدير الطمبة ألنفسيـ 

لمبرنامج أثر داؿ إحصائيان عمى الدرجة الكمية لقائمة السمكؾ العدكاني كفؽ تقدير المعمميف، كلـ 
تظير النتائج كجكد أثر داؿ إحصائيا لمتغير الجنس أك لمتفاعؿ بيف المجمكعة كالجنس عمى 

. الدرجة الكمية لقائمة السمكؾ العدكاني كفؽ تقدير المعمميف
ك كذلؾ كاف لمبرنامج فاعمية بدرجة اكبر في خفض السمكؾ العدكاني لدل الذككر مقارنة - 

باإلناث كما قدرىا الطمبة أنفسيـ، بينما لـ يكف لمبرنامج اختبلؼ في فاعمية تأثيره عمى خفض 
. السمكؾ العدكاني لدل كؿ مف الذككر ك اإلناث كما قدره المعممكف كالمعممات

 
إلى التعرؼ  Webster-stratoon.,etal (2003)كما ىدفت دراسة كيبستر كستراتكف كاخركف 

عمى فاعمية برنامج إرشادم جمعي باستخداـ الميارات االجتماعية كأسمكب حؿ المشكبلت لعبلج 
( 99)األطفاؿ الذيف يعانكف مشكبلت سمككية، حيث طبقت تمؾ الدراسة عمى عينة تككنت مف 

سنكات، كأشارت نتائج الدراسة إلى تحسف داؿ في انخفاض معدؿ  (4-8)طفبل تتراكح أعمارىـ بيف
 أكثر ؿالسمكؾ العدكاني في البيت كالمدرسة، كنمك العبلقة االجتماعية مع األقراف كأصبح األطفا

قدرة عمى السيطرة عمى سمككياتيـ غير المقبكلة مقارنة مع المجمكعة التي لـ يطبؽ عمييا ىذا 
. البرنامج 

 
إلى التحقؽ مف فعالية أسمكبيف لتخفيض السمكؾ العدكاني كىما  (2001)دراسة الزاغة  كىدفت

 ةأسمكبي العزؿ ككمفة االستجابة، كقد قامت الباحثة بتطبيؽ ىذيف األسمكبيف عف طريؽ االستعاف
بالمعمميف كذلؾ الستخداـ تعميمات تبيف أسمكب كمفة االستجابة كأسمكب العزؿ، حيث شرح كؿ 

طالبان كزعكا  (90)مف أسمكب العزؿ كأسمكب كمفة االستجابة لممعمميف كطبؽ األسمكبيف عمى 
عمى ثبلث مجمكعات، المجمكعة األكلى طبؽ عمييا أسمكب العزؿ، كالثانية كمفة االستجابة، 
كالثالثة ضابطة كأفراد الدراسة ىـ مف الصفكؼ الثبلثة األكلى مف ذكم السمكؾ العدكاني، كتـ 
اختيارىـ بعد تطبيؽ البعد الخاص بالسمكؾ العدكاني في مقياس الجمعية األمريكية لمسمكؾ 
التكيفي المطكر لمبيئة األردنية كاستخداـ جدكؿ يكضح تكرارات السمككيات العدكانية، كحممت 

كالتي أشارت إلى أف ىناؾ فرقان ذا داللة  (ANCOVA)النتائج باستخداـ تحميؿ التبايف المشترؾ 
. بيف المتكسطات في االختباريف القبمي كالبعدم لصالح مجمكعتي التجريب
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بدراسة تيدؼ إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج إرشادم لتخفيؼ سمكؾ العنؼ  (2001)حمزة  كقاـ
لدل عينة مف المراىقيف الذككر مف طبلب الثانكم العاـ، كقد استخدـ الباحث مجمكعة مف 

: األدكات كىي
. (إعداد الباحث)مقياس سمكؾ العنؼ. 1
. (إعداد الباحث)استمارة مبلحظة سمكؾ العنؼ. 2
. (إعداد عبد العزيز الشخص)استمارة المستكل االجتماعي كاالقتصادم. 3
. (إعداد الباحث)استمارة استطبلع رأم المعمميف. 4

كقسمت العينة إلى مجمكعتيف، األكلى تجريبية كالثانية ضابطة، مككنة كؿ مجمكعة منيـ مف 
تكجد فركؽ : فردا لممجمكعتيف كأسفرت الدراسة عف أىـ النتائج كىي  (20)أفراد بإجمالي  (10)

ذات داللة إحصائية بيف أعضاء المجمكعة التجريبية كأعضاء نفس المجمكعة قبؿ كبعد تطبيؽ 
، (الذات، اآلخريف، األشياء، درجة كمية )البرنامج اإلرشادم مف حيث تخفيؼ سمكؾ العنؼ 

. لصالح البعدم 
 

 في تخفيؼ حدة مإلى التحقؽ مف مدل فاعمية برنامج إرشاد (2001)مصطفى  ىدفت دراسة
طالبة مف  (20)سمكؾ التمرد لدل بعض طالبات المرحمة الثانكية، كتككنت عينة الدراسة مف 

مدرسة سرل القبة الثانكية لمبنات بإدارة الزيتكف التعميمية بمحافظة القاىرة كقد قسمت ىذه العينة 
طالبات  (10)عشكائيا إلى مجمكعتيف متساكيتيف بحيث تككنت المجمكعة التجريبية مف 

:  طالبات، كتمثمت أدكات الدراسة في (10)كالمجمكعة الضابطة مف 
 اختبار لقياس سمكؾ التمرد .
  البرنامج اإلرشادم النفسي لمتخفيؼ مف حدة التمرد المرتفع كالذم يقـك عمى أساس

. اإلرشاد الجماعي مستخدما أسمكب المحاضرة كالمناقشة الجماعية كاألنشطة االجتماعية
: كقد تكصمت الدراسة إلى

  أف البرنامج اإلرشادم المصمـ ك المستخدـ في ىذه الدراسة قد خفؼ مف حدة التمرد
. المرتفع لدل أفراد مجمكعة الدراسة التجريبية

 أف البرنامج اإلرشادم المستخدـ يمتاز باستمرارية أثر فاعميتو اإلرشادية. 

 
إلى التحقؽ مف فاعمية الدراما اإلبداعية لخفض العنؼ لدل  (2001)كسعت دراسة النجار

طفؿ برياض  (15) المتخمفيف عقميان برياض األطفاؿ، كاشتممت عينة الدراسة عمى ؿاألطفا
 مف مدرسة تجريبية لغات بكزارة التربية كالتعميـ محافظة القاىرة كىـ أفراد المجمكعة ؿاألطفا

التجريبية التي طبؽ عمييا البرنامج، كاستخدـ الباحث استمارة مبلحظة السمكؾ العدكاني كاختبار 
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قبمي كبعدم، كاتضح مف نتائج الدراسة أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية قبؿ كبعد تطبيؽ 
. البرنامج، كقد نجح برنامج الدراما اإلبداعية في خفض العنؼ لدل األطفاؿ برياض األطفاؿ

 
دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج إرشادم يستند إلى نظريات  (2001)كأجرل حجازم

 9-11التعمـ االجتماعي في تخفيؼ حدة السمكؾ العدكاني لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية مف 
 االبتدائي تمميذ كتمميذة مف تبلميذ الصفيف الرابع كالخامس (60)سنة، كتككنت عينة الدراسة مف

مف مدرسة دخميس االبتدائية بمحافظة الغربية كالحاصميف عمى درجات مرتفعة عمى مقياس 
السمكؾ العدكاني المستخدـ في الدراسة، كتـ تقسيـ عينة الدراسة إلى أربع مجمكعات مجمكعة 

، كمجمكعة ضابطة (15)طالبان، مجمكعة تجريبية أناث كعددىا  (15)تجريبية ذككر كعددىا 
: كاستخدـ الباحث األدكات التالية (15)،كمجمكعة ضابطة إناث كعددىا  (15)ذككر كعددىا 

. مقياس السمكؾ العدكاني- 
.  استمارة مبلحظة السمكؾ العدكاني- 
. البرنامج اإلرشادم-

: كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة
ناث عمى بعد  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات المجمكعة التجريبية ذككر كا 

العدكاف نحك الذات لصالح مجمكعة اإلناث 
ناث عمى -  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية ذككر كا 

. مقياس السمكؾ العدكاني قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامج المكجو ليـ لصالح التطبيؽ البعدم
ناث كبيف -  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية ذككر كا 

ناث بعد تطبيؽ البرنامج  متكسطات كبيف متكسطات درجات المجمكعة الضابطة ذككر كا 
. اإلرشادم كذلؾ عمى مقياس السمكؾ العدكاني لصالح المجمكعة التجريبية

 
دراسة بعنكاف مدل فاعمية برنامج السيككدرامي لمتخفيؼ مف حدة سمكؾ  (2000)ك أجرل حطاب 

أسبكعا  (13)العنؼ لدل عينة مف األطفاؿ المتخمفيف عقميا، كطبؽ ىذا البرنامج عمى مدار 
عاما كاستخدـ  (15-12)طفبل تتراكح أعمارىـ مف  (80)جمسة، تككنت العينة مف  (26)بكاقع 

الباحث مقياس ستانفكرد بنيو لمذكاء، كاستمارة مبلحظة سمكؾ العنؼ الذم قاـ الباحث بإعدادىا 
كبعد استخبلص النتائج باستخداـ تحميؿ التبايف المشترؾ لكحظ أف ىناؾ تأثير داؿ لمبرنامج عمى 

. أداء العينة في االختبار البعدم
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أثر التدخؿ الميني لمخدمة  (1998) دراسة مديرية التربية كالتعميـ بمحافظة الغربية كتناكلت
االجتماعية في خفض مشكمة سمكؾ العنؼ المدرسي لدل طبلب التعميـ الثانكم في المحافظة، 
كاستخدمت الدراسة أداة تجريبية لخفض العنؼ كىي نمكذج التركيز عمى المياـ، كما استخدمت 
استمارة لقياس العنؼ لدل الطبلب، كمف أىـ نتائج ىذه الدراسة كجكد أثر أيحابي لمتدخؿ الميني 

أبك )لؤلخصائي االجتماعي عمى خفض حدة العنؼ لدل طبلب المدارس الثانكم في المحافظة 
(. 2005جادك، 

 
 بإجراء دراسة ىدفت إلى معرفة أثر Farrell&Meyer (1997)كما قاـ كؿ مف فاريؿ كماير 

معالجة تجريبية باستخداـ برنامجُ مركز عمى تطكير السمككيات االجتماعية اإليجابية كميارات 
إدارة الغضب لتخفيض سمككيات العنؼ لدل طمبة الصؼ السادس، تككنت عينة الدراسة مف 

( 78)طالبان منيـ  (221)المجمكعة التجريبية كتككنت مف : ثماني مدارس عامة تكزعت كما يمي
ذككر  (110)طالبان منيـ  (231)إناث، كالمجمكعة الضابطة كتككنت مف  (121)ذككر ك

إناث، تـ تدريب الطمبة عمى برنامج مكجو بشكؿ مباشر لمكقاية مف العنؼ مف خبلؿ  (121)ك
حصة  (18)التركيز عمى السمككيات المقبكلة اجتماعيا كالمعايير االجتماعية، كتضمف البرنامج 

بناء الثقة بالنفس، كاحتراـ الفركؽ الفردية، كطبيعة العنؼ كعكامؿ : ىدفت إلى التدريب عمى
دارة الغضب ك التحكـ بو، كالقيـ الشخصية كاألخبلقية، كتكابع أك نكات  العراؾ، جالمخاطرة، كا 

. كالبدائؿ غير العنيفة أثناء العراؾ، باإلضافة إلى ممخصات خاصة بكؿ حصة
كاستخدـ الباحثاف إستبانة السمكؾ العدكاني، كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ناتجة عف تطبيؽ 

 العنؼ لصالح المجمكعة التجريبية فيما يتعمؽ بالمشاجرة الجسدية عند تالبرنامج عمى سمككيا
الذككر كىذا األثر لـ يكف ذا داللة عند اإلناث باإلضافة إلى انو لـ يكف لمبرنامج أثر عمى باقي 

السمكؾ العنيؼ، كتيديد أحدىـ بسبلح، كسمكؾ المشكبلت، )متغيرات السمكؾ العدكاني بما فييا 
. (كاستخداـ المخدرات 

 
إلى التحقؽ مف فعالية برنامج في التدريب عمى الضبط الذاتي  (1996)كسعت دراسة أبك غكش 

في خفض السمكؾ العدكاني كالذم مف خبللو قاـ الباحث بالتعرؼ عمى العكامؿ األساسية التي 
تكجو كتقكد كتنظـ سمكؾ الفرد ليككف قادرا عمى ضبط ذاتو، كقد اعتمد الباحث عمى تأثير رغبة 
يمانو بتغيير سمككو كتحديد السمكؾ المستيدؼ، كتعريؼ الفرد بأىمية تغير السمكؾ حالة  الفرد كا 

( 60)حدكثو، ككذلؾ التأكيد عمى المراقبة الذاتية ك التعزيز الذاتي، كاشتممت عينة الدراسة عمى 
عاما كحددت ىذه العينة بعد تطبيؽ جدكؿ لتكرارات  (11-12)طالبا مف ذكم الفئة العمرية

: السمككيات العدكانية كتمثمت أدكات الدراسة في
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 لسمكؾ التكيفي المطكر لمبيئة األردنيةةمقياس الجمعية األمريكي  .
 برنامج اإلرشاد الجمعي القائـ عمى استراتيجية ضبط الذات. 

كدلت نتائج الدراسة عمى انخفاض كاضح في مستكل السمكؾ العدكاني في المجمكعة 
. التجريبية

 
 فاعمية برنامج إرشادم لتعميـ Stewart & Mekay( 1995)كتناكلت دراسة ستيكارت كميكي

الطبلب الميارات الفعالة في التعامؿ مع األشخاص اآلخريف كخفض استعماؿ السمككيات 
المتعمقة بالعنؼ لدييـ مف خبلؿ ثماني جمسات تعتمد عمى الميارات التعميمية الجديدة، ككذلؾ 
عمى تجريب العديد مف التقنيات التي تساعد في زيادة الكعي لما يقـك المشاركيف بتجريبو مف 

خبلؿ تقنيات التخطيط كلعب األدكار ككذلؾ الكظائؼ المنزلية كالتقارير التي يكتبيا الطبلب كقد 
طبلب ك طالبات لكؿ مجمكعة باالعتماد عمى اختيار  (6)تـ اختيار العينة المككنة مف 

دقيقة كذلؾ الختيار العضك المناسب  (15-20)المدرسيف لمطبلب كمف ثـ مقابمة تستمر مف
لممجمكعة كمف ثـ تقييـ فعالية البرنامج باالعتماد عمى التغير اإليجابي في سمككيات أعضاء 
المجمكعة كقد بينت النتائج أف ىناؾ انخفاض كاضح في مستكل أعضاء المشاركيف لمسمكؾ 

. العنيؼ ظيرت مف خبلؿ تقارير معممييـ 
 

فاعمية برنامج المعب الجماعي لخفض السمكؾ العدكاني لدل  (1995)كىدفت دراسة محمكد
-7)طفؿ تتراكح أعمارىـ ما بيف       (32)أطفاؿ ما قبؿ المدرسة، كتككنت عيف الدراسة مف 

 الباحثة المعب الجماعي القائـ عمى النشاط الفني كالقصصي كالمكسيقي تسنكات، كاستخدـ(4
كالحركة في خفض السمكؾ العدكاني، كتكصمت الباحثة إلى نجاح البرنامج في خفض السمكؾ 

 .العدكاني لدل أطفاؿ عينة الدراسة
 

 إلى التحقؽ مف فاعمية أسمكبي التحصيف Mann etal( 1995)كسعت دراسة ماف كأخركف
المنيجي مف جية كاالسترخاء العضمي مف جية أخرل في خفض السمكؾ العدكاني عمى عينة 

كىي  (تجريبية )مف طبلب المرحمة الثانكية، كقد تـ تقسيـ العينة عمى ثبلث مجمكعات، األكلى
كىي مجمكعة االسترخاء العضمي كمجمكعة ثالثة  (تجريبية )مجمكعة التحصيف المنيجي كالثانية 

ضابطة لـ تتمقى أم شكؿ مف أشكاؿ العبلج، كأستخدـ الباحث مقياس السمكؾ العدكاني، 
، كأظيرت النتائج (االسترخاء العضمي  )، كبرنامج (التحصيف المنيجي )كالبرنامج اإلرشادم 

فعالية أسمكبي التحصيف المنيجي كاالسترخاء العضمي في خفض السمكؾ العدكاني، في حيف أنو 
 .لـ تكف فركؽ ذات داللة عند مقارنة فعالية كبل مف األسمكبيف
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فعالية االتجاه النفسي االجتماعي في خدمة الفرد في تخفيض  (1992)دراسة دسكقي  كتناكلت

تمميذ مف التبلميذ الذيف يتسمكف  (20)معدالت السمكؾ العدكاني، كتككنت عينة الدراسة مف 
 :بالسمكؾ العنيؼ كتمثمت أدكات الدراسة في

 -المقابمة المينية  .
 -الكثائؽ ك السجبلت المدرسية .
 تحميؿ المحتكل .
  مقياس مظاىر السمكؾ العنيؼ كالتي تتمثؿ في خمسة أبعاد رئيسية .

كنحك األدكات كالبئية / كنحك المدرسيف /كنحك الزمبلء /كىي مظاىر العنؼ المكجو نحك الذات 
. كنحك األسرة/المدرسية 

: كدلت النتائج عمى
  أثبتت الدراسة صحة فرضيا الرئيسي كىك أف ممارسة االتجاه النفسي االجتماعي في

خدمة الفرد يؤدم إلى تخفيض معدالت العنؼ لتبلميذ الحمقة الثانية في التعميـ األساسي 
 .

  تكجد عبلقة إيجابية بيف ممارسة االتجاه النفسي االجتماعي في خدمة الفرد ك تخفيض
ك نحك / كنحك المدرسيف /كنحك الزمبلء /معدالت السمكؾ العدكاني المكجو نحك الذات

. كنحك األسرة/ كالبنية المدرسية تاألدكا
 

بدراسة تيدؼ إلى التحقؽ مف فاعمية برنامج إرشادم جمعي يقـك عمى  (1991)ك قاـ العمايرة 
( 90)إكساب الطمبة ميارات اجتماعية في خفض السمكؾ العدكاني، كتككنت عينة الدراسة مف 

عاما، كتـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف، مجمكعة تجريبية كأخرل  (8-12)طالبا مف المرحمة العمرية 
: ضابطة ك كانت أدكات الدراسة كالتالي

  مقياس الجمعية األمريكية لمسمكؾ التكيفي المطكر لمبيئة )مقياس السمكؾ العدكاني
 (األردنية 

  قدـ خبلليا مجمكعة  (مككف مف ثبلثة عشر جمسة إرشادية  )برنامج اإلرشاد الجمعي
مف النشاطات االجتماعية التي أعتقد أنيا تؤثر عمى السمكؾ العدكاني كىي عمى 

 ، كميارة طمب تميارة طمب األذف، كميارة تحديد المشاعر كاالنفعاال ):التكالي
المساعدة، كميارة ضبط الذات، كميارة االسترخاء، كميارة التعرؼ عمى المشكمة كحميا، 
كميارة مساعدة اآلخريف، كميارة التفاكض، كميارة تجنب المتاعب مع اآلخريف، كميارة 

 .(البقاء بعيدا عف القتاؿ، كميارة تدعيـ الذات 
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كقد دلت النتائج عمى أف اثر البرنامج كاف كاضحا كقد كاف التغيير ذك داللة إحصائية كأف 
.  االنخفاض في السمكؾ العدكاني كاف كاضحا

 
 فاعمية استخداـ طريقتيف في اإلرشاد كالعبلج Ritchard( 1987)دراسة ريتشارد كتناكلت 

السمككي عمى تخفيض مستكل السمكؾ العدكاني لدل المراىقيف، كقد تككنت عينة الدراسة مف 
طالبا كطالبة ممف المراىقيف بالمدارس الثانكية ممف يعانكف مف ارتفاع مستكل سمكؾ  (40)

طالبا كطالبة كتحددت  (20)العدكانية، حيث قسمت إلى مجمكعتيف كؿ منيما تتككف مف 
 : العبلجية التجريبية كما يميتاإلجراءا
. كخضعت لبرنامج يحتكم طرقا مختمفة لتعمـ السمكؾ السكم (تجريبية)المجمكعة األكلى  -1
كخضعت لبرنامج يشتمؿ عمى عدة نماذج لتفادم السمكؾ  (تجريبية)المجمكعة الثانية  -2

 :العدكاني ككيفية العمؿ عمى خفضو كأشارت النتائج إلى

تفكؽ أفراد المجمكعة التجريبية الثانية عمى أفراد المجمكعة التجريبية األكلى مف حيث انخفاض 
. مستكل السمكؾ العدكاني لدييا بفركؽ ذات داللة إحصائية

 

 دراسة بعنكاف العبلقة بيف العدكاف كبعض العكامؿ البيئية، كتيدؼ (1986)مطر كقد أجرل 
 األساسي، كذلؾ باستخداـ ـالدراسة إلى تخفيؼ العدكاف لدل طبلب الحمقة الثانية مف التعمي

برنامجيف لئلرشاد النفسي يشتمؿ عمى كؿ مف السيككدراما كقراءة الكتيبات النفسية كتككف مجتمع 
طالبا مف طبلب الصؼ التاسع مف التعميـ األساسي، كاختيرت المجمكعة  (359)الدراسة مف 

طالبا كقسمت العينة إلى ثبلث مجمكعات  (30)اإلرشادية مف بيف الطبلب العدكانييف كعددىا 
: فرعية عمى النحك التالي

 (أ)" مجمكعة تجريبية" مجمكعة اإلرشاد بالسيككدراما 1.

 (ب)مجمكعة تجريبية "مجمكعة اإلرشاد بالقراءة   2.

. مجمكعة ضابطة3.
كاستخدـ الباحث مقياس التقدير الذاتي لمسمكؾ العدكاني مف إعداده، كاستمر تطبيؽ البرنامج 
ثبلثة شيكر بكاقع جمسة كؿ أسبكع، ككاف يتخمؿ الجمسات التدريب عمى االسترخاء       

 رالنفسي، ككاف التركيز عمى مكاقؼ السمكؾ التككيدم، كذلؾ مف خبلؿ لعب الكثير مف األدكا
عمى السمكؾ اإليجابي  

حققا نجاحا ممحكظا في  (السيككدراما كالقراءة)كقد أثبتت النتائج أف كبل مف األسمكبيف اإلرشادييف 
.   تخفيؼ العدكاف لدل الطبلب، غير أف أسمكب السيككدراما كاف أكثر فاعمية مف أسمكب القراءة
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 الدراسات التي تناولت برنامج اإلرشاد العقالني االنفعالي السموكي : القسم الثالث3.2.2 
 
بدراسة ىدفت إلى فحص برنامج إرشادم جماعي عقبلني انفعالي في  (2007 )دكيكات قاـ

خفض مستكل قمؽ االمتحاف لدل عينة مف طمبة الصؼ العاشر األساسي، كاشتممت عينة 
طالب كطالبة مف طمبة الصؼ العاشر األساسي ممف لدييـ قمؽ االمتحاف،  (60)الدراسة عمى

كتـ تكزيع الطمبة عشكائيا عمى مجمكعتيف تجريبية كضابطة حيث اشتممت المجمكعة التجريبية 
طالب كطالبة، كاستخدـ الباحث  (30)طالب كطالبة، كالمجمكعة الضابط عمى  (30)عمى 

، إضافة إلى البرنامج اإلرشادم العقبلني االنفعالي مف إعداد (لسارسكف)مقياس قمؽ االمتحاف 
الباحث، كأشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط المجمكعة التجريبية 

.   البعدم لصالح المجمكعة التجريبيةركالمجمكعة الضابطة في االختبا
كىذا يعني أف البرنامج اإلرشادم الذم تـ إعداده كتطبيقو في الدراسة أدل إلى خفض قمؽ 

. االمتحاف لدل عينة الدراسة في المجمكعة التجريبية
     
فاعمية برنامج إرشادم عقبلني انفعالي لخفض أحداث الحياة  ( 2005)دراسة كامؿ كتناكلت

طالبَا كطالبة بكمية  (40)الضاغطة لدل عينة مف طمبة الجامعة، كقد اشتممت عينة الدراسة عمى 
كتضمنت أدكات الدراسة  ( إعبلـ تربكم –تكنكلكجيا تعميـ  )التربية النكعية ببنيا، الفرقة الثانية 

مقياس األفكار البلعقبلنية، كأحداث الحياة الضاغطة، باإلضافة إلى البرنامج اإلرشادم، كأشارت 
بيف كؿ مف األفكار البلعقبلنية كأحداث الحياة "النتائج إلى كجكد عبلقة مكجبة دالة إحصائيا

 فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات مجمكعة اإلناث دالضاغطة لدل طبلب الجامعة، ككجك
التجريبية، كدرجات مجمكعة اإلناث الضابطة في مقياس أحداث الحياة الضاغطة بعد تطبيؽ 
البرنامج اإلرشادم مباشرة، كذلؾ لصالح مجمكعة اإلناث التجريبية، كأشارت النتائج أيضا إلى 
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات مجمكعة الذككر التجريبية ، كنفس المجمكعة في 
مقياس أحداث الحياة الضاغطة ، بعد انتياء فترة المتابعة، كذلؾ لصالح المتابعة، كقد أظيرت 

النتائج انو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات مجمكعة اإلناث التجريبية كنفس المجمكع 
في مقياس أحداث الحياة الضاغطة، بعد انتياء فترة المتابعة، كذلؾ لصالح المتابعة، كبينت 
النتائج أيضان أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات مجمكعة الذككر التجريبية، 

كدرجات مجمكعة اإلناث التجريبية في مقياس أحداث الحياة الضاغطة، بعد انتياء فترة المتابعة 
 .
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إلى تطكير برنامج تكجيو جمعي في التربية العقبلنية االنفعالية يستند  (2004)كسعت دراسة غيث
إلى العبلج العقبلني االنفعالي السمككي كقياس أثاره عمى التفكير العقبلني كمركز الضبط 

طالبان كطالبة يدرسكف في  (282)كالتكيؼ النفسي لدل عينة مف طمبة الصؼ التاسع تألفت مف
شعب تـ اختيارىـ عشكائيان مف خمس مدارس تـ اختيارىـ بشكؿ قصدم لبلشتراؾ في  (10)

الدراسة، كاستخدمت ىذه الدراسة اختبار األفكار العقبلني كالبلعقبلنية الذم طكره الريحاني 
كقد أظيرت النتائج كجكد . (1996)الخارجي -كاختبار ركتر لمركز الضبط الداخمي  (1985)

 كالمجمكعة الضابطة في مستكل األفكار ةفركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعة التجريبي
البلعقبلنية ككجية مركز الضبط كالتكيؼ النفسي، حيث انخفضت درجة التفكير البلعقبلني كزاد 

.   التكجو نحك الضبط الداخمي لصالح المجمكعة التجريبية
 

بدراسة ىدفت إلى المقارنة بيف برنامجي إرشاد جمعي في خفض  (2003)كقامت رضكاف 
السمكؾ العدكاني لدل عينة مف طالبات الصفيف الرابع كالخامس األساسييف في مدرسة عاتكة 

 لمبنات في مديرية تربية الرصيفية، كلتحديد الطالبات ذكات السمكؾ ةبنت عبد المطمب األساسي
 لمسمكؾ التكيفي المعد لمبيئة األردنية ةالعدكاني قامت الباحثة بتطبيؽ مقياس الجمعية األمريكي

طالبة  (30)طالبة، كتـ اختيار (254)عمى طالبات الصفيف الرابع كالخامس األساسييف كعددىما 
ممف حصمف عمى أعمى الدرجات ثـ كزعف عشكائيا عمى ثبلث مجمكعات متساكية مجمكعة 

ضابطة، كمجمكعتيف تجريبيتف، حيث تعرضت المجمكعة التجريبية لبرنامج إرشادم قائـ عمى 
إعادة البناء المعرفي، كتعرضت المجمكعة التجريبية الثانية لبرنامج إرشادم يقـك عمى أسمكب 

. دقيقة ( 90)جمسات مدة كؿ جمسة  (8)حؿ المشكبلت، ككاف عدد جمسات كؿ برنامج 
 

كجكد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل  (ANCOVA)كأظيرت نتائج تحميؿ التبايف المشترؾ 
 ربيف نتائج المجمكعة الضابطة ككؿ مف المجمكعتيف التجريبيتيف في االختبا (0,05)الداللة 

بينما كاف  ( 23,8000)البعدم لصالح المجمكعة الضابطة التي كاف متكسطيا الحسابي 
كالمجمكعة التجريبية الثانية  ( 10,4000)المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية األكلى

كىذا يعني أف البرنامجيف اإلرشادييف الذيف تـ تطبيقيما في ىذه الدراسة قد أديا إلى  (9,000)
.  خفض السمكؾ العدكاني لدل طالبات المجمكعتيف التجريبيتيف في خفض السمكؾ العدكاني 

 
دراسة تجريبية تيدؼ إلى فحص فعالية برنامج إرشادم عقبلني ( 2003 )الشعراكم أجرلو

انفعالي سمككي في تحسيف مستكل االتزاف االنفعالي لدل عينة مف الشباب الجامعي، كتككنت 
( 20)مف الذككر  (20)طالبان كطالبة بالفرقة الثانية بكمية التربية ببنيا،  (40)عينة الدراسة مف 
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، (19,37)عامان كبمغ متكسط عمر العينة ككؿ (18-20)مف اإلناث تراكحت أعمارىـ ما بيف 
كتضمنت أدكات الدراسة مقياس االتزاف االنفعالي، كالبرنامج اإلرشادم العقبلني االنفعالي 

السمككي، كأشارت نتائج الدراسة إلى ك جكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات 
 بيف المجمكعة التجريبية قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادم لصالح التطبيؽ مالسمكؾ االندفاع

البعدم، كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات السمكؾ 
االندفاعي بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة بعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادم لصالح 
المجمكعة التجريبية بعد التطبيؽ، كبينت النتائج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في 
متكسطات السمكؾ االندفاعي بيف المجمكعة التجريبية ذككر كالمجمكعة التجريبية إناث بعد 

تطبيؽ البرنامج اإلرشادم، كأكدت النتائج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات 
.  بعد فترة المتابعة ةالسمكؾ االندفاعي بيف المجمكعة التجريبية بعد التطبيؽ ك المجمكعة التجريبي

 
فاعمية العبلج السمككي كالعبلج العقبلني االنفعالي  (2003)كتناكلت دراسة شند كالدسكقي

السمككي في عبلج األرؽ لدل عينة مف طبلب كطالبات الجامعة الذيف يعانكف مف ىذا 
االضطراب إلى جانب المقارنة بيف فاعمية كؿ مف العبلج السمككي كالعبلج العقبلني االنفعالي 
السمككي في عبلج األرؽ، كتتبع مدل استمرارية فعالية كؿ مف البرنامجيف العبلجييف في عبلج 

األرؽ لدل أفراد العينة، كقد أظيرت نتائج الدراسة فاعمية كؿ مف البرنامجيف العبلجييف في عبلج 
األرؽ، حيث حدث تحسف داؿ فيما يتعمؽ بعدد ساعات النـك كتحسيف نكعيتو مقارنة بنتائج 

القياس القبمي، كتغيير المعتقدات البلعقبلنية الخاصة بالنكـ، كتحسف سرعة الدخكؿ في النكـ، 
دقيقة  (15-20)حيث انخفض الكقت البلـز لمدخكؿ في النـك لدل مجمكعة العبلج السمككي إلى 

دقيقة كذلؾ في القياس (15-10)بينما انخفض لدل مجمكعة العبلج العقبلني االنفعالي إلى 
دقيقة، كانخفاض أعراض التكتر (50-75)البعدم، بينما كاف في القياس القبمي لكؿ منيما مف

كاإلجياد، كتضاؤؿ عدد غفكات النيار، كاالستيقاظ صباحان في ىمة كنشاط، كىذه المكاسب أك 
الفكائد تـ الحفاظ عمييا في فترة المتابعة التي استمرت شيريف بعد االنتياء مف البرنامجيف 

. العبلجييف
كما أظير تقييـ الطبلب لمبرنامج العبلجي تفكؽ العبلج العقبلني االنفعالي السمككي عف العبلج 
السمككي في امتداد تأثيره عمى جكانب الحياة عامة، رغـ اتفاقيما عمى بعض النقاط األساسية 

مثؿ التخمص مف صعكبة الدخكؿ في النكـ، كاستخداـ االسترخاء كاستراتيجية لمتعامؿ مع 
. المشكبلت، كالنظرة اإليجابية نحك الذات
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دراسة ىدفت إلى قياس مدل فعالية البرنامج السمككي المعرفي العقبلني  (2002)أجرل السحيمي 
مقترنان ببعض فنيات السيككدراما عمى تخفيض سمكؾ العنؼ لدل المراىقيف الذككر مف طبلب 

فردان مقسمة عمى  (24)التعميـ الثانكم الصناعي، حيث اشتممت عينة الدراسة عمى إجمالي 
سنة  (17:16)طالبان مف طبلب التعميـ الثانكم الصناعي مف سف  (12)مجمكعتيف قكاـ كؿ منيا 

( 12)طالبان كالمجمكعة الثانية ضابطة  (12)حيث كانت تتضمف المجمكعة األكلى التجريبية 
طالبان، كاستخدمت الدراسة استمارة البيانات الشخصية االجتماعية لقياس المستكل االجتماعي 
الثقافي لؤلسرة، كمقياس سمكؾ العنؼ، كبرنامج سمككي معرفي عقبلني مقترنان ببعض فنيات 

السيككدراما لتخفيض مستكل سمكؾ العنؼ لدل طبلب مرحمة المراىقة الكسطى بالتعميـ الثانكم 
الصناعي، كاستمارة تقييـ الجمسات المقترنة بالبرنامج العبلجي المقترح، كتتمخص أىـ نتائج 

:  الدراسة بما يمي
   تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعة التجريبية ك المجمكعة الضابطة في

. درجات سمكؾ العنؼ بعد تطبيؽ البرنامج لصالح المجمكعة التجريبية
  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعة التجريبية ك المجمكعة الضابطة في

  .مستكل سمكؾ العنؼ لدييـ قبؿ تطبيؽ البرنامج
  التكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم

األكؿ، كدرجاتيـ في التطبيؽ البعدم الثاني لطبلب الصؼ الثاني مف التعميـ الثانكم 
 .الصناعي

 
 ىدفت إلى التحقؽ مف فاعمية برنامج العبلج العقبلني دراسة (1999)عبلء الديفكما أعد 

االنفعالي، كبرنامج التدريب عمى الميارات االجتماعية كفي تحسيف مستكل التكافؽ الشخصي 
المشكبلت التكافقية، ك ىكية األنا، كقكة األنا،  )كاالجتماعي عمى متغيرات التكافؽ الستة كىي

طالبة  (844)، ككانت عينة الدراسة الكمية (كالقمؽ االجتماعي، كالكحدة النفسية، تقدير الذات 
مف الصؼ األكؿ الثانكم األكاديمي الحككمي، كالعينة النيائية لمدراسة التجريبية التي تألفت 

:   سنة مكزعة كاآلتي17-18طالبة كتراكحت أعمارىف ما بيف  (24)مف 
  طالبات، حيث خضعت لبرنامج العبلج العقبلني  (8)المجمكعة األكلى تجريبية كعددىا

 .االنفعالي

  طالبات، حيث خضعت لبرنامج التدريب عمى  (8)المجمكعة الثانية تجريبية كعددىا
 .الميارات االجتماعية

  لـ تشترؾ في أم برامج إرشادية (8)المجمكعة الثالثة ضابطة كعددىا. 

: ككانت أدكات الدراسة كاآلتي
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 استبانة المشكبلت التكافقية. 

 مقياس ىكية األنا. 

 مقياس قكة األنا . 

  مقياس القمؽ االجتماعي. 

 مقياس الكحدة النفسية . 

 دليؿ الكضع االجتماعي االقتصادم .
:  ككانت نتائج الدراسة كاألتي

  فاعمية أسمكب العبلج العقبلني االنفعالي في تحسيف مستكل التكافؽ الشخصي كاالجتماعي
المشكبلت التكافقية، كىكية األنا، كقكة األنا، كالقمؽ  )عمى متغيرات التكافؽ الستة 

 .(االجتماعي، كالكحدة النفسية، تقدير الذات 

  فعالية برنامج التدريب عمى الميارات االجتماعية في تحسيف مستكل التكافؽ الشخصي
 .االجتماعي كذلؾ عمى متغيرات التكافؽ الستة

  ال تكجد فركؽ دالة بيف متكسطي الدرجات في متغيرات التكافؽ الشخصي االجتماعي
. بمقاييس التكافؽ الستة لدل أفراد المجمكعة التجريبية الثانية في المقياس البعدم

 
إلى التحقؽ  Flagan, Dellince, & Byrne (1998)دراسة فبلنغف كديمينس كبيرف  كسعت

 السمككي مع أك بدكف أسمكب حؿ المشكمة مف أجؿ تعزيز ممف أفضمية العبلج العقبلني االنفعاؿ
( 9-11)طالبا كطالبة مف سف (44)كتحسيف الميارات االجتماعية، كتككنت عينة الدراسة مف 

سنة تـ تكزيعيـ إلى مجمكعتيف عبلجيتيف األكلى خضعت لمنيج العبلج العقبلني االنفعالي 
السمككي مع أسمكب حؿ المشكمة كالمجمكعة الثانية نفس المنيج العبلجي لكف بدكف أسمكب حؿ 

المشكمة، كاستخدـ الباحث المقاييس القبمية كالبعدية باستخداـ مسح المعتقدات البلعقبلنية 
لممراىقيف ككاف مف أىـ نتائج الدراسة أف أسمكب العبلج العقبلني االنفعالي السمككي مع أسمكب 
حؿ المشكمة قد تفكؽ عمى األسمكب الثاني في زيادة الميارات االجتماعية كفي إحداث تغيير في 

التفكير البلعقبلني عمى أبعاد التمرد كاحتقار الذات كالمطالب نحك اآلخريف كالتحمؿ الضئيؿ 
 .لئلحباط

 
إلى التحقؽ مف فاعمية العبلج العقبلني االنفعالي السمككي في  (1997)كسعت دراسة عبد القادر

( 178)خفض مستكل العدكانية لدل عينة مف المراىقيف، كتككنت عينة الدراسة المبدئية مف 
كانحراؼ   (14,6)طالبا بالصؼ األكؿ الثانكم مف مدارس محافظة الفيكـ، كبمتكسط عمرم

تـ اختيار العينة مف مدرسة بنيا الثانكية بنيف كمدرسة المنشية بنيف كمدرسة طكخ  (25)معيارم
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الثانكية بنيف كبعد تطبيؽ مقياس الميؿ نحك العدكاف كمقياس السمكؾ العدكاني اشتممت عينة 
، (2,)كانحراؼ معيارم  (14,7)طالبا بالصؼ األكؿ ثانكم بمتكسط عمرم  (14)الدراسة عمى 

طبلب، ك قد تـ تطبيؽ البرنامج  (7) كىي مككنة مف ةثـ تـ تقسيـ العينة  إلى مجمكعة تجريبي
طبلب لـ تتمؽ  (7)ك المجمكعة الضابطة كىي مككنة مف .العقبلني االنفعالي السمككي عمييـ 
: البرنامج، كتمثمت أدكات الدراسة في

 مقياس الميؿ نحك العداكف. 

 مقياس السمكؾ العدكاني. 

 اختبار األفكار العقبلنية كالبلعقبلنية. 

 البرنامج العقبلني االنفعالي السمككي. 

 

: كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة
  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الميؿ نحك العدكاف لدل المراىقيف قبؿ تطبيؽ البرنامج

 .العبلجي كبعده لصالح القياس البعدم

  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في السمكؾ العدكاني لدل المراىقيف قبؿ تطبيؽ البرنامج
. العبلجي ك بعده لصالح القياس البعدم

 
 بدراسة بعنكاف فاعمية العبلج العقبلني االنفعالي السمككي في Nelson 1994))كقاـ نيمسكف

خفض السمكؾ العدكاني لدل عينة مف طبلب الجامعة، كتـ تقسيـ العينة إلى مجمكعتيف أألكلى 
كالثانية ضابطة  (A B C)تجريبية كتمقت العبلج العقبلني االنفعالي السمككي باستخداـ نمكذج 

كلـ تتمقى أم نكع مف العبلج، كاستخدـ الباحث مقياس السمكؾ العدكاني، كقد أسفرت نتائج 
الدراسة عف فاعمية العبلج العقبلني االنفعالي السمككي في خفض السمكؾ العدكاني كتعديؿ 

. األفكار البلعقبلنية لدل أفراد العينة العبلجية
 

 العبلج العقبلني االنفعالي في ر التعرؼ عمى أثMichaael ( 1992)دراسة ميشاؿ كىدفت
خفض العدكاف كذلؾ مف خبلؿ التحكـ كالضبط الذاتي لبلنفعاالت، كاشتممت الدراسة عمى عينة 

 :مف طبلب المرحمة الثانكية تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف
. المجمكعة التجريبية كتمقت العبلج العقبلني االنفعالي

. المجمكعة الضابطة التي لـ تتمقى أم برنامج
 في خفض مستكل العدكانية كاإلحباط مكقد أكضحت النتائج فاعمية العبلج العقبلني االنفعاؿ

. كمشاعر الذنب
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إلى التحقؽ مف فاعمية اإلرشاد العقبلني االنفعالي في حؿ مشكبلت  (1992)كىدفت دراسة فرج 

المراىقة المرتبطة باألفكار العقبلنية، كاستبداليا بأفكار عقبلنية جديدة ، كتككنت عينة الدراسة 
طالبا  (40)طالبا كطالبة مف الصفيف األكؿ كالثاني الثانكم التجارم كاختير منيـ  (250)مف 

طالبا كأخرل ضابطة   (20)كطالبة كتـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف إحداىما تجريبية كضمت 
استفتاء مشاكؿ الشباب لؤلفكار البلعقبلنية مف : طالبا، كاستخدمت الباحثة أدكات  (20)ضمت 

، كاستمارة تقدير المستكل (إعداد زىراف  )، كاختبار ذكاء الشباب المفظي  (إعداد الباحث  )
كبرنامج  (إعداد عبد العزيز الشخص  ) االقتصادم لؤلسرة المصرية المعدؿ –االجتماعي 

، كأكضحت النتائج فاعمية برنامج (الباحثة)اإلرشاد العقبلني االنفعالي الجماعي مف إعداد 
. اإلرشاد العقبلني االنفعالي الجماعي في حؿ مشكبلت المراىقة المرتبطة باألفكار البلعقبلنية 

 
إلى بحث أثر البرنامج اإلرشادم الجمعي القائـ عمى النظرية  (1990)كىدفت دراسة الطيبة 

العقبلنية المعرفية أللبرت أليس في خفض األكتئاب لدل طالبات الصؼ العاشر كاألكؿ ثانكم 
طالبة مف الطالبات المكاتي حصمف  (50)في مدرسة الجبيية الثانكية، كبمغ عدد أفراد الدراسة 

عمى أعمى الدرجات عمى قائمة بيؾ لؤلكتئاب، كتـ تكزيع أفراد الدراسة عشكائيان عمى المجمكعتيف 
التجريبية كالضابطة، كأظيرت النتائج أف ىناؾ فركقان بيف المجمكعة التجريبية التي تعرضت 

لمبرنامج اإلرشادم كالمجمكعة الضابطة التي لـ تتعرض لمبرنامج اإلرشادم لصالح المجمكعة 
.  التجريبية

 
 تأثير العبلج العقبلني عمى تنمية المعتقدات Handalman (1983) كاستيدفت دراسة ىاندلماف

العقبلنية كتحمؿ اإلحباط كقبكؿ الذات لدل طمبة المدارس العميا الثانكية، ككانت عينة البحث مف 
طبلب أربعة فصكؿ بالصفيف الحادم عشر كالثاني عشر كقد قسمكا عشكائيا إلى مجمكعتيف 

طالبا كتمقت المجمكعة التجريبية  (51)طالبا كمجمكعة ضابطة كتشمؿ  (50)تجريبيتيف  تشمؿ 
 :دقيقة كقد شممت األدكات المستخدمة ما يمي (45)جمسة عبلجية كمدة الجمسة الكاحدة  (17)

 مقياس متغيرات البحث. 

 (مفاىيـ أليس) ممنيج التعميـ العقبلني االنفعاؿ. 

 المحاضرات ك المناقشات. 

 القراءة. 

 األعماؿ المنزلية. 

 السيككدراما. 
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 النشاط السمككي. 

 التخيبلت. 

 

: ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي
 كاف أداء المجمكعة التجريبية أفضؿ مف الضابطة. 

 كقبكؿ طفاعمية العبلج العقبلني االنفعالي عمى تنمية المعتقدات العقبلنية كتحمؿ اإلحبا 
. الذات

تعقيب عمى الدراسات السابقة  4.2.2 

في ضكء ما تـ عرضو مف دراسات سابقة يتضح أف العنؼ المدرسي يمثؿ ظاىرة عالمية مما 
دعا الكثير مف الباحثيف لدراستو سكاء كاف ذلؾ عمى المستكل العالمي أك المستكل العربي فعمى 

دراسة : المستكل العربي ىناؾ العديد مف الدراسات التي تناكلت مكضكع العنؼ المدرسي كمنيا
 زفي الككيت، كدراسة المرؾ (2000)في مصر، كدراسة خميفة كاليكلى  (1998)السحيمي

في األردف، كدراسة كزارة التربية كالتعميـ في السعكدية  (1998)الكطني لتنمية المكارد البشرية 
.  في فمسطيف (2004)، ك دراسة أبك عيد (2003)
 

: أما عالميان فيناؾ أيضا العديد مف الدراسات التي تناكلت مكضكع العنؼ المدرسي منيا
 Colman ( 1995) في أمريكيا، كدراسةMoses (1999)، كدراسة Crump (1999)دراسة

. في استراليا
 

 كما يتضح مف الدراسات السابقة أنيا تناكلت ظاىرة العنؼ كعبلقتو ببعض المتغيرات مثؿ دراسة 
حيث بحثت ىذه الدراسة متغير المستكل االجتماعي لؤلسرة كالتعامؿ مع العنؼ،  (2003)صالح 

التي أكدت نتائجيا عمى دكر المستكل االجتماعي كاالقتصادم Crump (1999) ككذلؾ دراسة 
لؤلسرة في التكجو لمعنؼ ككذلؾ عمى كجكد عبلقة بيف اإلحباط كالعنؼ، كىناؾ دراسة 

. التي بحثت العبلقة بيف العدكانية كبعض سمات الشخصية في مرحمة المراىقة (2004)العنزم
 

كما أف الدراسات السابقة تناكلت الفركؽ بيف الجنسيف في العنؼ كلصالح الذككر كمف ىذه 
( 1998) الكطني زكدراسة المرؾ(Crump، 1995)، كدراسة (2002)الدراسات كدراسة أبك زنط 

(.  1993)كدراسة الشندكيمي
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دراسة                :  كىناؾ عدد مف الدراسات التي تناكلت مظاىر العنؼ المدرسي مثؿ
  .(1997)، كدراسة ( 2002)، كدراسة أبك زنط (2003)خميفة كاليكلي 

 
 الكطني لتنمية المكارد زكتناكلت الدراسات السابقة أسباب العنؼ المدرسي مثؿ دراسة المرؾ

 األردف كالتي أرجعت العنؼ المدرسي إلى عدة أسباب مثؿ ضعؼ التحصيؿ مالبشرية ؼ
الدراسي، كالتفكؾ األسرم ، كأسباب ترجع إلى الخصائص النفسية لمطمبة مثؿ التعصب كعدـ 

. الشعكرباألمف  
 

كما يبلحظ أف العنؼ تمت دراستو عمى مستكل مرحمة المراىقة بكثرة، ك ذلؾ لما ليذه المرحمة 
، كمف جية أخرل ة كاالنفعاليةمف طبيعة خاصة تتمثؿ في التغيرات الجسدية كالنفسية كاالجتماعي

فقد أثبتت الدراسات انتشار سمكؾ العنؼ بيف فئة المراىقيف كمف ىذه الدراسات دراسة حمداف 
كدراسة  (1998)كدراسة السحيمي Moses(1999)كدراسة  (2004)كدراسة العنزم (2007)

 Crum( 1993)كدراسة (1993)الشندكيمي 
  

كمف خبلؿ العرض السابؽ لنتائج الدراسات التي تناكلت فعالية البرامج اإلرشادية في خفض 
 (2003) ، كدراسة(2004)دراسة مطر :العنؼ فقد أثبتت ىذه البرامج فعاليتيا كمف ىذه الدراسات

Webster-stratoon.etal (1987)، كدراسة (2001)، كدراسة حمزةRichard, كدراسة ،
(. 1995)كدراسة محمكد (1996)، كدراسة أبك غكش (2001)الزاغة 

 
 
 

كيبلحظ عمى عدد مف ىذه البرامج أنيا استخدمت عدد مف الفنيات التي يستخدميا البرنامج 
-Webster (2003)دراسة : السمككي كمف ىذه الدراساتماإلرشادم العقبلني االنفعاؿ

stratoon.,etal كدراسة العمايرة (1996)، كدراسة أبك غكش (2001) دراسة مصطفى ،
. ،Mann etal( 1991)، كدراسة (1995)
 

 كفي ضكء إطبلع الباحث عمى نتائج الدراسات التي تناكلت اإلرشاد العقبلني االنفعالي السمككي 
الحظ الباحث فاعمية اإلرشاد كالعبلج العقبلني االنفعالي السمككي في تعديؿ العديد مف 

العنؼ، قمؽ االمتحاف، إحداث الحياة الضاغطة، االتزاف االنفعالي، األرؽ، :السمككيات مثؿ
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 البلعقبلنية، راحتقار الذات، العدكانية، كمشاعر الذنب، كمشكبلت المراىقة المرتبطة باألفكا
. كالغضب، كاإلحباط

 
تفكؽ العبلج العقبلني االنفعالي السمككي عمى العبلج  (2003)فقد أثبتت دراسة شند كالدسكقي

السمككي في عبلج األرؽ لدل عينة مف طمبة الجامعة كامتداد تأثير البرنامج عمى جكانب الحياة 
فاعمية برنامج إرشادم عقبلني انفعالي لخفض أحداث  ( 2005)العامة، كما بينت دراسة كامؿ

 فعالية اإلرشاد )2007)الحياة الضاغطة لدل عينة مف طمبة الجامعة، كأكضحت دراسة دكيكات
.   العقبلني االنفعالي السمككي في خفض مستكل قمؽ االمتحاف لدل طمبة الصؼ العاشر

 
كما يتضح مف الدراسات السابقة أيضا استمرارية فاعمية اإلرشاد كالعبلج العقبلني االنفعالي 

، (2007)دراسة دكيكات :السمككي بعد فترة التطبيؽ كيظير ذلؾ جميا في عدد مف الدراسات مثؿ
(. 2002)، كدراسة السحيمي (2003)كدراسة الشعراكم  (2005)كدراسة كامؿ 

 
كمف خبلؿ العرض السابؽ لنتائج الدراسات السابقة يتبيف لنا أف ىناؾ العديد مف الدراسات التي 
أثبتت فعالية اإلرشاد العقبلني االنفعالي السمككي في خفض مظاىر العنؼ مثؿ دراسة رضكاف 

، Nelson 1994))، كدراسة (1997)، كدراسة عبد القادر(2002)، كدراسة السحيمي (2003)
.   Michaael ( 1992)كدراسة

أوجو االستفادة من الدراسات السابقة 
  يبلحظ مف الدراسات السابقة أف مكضكع العنؼ تـ دراستو عمى مستكل مرحمة المراىقة

بكثرة مما لفت نظر الباحث الختيار عينة الدراسة مف طبلب الصؼ العاشر، كما بينت 
الدراسات السابقة انتشار العنؼ بيف الطبلب أكثر منو بيف اإلناث، كمف ىذه الدراسات 

، (1998) الكطني لتنمية المكارد البشرية ز، كدراسة المرؾ(1998)دراسة السحيمي
( 1998) الكطني زكدراسة المرؾCrump (1999) ، كدراسة (2002)كدراسة أبك زنط 
 (.1993)كدراسة الشندكيمي

 

  استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في بناء استبانو مظاىر العنؼ، حيث تـ تقسيـ
مظاىر العنؼ نحك اآلخريف، كمظاىر العنؼ  )مجاالت األداة إلى أربعة مجاالت كىي 

، (نحك الممتمكات، كالتمرد عمى القكانيف كاألنظمة المدرسية، كمظاىر العنؼ نحك الذات
،   كدراسة ( 2002)، كدراسة أبك زنط (2007)كمف بيف ىذه الدراسات دراسة حمداف 

 (.2001)حمزة 
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  جراءات استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في تحديد فرضيات الدراسة،  كمنيجيا، كا 
، (1995)، كدراسة العمايرة (2001)الدراسة، فقد استفاد الباحث مف دراسة مصطفى 

 (.2002)كدراسة السحيمي 

 

 ةمف خبلؿ الدراسات السابقة حاكؿ الباحث استخبلص الدراسات التي يمكف االستفاد 
، (2002)فقد استفاد الباحث مف دراسة السحيمي .منيا في بناء البرنامج اإلرشادم

. ، كدراسة دكيكات(1990)، كدراسة الطيبة (1997)كدراسة عبد القادر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الطريقة واإلجراءات : الفصل الثالث
 

منيج الدراسة 1.3
 

 مجتمع الدراسة  2.3
 

عينة الدراسة  3.3
 

 أدوات الدراسة 4.3
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 إجراءات الدراسة  5.3

 
 متغيرات الدراسة  6.3

 
 المعالجة اإلحصائية 7.3

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

الفصل الثالث 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
الطريقة واإلجراءات 

 
يتضمف ىذا الفصؿ كصفا لمنيج الدراسة، كما يعطي كصفا مفصبل ألدكات الدراسة        

 التي أستخدميا الباحث في ةكصدقيا كثباتيا، ككذلؾ إجراءات الدراسة كالمعالجة اإلحصائي
. استخبلص نتائج الدراسة كتحميميا

 
: منيج الدراسة1.3 
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تعتمد الدراسة عمى المنيج التجريبي، حيث يعد المنيج التجريبي أفضؿ الطرؽ لبحث الكثير مف 
 اإلرشادم القائـ عمى اإلرشاد العقبلني االنفعالي جالمشكبلت التربكية حيث تمثؿ فيو خبرات البرناـ

المتغيرات  (مظاىر العنؼ )السمككي المتغيرات المستقمة، كاستجابات المفحكصيف عمى استمارة 
. التابعة
 

مجتمع الدراسة 2.3 
تككف مجتمع الدراسة مف طمبة الصؼ العاشر الذككر في المدارس الحككمية التابعة لمكتب 

 كقد بمغ عدد أفراد مجتمع 2007-2008التربية كالتعميـ في محافظة قمقيمية في العاـ الدراسي 
. مدرسة (28)شعبة ضمف  (43)طالبان مكزعيف في  (1143)الدراسة 

  
عينة الدراسة  3.3 

اختيرت عينة الدراسة بالطريقة العشكائية مف مجتمع الدراسة، حيث حددت المدارس التي تحتكم 
مدرسة، كتـ اختيار مدرسة ذككر  (28)عمى الصؼ العاشر األساسي ذككر، كعدد ىذه المدارس 

طالبان تراكحت أعمارىـ  (20)حبمة الثانكية لمبنيف بالطريقة القصدية حيث بمغ عدد أفراد العينة 
. سنة، كتـ تكزيعيـ في مجمكعتيف، مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة (15-16)بيف 
 

: كاختار الباحث عينة الدراسة مف مدرسة ذككر حبمة الثانكية لمبنيف لعدة اعتبارات 
 إف المدرسة المذككرة تقع في بمدة ذات مستكل اجتماعي كاقتصادم كثقافي متكسط مما 1.

. يفرض معو تقارب مستكل الطمبة اجتماعيان كاقتصاديان كثقافيان 
( 30) يكجد أكثر مف شعبة لمصؼ العاشر في المدرسة كمتكسط كثافة الطبلب في الشعبة 2.

. طالبان مما يسمح لمباحث بحرية االختيار العشكائي
الباحث يعمؿ مرشد تربكم في المدرسة المذككرة منذ ثمانية أعكاـ، إضافة إلى ذلؾ مكافقة  3.

إدارة المدرسة كترحيبيا بتطبيؽ الدارسة مما قد يسيـ بدرجة كبيرة بعدـ كجكد صعكبات أثناء فترة 
.  تطبيؽ البرنامج

 
أسس اختيار العينة  

:  لقد اختار الباحث العينة بناءن عمى عدة أسس كىي
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  الحصكؿ عمى درجة تشير إلى كجكد مشكمة العنؼ باستخداـ استمارة العنؼ، حصكؿ
مظاىر عنؼ  (3.49- 2.50)مظاىر عنؼ مرتفعة، ك  (5- 3.50)الطالب عمى 
 .مظاىر عنؼ منخفضة (2.49-1)متكسطة ك

     عدـ انخراط الطالب في برنامج إرشاد جمعي آخر يتعمؽ بشكؿ خاص بمشكمة
 العشكائية إلى ـالعنؼ، كقد كزعت عينة الدراسة تكزيعان عشكائيان باستخداـ أسمكب األرقا

 :مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة عمى النحك التالي

 

مف عينة  (50%)طبلب كىي تشكؿ  (10)ضمت ىذه المجمكعة :  المجمكعة التجريبية.أ
( 16)الدراسة التي تـ اختيارىا، خضعت ىذه المجمكعة إلى البرنامج اإلرشادم مؤلؼ مف 

جمسة عمى مدار شيريف، كما خضعت ىذه المجمكعة إلى اختبار قبمي كآخر بعدم عمى 
. استمارة العنؼ

مف عينة  (50%)طبلب كىي تشكؿ  (10)ضمت ىذه المجمكعة :  المجمكعة الضابطة.ب
نما  الدراسة، كلـ تخضع ىذه المجمكعة إلى أم برنامج إرشادم خبلؿ فترة المعالجة، كا 

. خضعت إلى اختبار قبمي كآخر بعدم إلستمارة العنؼ
( 1.3)جدول 

توزيع عينة الدراسة 
النسبة المئكية العدد المجمكعة 

% 50 10مجمكعة تجريبية ذككر 
% 50 10مجمكعة ضابطة ذككر 

% 100 20المجمكع 
 
 

تكافؤ المجموعات  
 ـلمتأكد مف مدل تكافؤ مجمكعتي الدراسة قبؿ بدء تطبيؽ البرنامج، قاـ الباحث باستخدا

. (2.3) كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ ،(t-Test ) تاختبار
الكمية لمظاىر  المتوسطات الحسابية  لمفروق في(t-Test ) تنتائج اختبار: 2.3لجدو

. العنف المدرسي حسب متغير المجموعتين
انًتىسط األبعاد انًجًىعاث 

انحسابً 

االنحزاف 

 انًعٍاري

درجاث  قًٍت ث

 انحزٌت

اندالنت 

 اإلحصائٍت

 0.868 9 0.171 0.23 4.25  قبهًتجزٌبٍت يظاهز انعنف ضد اَخزٌن

 0.19 4.24  قبهًضابطت

 0.130 9 1.667- 0.22 4.17  قبهًتجزٌبٍت يظاهز انعنف ضد انًًتهكاث
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 0.22 4.38  قبهًضابطت

 0.798 9 0.264 0.10 4.38  قبهًتجزٌبٍت يظاهز انعنف ضد انًدرست

 0.94 4.37  قبهًضابطت

 0.054 9 2.212 0.16 4.33  قبهًتجزٌبٍت يظاهز انعنف ضد انذاث

 0.35 4.03  قبهًضابطت

 0.642 9 0.480 0.62 4.28  قبهًتجزٌبٍت اندرجت انكهٍت

 0.13 4.26  قبهًضابطت

 
 (α عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل            (2.3)يتضح مف الجدكؿ 

أداء المجمكعة الضابطة كالتجريبية عمى االختبار القبمي لمظاىر متكسطات بيف  (0.05≥
بينما بمغ  (4.28)، حيث بمغ المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية العنؼ المدرسي

عند  (0.480=ت)كما أنو تبيف أف قيمة  (4.26)المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة 
كىذا يدؿ عمى أف مجمكعتي الدراسة متكافئتاف . عمى الدرجة الكمية (0.642)مستكل الداللة 

قبؿ البدء في البرنامج التدريبي المقترح لخفض مظاىر العنؼ المدرسي لدل طمبة الصؼ 
كعمى ىذا يمكف أف يرجع الباحث أم فركؽ بيف أفراد العاشر األساسي في محافظة قمقيميو، 

 عمى المجمكعة ـالمجمكعتيف بعد تطبيؽ البرنامج إلى فاعمية البرنامج اإلرشادم المستخد
. التجريبية دكف الضابطة

 
 أدوات الدراسة  4.3

  (لمطالب) استبانة مظاىر العنف المدرسي 1.
قاـ الباحث بإعداد استبانة مظاىر العنؼ المدرسي لمطبلب، حيث تشتمؿ االستمارة عمى أربعة 

بندان، كبعد مظاىر العنؼ نحك  (12)أبعاد كىي بعد مظاىر العنؼ ضد اآلخريف كيشمؿ عمى 
( 11)بنكد كبعد التمرد عمى قكانيف كأنظمة المدرسة كيشتمؿ عمى  (10)الممتمكات كيشتمؿ عمى 

. بنكد (9)بندان، كبعد مظاىر العنؼ نحك الذات كيشتمؿ عمى 
صدق األداة  

، قاـ الباحث بعرض أداة (استبانو مظاىر العنؼ المدرسي)لمتحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة 
محكـ مف المختصيف  (12)الدراسة، في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف بمغ عددىـ 

كالحائزيف عمى شيادة الدكتكراه في عمـ النفس كالتكجيو كاإلرشاد كأصكؿ التربية كالصحة النفسية، 
بيدؼ أبداء الرأم في فقراتيا مف حيث شمكليتيا، كمدل سبلمة الفقرات كقد تـ تحكيـ األداة 

كنتيجة لما أشار إليو المحكمكف  ككضكح صياغتيا كمدل ارتباط الفقرة بالبعد الذم كضعت لو،
ضافة فقرات جديدة، كحذؼ بعض الفقرات، كبذلؾ  تـ تعديؿ الصياغة المغكية لبعض الفقرات، كا 

فقرة مكزعة عمى أربعة أبعاد، كمف  (42)أصبحت أداة الدراسة في صياغتيا النيائية مككنة مف 
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ضافة الفقرة رقـ في بعد  (6،7)أىـ التعديبلت التي أجريت عمى األستبانة قاـ الباحث بحذؼ كا 
في بعد مظاىر  (11،12)مظاىر العنؼ ضد اآلخريف كأجرل تعديبلن عمى الفقرات ذات األرقاـ 

في بعد مظاىر العنؼ نحك  (5،7)العنؼ ضد اآلخريف كأجرل تعديبلن عمى الفقرات ذات األرقاـ 
ضافة الفقرات ضافة الفقرة رقـ  (4،8)الممتمكات كحذؼ كا  في بعد مظاىر العنؼ نحك الممتمكات كا 

ضافة الفقرات ةفي بعد التمرد عمى أنظـ (6،9) في بعد مظاىر العنؼ  (5،9) كقكانيف المدرسة كا 
.  في بعد مظاىر العنؼ نحك الذات (1،3)نحك الذات كتعديؿ الفقرات ذات األرقاـ

 
 كمف ناحية أخرل تـ التحقؽ مف صدؽ األداة بحساب مصفكفة ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية 

 كذلؾ كما ىك كارد في (Pearson correlation)لؤلداة باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف 
 (2.3)جدكؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ات رتباط فقرامصفوفة ل (Pearson correlation) نتائج معامل االرتباط بيرسون 2.3جدول 
.  ألداة الدراسة الدرجة الكميةمقياس مظاىر العنف المدرسي مع
 

الداللة قيمة ر الفقرات 
اإلحصائية 

الداللة قيمة ر الفقرات 
اإلحصائية 

1. 0.484** 0.000 22. 0.512** 0.000 

2. 0.617** 0.000 23. 0.521** 0.000 

3. 0.580** 0.002 24. 0.490** 0.000 

4. 0.374** 0.003 25. 0.515** 0.000 

5. 0.564** 0.000 26. 0.208 0.111 

6. 0.414** 0.001 27. 0.330* 0.010 

7. 0.653** 0.000 28. 0.567** 0.000 

8. 0.290* 0.024 29. 0.536** 0.000 
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تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ أف غالبية قيـ ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية لؤلداة 
دالة إحصائيان كبدرجة عالية، مما يشير إلى االتساؽ الداخمي لفقرات األداة كأنيا تشترؾ معان في 

 لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في محافظة قمقيمية في ضكء مظاىر العنؼ المدرسيقياس 
. اإلطار النظرم الذم بنيت األداة عمى أساسو

 
ثبات المقياس  

مف خبلؿ عينة استطبلعية مف طمبة " استبانو مظاىر العنؼ "تحقؽ الباحث مف ثبات األداة 
 طالبا مف طمبة الصؼ العاشر ذككر في (130)عمى الصؼ العاشر حيث تـ تكزيع األداة 

كىي درجة  (كركنباخ الفا) حسب معادلة (87.)مدرسة السبلـ، كبمغت قيمة ثبات األستبانة 
. مقبكلة في مناىج البحث العممي كبذلؾ تككف األداة مناسبة لقياس مظاىر العنؼ المدرسي

 
مفتاح تصحيح استبانو مظاىر العنف المدرسي  

 
  :فمرة مىزعت عهً األبعاد انخانُت (42)حخكىن األداة فٍ صىرحها انىهائُت مه 

 .( فقرة12)مظاىر العنؼ نحك اآلخريف -1

 . ( فقرات10)العنؼ ضد الممتمكات -2

 . ( فقرة11)التمرد عمى قكانيف كأنظمة المدرسة -3

. ( فقرات9)مظاىر العنؼ نحك الذات  -4

9. 0.438** 0.000 30. 0.418** 0.001 

10. 0.518** 0.000 31. 0.427** 0.001 

11. 0.334** 0.009 32. 0.481** 0.000 

12. 0.352** 0.006 33. 0.500** 0.000 

13. 0.445** 0.000 34. 0.269* 0.038 

14. 0.186** 0.155 35. 0.360** 0.005 

15. 0.294* 0.023 36. 0.320* 0.013 

16. 0.464** 0.000 37. 0.101 0.444 

17. 0.290* 0.023 38. 0.414** 0.001 

18. 0.594** 0.000 39. 0.409** 0.001 

19. 0.571** 0.000 40. 0.351** 0.006 

20. 0.422** 0.001 41. 0.358** 0.005 

21. 0.361** 0.005 42. 0.237 0.069 
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حيث أعطيت  (أبدا، نادران، أحيانان، غالبان، دائمان )كقد استخدـ الباحث مقياس ليكرت الخماسي
(. 1)، أبدان (2)، نادران (3)درجات، أحيانان  (4)درجات، كغالبان  (5)اإلجابة دائمان 

 
لمتعرؼ إلى تقديرات أفراد وكقد طبؽ ىذا السمـ الخماسي عمى جميع بنكد أداة الدراسة، 

:  العينة كتحديد درجة العنؼ المدرسي كفؽ قيمة المتكسط الحسابي تـ اعتماد المقياس التالي
 (.5- 3.50)إذا كانت قيمة المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية تتراكح مف: درجة عالية .1

 (.3.49- 2.50)إذا كانت قيمة المتكسط الحسابي محصكرة بيف: درجة متكسطة .2

 (.2.49-1)إذا كانت قيمة المتكسط الحسابي تتراكح بيف : درجة منخفضة .3

 
:  البرنامج اإلرشادي2.

يعتمد بناء البرنامج عمى األفكار البلعقبلنية الكاردة في نظرية ألبرت أليس، كعددىا إحدل عشرة 
كبذلؾ تككف  (1985)فكرة العقبلنية كاعتماد الفكرتيف البلعقبلنيتيف المتاف أضافيما الريحاني 

. األفكار ثبلث عشرة فكرة العقبلنية
مبررات استخدام اإلرشاد العقالني االنفعالي السموكي  - أوالً 

أكدت العديد مف الدراسات السابقة ازدياد انتشار العنؼ بيف طمبة المدارس كخاصة في مرحمة 1. 
: المراىقة كمف ىذه الدراسات

، كدراسة       ( 2003 خميفة كاليكلي،)، كدراسة (2004)أبك عيد )كدراسة2007) حمداف،)دراسة
(. 1997أبك زنط ،)،دراسة  (1998السحيمي،)
كما أكدت الدراسات السابقة أيضا عمى ضركرة كأىمية كضع البرامج اإلرشادية لخفض سمكؾ . 2

. العنؼ لدل الطمبة
ىناؾ العديد مف الدراسات التي أكدت فعالية البرنامج اإلرشادم العقبلني االنفعالي          .  3

 كخاصة العنؼ مثؿ دراسة دكيكات ةالسمككي في خفض الكثير مف األضطرابات االنفعالي
 .دراسة  (Nelson،1994)دراسة  (1997)دراسة عبد القادر  (2005)دراسة كامؿ  (2007)

طبيعة العينة التي سكؼ تجرل عمييا الدراسة ىي مف المراىقيف، كفي ىذه المرحمة العمرية . 4
يميؿ الطبلب إلى طرؽ التفكير العقبلنية المختمفة مما يساىـ أك يجعؿ اإلرشاد العقبلني 

. االنفعالي السمككي مناسب ليذه المرحمة
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 العنؼ تعتمد إلى حد بعيد عمى كجكد معتقدات فكرية تأف كثيرا مف استجابات كاضطرا با. 5
خاطئة يبنييا الفرد عف نفسو كعف العالـ المحيط بو، كاإلرشاد العقبلني يعمؿ عمى تعديؿ أخطاء 

. تفكير الفرد كتعديؿ سمككو كمعتقداتو
 

العبلج العقبلني االنفعالي السمككي يسعى إلى تغير فمسفي دائـ كعميؽ بدال مف مجرد إزالة .  6
األعراض كذلؾ مف خبلؿ تبني الفرد ألفكار أكثر عقبلنية تمنحو القدرة عمى التغمب عمى 

األسباب الحقيقية التي تقؼ كراء ميكلو كسمككو العنيؼ ، كىناؾ العديد مف الدراسات التي أثبتت 
استمرارية فعالية اإلرشاد العقبلني االنفعالي السمككي في خفض األضطرابات االنفعالية المختمفة 

 (.2005، كدراسة كامؿ ،1997عبد القادر ، )كمنيا العنؼ بعد انتياء البرنامج مثؿ دراسة 

يعمؿ اإلرشاد العقبلني االنفعالي عمى تأكيد الذات كتشجيع الفرد عمى التعبير العقمي عف . 7
 .مشاعره مما يسيـ في خفض مظاىر العنؼ لدل الطبلب

ىناؾ تكافؽ بيف أىداؼ العبلج العقبلني االنفعالي السمككي كىدؼ البرنامج اإلرشادم .  8
كالمتمثؿ في خفض مظاىر العنؼ لدل عينة الدراسة ، فالطريقة الخاطئة التي يفكر بيا الطمبة 

. (العنؼ)كاألفكار البلعقبلنية التي يحممكنيا تؤدم إلى األضطرابات االنفعالية 
 

الطريقة التي يقوم عمييا البرنامج في ىذه الدراسة - ثانياً 

يقـك البرنامج عمى أساس طريقة اإلرشاد الجماعي كذلؾ لما ليذه الطريقة مف خصائص كمزايا 
، كمف ناحية أخرل تعتبر مف الطرؽ التي تتبلءـ كمكضكع لتميزىا عف الطرؽ اإلرشادية األخر

الدراسة الحالية خاصة أف أفراد عينة الدراسة التجريبية ىـ مف المراىقيف كبالتالي فإف طريقة 
. اإلرشاد الجماعي ىي مف أفضؿ أساليب اإلرشاد في ىذا المجاؿ

 
: مبررات استخدام اإلرشاد الجماعي 

يكفر اإلرشاد الجماعي بيئة آمنة لمطبلب ليعطكا كيأخذكا التغذية الراجعة ألقرانيـ فيما  - أ
 .يتعمؽ بقضايا العنؼ

 .التخفيؼ مف مقاكمة الطبلب أثناء الحديث عف مشاكميـ - ب

 .اإلرشاد الجماعي يتيح فرصة التعبير - ت

 .اإلرشاد الجماعي يساعد عمى كسب ثقة الطبلب - ث

يتعمـ المسترشد السمكؾ االجتماعي المقبكؿ مف ميارة االتصاؿ كالتكاصؿ االجتماعي  - ج
 .الديناميكي بأسمكب سيؿ ال شعكرم
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 الكشؼ عف مشاكؿ العبلقات التي ال يستدؿ عمييا في اإلرشاد الفردم - ح

 .الدعـ كالمساعدة المكجية مف قبؿ األقراف - خ

 .تكفير صكرة مصغرة عف مكاقؼ الحياة الكاقعية - د

 (.1999مغاريكس، )تقميؿ الشعكر بالكحدة  - ذ

 

كما كيرل الباحث أف طريقة اإلرشاد الجماعي تعد مف أنسب طرؽ اإلرشاد التي تبلئـ مكضكع 
: الدراسة الحالية لسببيف ىما 

طبيعة أفراد العينة التجريبية مف حيث أنيـ مراىقكف، كبالتالي فإف طريقة اإلرشاد الجماعي - 
.   في ىذا المجاؿبأفضؿ األسالي

حيث أف طريؽ اإلرشاد الجماعي  (مظاىر العنؼ)طبيعة الظاىرة التي يتعامؿ معيا البرنامج - 
. تتناسب مع ىذه الظاىرة

 
أىداف البرنامج اإلرشادي -ثالثاً 

 
: اليدف العام لمبرنامج

ييدؼ البرنامج إلى خفض سمكؾ العنؼ لدل عينة مف طمبة الصؼ العاشر مف خبلؿ التعرؼ 
 رعمى األفكار كالمعتقدات البلعقبلنية كالتي يعتنقيا ىؤالء الطمبة كالعمؿ عمى تغير ىذه األفكا

. كالمعتقدات البلعقبلنية إلى أفكار أكثر عقبلنية
: األىداف الخاصة لمبرنامج

 إكساب الطمبة عددا مف الفنيات المعرفية كاالنفعالية كالسمككية التي يمكف مف خبلليا مكاجية 1.
 .مكاقؼ العنؼ التي قد يتعرضكف ليا في حياتيـ المستقبمية

 مساعدة أفراد العينة عمى التخمص مف األفكار كالمعتقدات البلعقبلنية المؤدية لمعنؼ  2. 

 .تنمية ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ كالحكار كالنقاش لدل الطمبة3 

أف يتدرب الطبلب عمى التغمب عمى التفكير االنيزامي مف خبلؿ إعادة الحكار المنطقي مع . 4
. الذات

( C )ؿك بيف كؿ مف االنفعا (A)أف يتدرب الطبلب عمى فحص العبلقة بيف الحدث المحزف . 5
(. B)كالتفكير 

حبلؿ المعتقدات العقبلنية مكانو. 6  أف يتدرب الطبلب عمى تفنيد المعتقدات البلعقبلنية كا 

خطوات بناء البرنامج - رابعاً  



108 

 

 متـ اإلطبلع عمى الكثير مف الكتابات التي تناكلت نظرية اإلرشاد كالعبلج العقبلني االنفعاؿ 
 .التي تفسر العبلقة بيف التفكير كاالنفعاؿ (A.B.C)السمككي خاصة فيما يتعمؽ بنظرية 

 عمى نتائج برامج كنتائج البحكث كالدراسات السابقة في ميداف العبلج العقبلني عاإلطبل 
 .االنفعالي السمككي، كاالستفادة مف الطريقة كاإلجراءات المستخدمة

 

الفنيات المستخدمة في البرنامج - خامساً 
 

  فنية(A.B.C)  
 A)لتحديد الحدث النشط  (A B C)سكؼ يتـ تدريب المجمكعة التجريبية عمى استخداـ نمكذج 

 (.B)، كالتفكير المسبب لبلنفعاؿ (C)، كاالنفعاؿ الذم يعيقو (
 

  الواجبات المنزلية
حيث يكمؼ أفراد المجمكعة التجريبية ببعض األعماؿ التي يقكمكف بيا في المنزؿ مثؿ الكقكؼ 

عمى أفكارىـ البلعقبلنية التي تتعمؽ بمكضكع العنؼ، كمحاكلة تحديد المكقؼ المحزف 
كاالنفعالي، كالفكرة المسببة لمعنؼ ثـ مناقشة ذلؾ في الجمسات التالية، إضافة إلى مبلحظة 

 .الحديث الداخمي الذم يصاحب المكقؼ كالمشاعر
كتعمؿ ىذه الفنية عمى تكجيو كتشجيع الطمبة عمى تنفيذ بعض الكاجبات الخارجية مما يمكنيـ 

. مف تعميـ التغيرات اإليجابية التي يككنكا قد أنجزكىا
  المحاضرة المبسطة

كيتمثؿ المفيـك التطبيقي ليذه الفنية في تقديـ معمكمات ألعضاء المجمكعة التجريبية عف سمكؾ 
 العقبلنية في رالعنؼ مف حيث مفيكمو كأسبابو كأنكاعو، كالنتائج المترتبة عميو، كدكر األفكا

إحداث سمكؾ العنؼ، كذلؾ لزيادة استبصارىـ ألنفسيـ بطريقة مكضكعية ككفؽ تسمس منطقي 
مترابط، ككذلؾ تقديـ المادة بصكرة مبسطة يسيؿ استيعابيا كاالبتعاد قدر اإلمكاف عف استخداـ 

. المصطمحات المعقدة
 

  المناقشة والحوار
تستخدـ فنية المناقشة لمكشؼ عف األفكار البلعقبلنية، ك يتمثؿ المضمكف التطبيقي ليذه الفنية 

، مفي تبادؿ الرأم كالتحاكر حكؿ مكضكع المحاضرة مما يؤدم إلى تغيير المعرفة بشكؿ ديناـ
كتعديؿ األفكار الخاطئة ألعضاء المجمكعة اإلرشادية، كتعزيز التكاصؿ بيف أعضاء المجمكعة 

. التجريبية مف أجؿ ضماف المشاركة الفعالة
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   االسترخاء

بتدريب أعضاء المجمكعة التجريبية عمى تمريف االسترخاء في بداية كؿ جمسة،  يقـك الباحث
ككذلؾ التأكيد عمى طمبة المجمكعة التجريبية أف يككف تمريف االسترخاء ضمف الكاجب المنزلي، 

كاليدؼ مف االسترخاء خمؽ جك مف األماف كاليدكء كخفض مستكل التكتر أثناء الجمسة 
 .اإلرشادية

 
   النمذجة

كىنا يقـك الباحث بإعطاء نماذج كأمثمة الستخداـ العقبلنية كالبلعقبلنية في مكقؼ محدد، كما 
كيعطي الباحث الفرصة لمطمبة إلعطاء أمثمة كنماذج لؤلفكار البلعقبلنية، كما يصاحب الفكرة 

. مف حديث ذاتي
 

صدق البرنامج اإلرشادي - سادساً 
 

تـ عرض البرنامج في صكرتو األكلية عمى عدد مف المحكميف المختصيف في مجاؿ عمـ النفس 
كاإلرشاد النفسي كالصحة النفسية كالخدمة االجتماعية، كذلؾ بيدؼ التحقؽ مف مدل مبلئمة 
البرنامج ألفراد العينة، كصحة اإلجراءات التطبيقية لمبرنامج، كفحص مدل مبلئمة البرنامج 

، كمف ثـ لؤلىداؼ التي سيكضع مف أجميا، ككفقان لتعميمات المحكميف أجريت التعديبلت المطمكبة
 .إعداد الصكرة النيائية لمبرنامج اإلرشادم العقبلني االنفعالي السمككي

 
 

تنفيذ ومكان تطبيق البرنامج -سابعاً 
 

جمسة إرشادية كبمعدؿ جمستيف  (16)استغرؽ تطبيؽ البرنامج اإلرشادم شيريف كامميف تتضمف 
، 2007/12/5 كحتى 2007/10/5بدأت بتاريخ دقيقة  (80)إرشاديتيف أسبكعيان مدة كؿ جمسة 

كتـ تطبيؽ البرنامج بقاعة النشاطات في مدرسة ذككر حبمة الثانكية، أما المتابعة فقد كانت بعد 
. شير مف انتياء البرنامج

 
كفيما يمي كصؼ كتكضيح مختصر لما تـ القياـ بو في الجمسات اإلرشادية التي طبقت عمى 

: المجمكعة التجريبية
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: الجمسة األكلى
 قاـ الباحث بإجراء تمريف التعارؼ ككسر الجميد بيف أعضاء المجمكعة اإلرشادية. 

  قاـ الباحث بتعريؼ اإلرشاد الجمعي عمى أنو طريقة مف طرؽ اإلرشاد التي تساعد
الطبلب الذيف يتشابيكف مف حيث المشكبلت، لمتكصؿ إلى طرؽ كأساليب لمساعدة الفرد 

 .ليكاجو المشكبلت كيتخمص منيا، ككذلؾ إعطاء فكرة عف البرنامج اإلرشادم

  طمب الباحث مف الطمبة بكضع قكاعد كأسس المقاءات كتسجيميا عمى كرقة كبيرة 
 .ككضعيا في القاعة التي تجرم فييا المقاءات

  في نياية الجمسة أكد الباحث عمى أىمية االلتزاـ بالمكاعيد كحدد عدد المقاءات، إضافة
. إلى تحديد المكاف، ثـ شكر الطمبة كتحديد مكعد المقاء القادـ كشكر الطمبة

 

: الجمسة الثانية
  الترحيب بأعضاء المجمكعة التجريبية، كتقديـ الشكر ليـ عمى االنتظاـ كااللتزاـ بمكعد

 .الجمسة

  قاـ الباحث بشرح فنية(A.B.C)  كتكضيح العبلقة بيف األفكار البلعقبلنية التي يعتنقيا
. الفرد كالسمكؾ العنيؼ

  قاـ الباحث بإعطاء نمكذج أك مثاؿ عمى ما تـ شرحو لفنية(A.B.C)  كيطمب مف
 (.A.B.C)الطمبة أعطاء أمثمة مف ذاكرتيـ كتطبيقيا عمى فنية 

  الكاجب المنزلي، حيث يطمب الباحث مف المجمكعة التجريبية كتابة األفكار البلعقبلنية
 .في بعض المكاقؼ كاألحداث  (A.B.C)التي تؤدم إلى العنؼ كتطبيؽ فنية 

 طمب الباحث مف الطمبة أف يذكركا انطباعاتيـ عف نمكذج(A.B.C)  كمدل االستفادة
نياء الجمسة  .منو ثـ شكر الطمبة كتحديد مكعد المقاء القادـ كا 

 
مف الجمسة الثالثة كحتى الجمسة الخامسة عشر  

 رتـ مناقشة األفكار البلعقبلنية الثبلث عشر، حيث قاـ الباحث بشرح فكرة كاحدة مف األفكا
البلعقبلنية الثبلث عشر في كؿ جمسة عمى حدة، ككاف اليدؼ األساسي ىك محاكلة التعرؼ 
عمى أألفكار البلعقبلنية كالتي يتبناىا الطبلب الذيف لدييـ مظاىر عنؼ ثـ العمؿ عمى تغير 

.  كالمعتقدات البلعقبلنية إلى أفكار كمعتقدات أكثر عقبلنيةرىذه األفكا
 

الجمسة السادسة عشر  
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 أخذ تقكيـ شفيي مف أعضاء المجمكعة اإلرشادية. 

  ((لمظاىر العنؼ))تكزيع االختبار البعدم. 

  أجراء تمريف اإلنياء، حيث يضع كؿ طالب كرقة عمى ظيره معمقة بخيط في عنقو كيقـك
كؿ طالب بكتابة جممة ايجابية لكؿ طالب يعبر عف مشاعره اتجاىو كيطبؽ الباحث ىذا 

 .التمريف مع الطبلب

 
إجراءات تطبيق الدراسة  5.3 
. تـ اختيار مدرسة لتطبيؽ الدراسة عمييا بالطريقة القصدية- 
. تـ الحصكؿ عمى إذف لتطبيؽ الدراسة مف كزارة التربية كالتعميـ- 
.  كالتحقؽ مف صدؽ االختبار مف خبلؿ صدؽ المحكميفةتـ إجراء التعديبلت البلـز- 
. تـ تكزيع االستمارة عمى عينة استطبلعية مف خارج عينة الدراسة كالتحقؽ مف ثبات األداة- 
 . الدراسة عمى طبلب الصؼ العاشر في المدرسةةطبقت أدا- 

طالبان مف الطمبة الذيف حصمكا عمى درجات عالية عمى استمارة  (20)ثـ اختار الباحث   - 
كمف ثـ تـ تقسيـ الطبلب عشكائيان حسب األرقاـ العشكائية إلى مجمكعتيف بحيث . العنؼ

طبلب، كبعدىا تـ تكزيع المجمكعات بشكؿ عشكائي عمى النحك  (10)ضمت كؿ مجمكعة 
: التالي

طبلب كىي المجمكعة التجريبية التي تخضع لمبرنامج  (10)كتتككف مف : المجمكعة األكلى
. اإلرشادم العقبلني االنفعالي السمككي

طبلب كىي المجمكعة الضابطة التي لـ تخضع إلى أم  (10)كتتككف مف : المجمكعة الثانية
. برنامج

أجريت مقابمة أكلية مع كؿ طالب عمى حدة، كمف خبلؿ ىذه المقابمة تـ تييئة أفراد العينة - 
لممشاركة في البرنامج كالتأكد مف رغبة الطبلب لممشاركة في البرنامج، كما تـ التعريؼ 
بأىمية البرنامج كالمشكمة التي يعاني منيا الطبلب، كلـ يتـ استبعاد أم طالب بعد ىذه 

. المقابمة كذلؾ بسبب رغبة الطبلب مف االستفادة كالمشاركة في البرنامج اإلرشادم
خضعت المجمكعتاف التجريبية كالضابطة لبلختبار القبمي الستمارة العنؼ لمحصكؿ عمى - 

. مستكل العنؼ لدل المجمكعتيف قبؿ تطبيؽ البرنامج اإلرشادم
تـ تطبيؽ البرنامج اإلرشادم مع المجمكعة التجريبية فقط كعزؿ المجمكعة الضابطة عف - 

. أم برنامج إرشادم خبلؿ فترة المعالجة
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بعد االنتياء مف تطبيؽ البرنامج " االختبار البعدم" تـ تطبيؽ استمارة العنؼ مرة ثانية - 
اإلرشادم مع المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة، كتـ تحميؿ البيانات كاستخراج النتائج 

(. SPSS)باستخداـ البرنامج اإلحصائي 
تـ أجراء اختبار االحتفاظ لفحص مدل ثبات المعالجة اإلرشادية لدل المجمكعة التجريبية - 

. التي خضعت لمبرنامج اإلرشادم كالتأكد مف ثبات النتائج لنجاح البرنامج
. الجدكؿ الزمني إلجراءات المعالجة (2.3)كيبيف جدكؿ

الجدول الزمني إلجراءات الدراسة : (3.3)جدول
عدد األفراد أسم المجموعة 

المشاركين  
بداية الدراسة 
2007/10/1  

المعالجة من 
2007/10/5 -

2007/12/5 

اختبار القياس البعدي 
االحتفاظ 

المجمكعة 
التجريبية 

القياس القبمي  10
2007/10/3 

جمسة إرشاد 16
جمعي لبرنامج 
اإلرشاد العقبلني 

االنفعالي السمككي  

القياس البعدم 
في تاريخ 

2007/12/5 

اختبار 
االحتفاظ 
2008/1/5 

المجمكعة 
الضابطة 

القياس القبمي  10
2007/10/3 

لـ تتعرض إلى أم 
 برنامج إرشادم

القياس البعدم 
في تاريخ 

2007/12/5 

ال يطبؽ 
عمييا اختبار 
االحتفاظ 

  
 
 

 متغيرات الدراسة 6.3
: تضمنت الدراسة المتغيرات اآلتية

. البرنامج اإلرشادم العقبلني االنفعالي السمككي: المتغيرات المستقمة 
.   مظاىر العنؼ المدرسي: المتغيرات التابعة

 
المعالجة اإلحصائية 7.3 

تمت المعالجة اإلحصائية البلزمة لمبيانات، باستخراج األعداد، كالنسب المئكية، كالمتكسطات 
( α) ≤0.05الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، كقد فحصت فرضيات الدراسة عند المستكل 

 كمعامؿ االرتباط بيرسكف ،( t-Test) (ت)اختبار :  اإلحصائية اآلتيةتباستخداـ االختبارا
(Pearson correlation )، لمصفكفة ارتباط فقرات األستبانة، كمعامؿ الثبات كركنباخ الفا 
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(Cronbach Alpha) كذلؾ باستخداـ الحاسكب، كباستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمـك ،
(. SPSS)االجتماعية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نتائج الدراسة :الفصل الرابع
 

 نتائج الدراسة 1.4
 

  نتائج الفرضية األولى1.1.4
 

 نتائج الفرضية الثانية 2.14
 

نتائج الفرضية الثالثة 3.1.4 
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الفصل الرابع  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 نتائج الدراسة 
 

يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لنتائج الدراسة التي تـ التكصؿ إلييا، كذلؾ لمتحقؽ مف صحة 
 ةالفرضيات كمناقشتيا، حيث استخدـ الباحث مجمكعة الرـز اإلحصائية لمعمـك اإلنساني

: كفيما يمي عرضان لنتائج الدراسة (t-Test)، كتـ استخداـ اختبار (SPSS)كاالجتماعية 
  

نتائج الدراسة 1.4 
 

: نتائج السؤال األول 
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ما فعالية برنامج إرشادي عقالني انفعالي سموكي في خفض مظاىر العنف المدرسي لدى 
عينة من طالب الصف العاشر األساسي ؟ 

 
لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة الرئيسي تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

لمظاىر العنؼ المدرسي ألفراد المجمكعة التجريبية عمى القياس القبمي كالقياس البعدم كذلؾ كما 
 المعيارية ت، كما تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافا(4)ىك كاضح في الممحؽ رقـ 

، (5)لطبلب المجمكعة الضابطة عمى القياس القبمي كالبعدم كما ىك كاضح في الممحؽ رقـ
، (6)كتمت المقارنة بيف أفراد المجمكعتيف عمى القياس البعدم كما ىك كاضح في الممحؽ رقـ 

الدرجة الكمية لممتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية عمى القياس (1.4)كيبيف الجدكؿ رقـ
. القبمي كالقياس البعدم لطبلب المجمكعة التجريبية كالضابطة

 
الدرجة الكمية لممتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية لطالب المجموعة (1.4)جدول رقم 

التجريبية والضابطة عمى القياس القبمي والبعدي 
البعدي القبمي المجموعة 

االنحراف المعياري المتوسط االنحراف المعياري المتوسط 
 0.36 1.68 0.62 4.28تجريبية 

 0.16 3.75 0.13 4.26ضابطة 

  
أف الفركؽ في القياس البعدم كانت لصالح المجمكعة التجريبية  (1.4)يتضح مف الجدكؿ رقـ

التي تمقت البرنامج اإلرشادم، حيث بمغ المتكسط الحسابي قبؿ تطبيؽ البرنامج لدل أفراد 
 ةكىي درجة منخفض (1.68)، كانخفض بعد تطبيؽ البرنامج إلى (4.28)المجمكعة التجريبية 

حسب مفتاح تصحيح االستمارة، كما يتضح أف متكسط مظاىر العنؼ المدرسي لدل أفراد 
المجمكعة الضابطة بقيت مرتفعة عمى القياس البعدم حيث بمغ متكسط أفراد المجمكعة 

، كىي نسبة مرتفعة حسب مفتاح تصحيح االستمارة (3.75)الضابطة عمى القياس البعدم 
 

 :نتائج انفزضٍت األونى1.1.4 
 
الحسابية متوسطات الفي ( α) ≤0.05  الداللةتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىال 

 بين أفراد  لدى طالب الصف العاشر األساسي في محافظة قمقيميةلمظاىر العنف المدرسي
. المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعد تطبيق البرنامج
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 ،(Paired samples t-Test)كلمتأكد مف صحة الفرضية األكلى استخدـ الباحث اختبار 
  طمبة الصؼ العاشر األساسي في محافظة قمقيميةلمفركؽ في درجة مظاىر العنؼ المدرسي لدل

.  (2.4)كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ قبؿ كبعد استخداـ برنامج خفض مظاىر العنؼ المدرسي 
 لتوضيح فاعمية برنامج خفض (Paired samples t-Test ) تنتائج اختبار: 2.4جدول 

 .مظاىر العنف المدرسي
انًتىسط األبعاد انًجًىعاث 

انحسابً 

االنحزاف 

 انًعٍاري

درجاث  قًٍت ث

 انحزٌت

اندالنت 

 اإلحصائٍت

يظاهز انعنف ضد 

 اَخزٌن

 *0.000 9 16.283 0.23 4.25 قبم تطبٍق انبزنايج

 0.36 1.73 بعد تطبٍق انبزنايج

يظاهز انعنف ضد 

 انًًتهكاث

 *0.000 9 26.672 0.22 4.17 قبم تطبٍق انبزنايج

 0.29 1.45 بعد تطبٍق انبزنايج

يظاهز انتًزد عهى 

 انظًت انًدرست

 *0.000 9 19.418 0.10 4.38 قبم تطبٍق انبزنايج

 0.49 1.88 بعد تطبٍق انبزنايج

يظاهز انعنف ضد 

 انذاث

 *0.000 9 18.490 0.16 4.33 قبم تطبٍق انبزنايج

 0.49 1.65 بعد تطبٍق انبزنايج

 *0.000 9 23.587 0.62 4.28 قبم تطبٍق انبزنايج اندرجت انكهٍت

 0.36 1.68 بعد تطبٍق انبزنايج

بيف  (α) ≤0.05 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل (2.4)يتضح مف الجدكؿ 
، كقد أداء المجمكعة التجريبية عمى االختبار القبمي كالبعدم لمظاىر العنؼ المدرسيمتكسطات 

قبؿ تطبيؽ كانت الفركؽ في الدرجة الكمية كعمى مختمؼ األبعاد لصالح المجمكعة التجريبية 
، حيث بمغ المتكسط الحسابي عمى الدرجة الكمية لممجمكعة التجريبية قبؿ تطبيؽ البرنامج
كىذا يظير كجكد  (1.68)بينما أصبح المتكسط الحسابي بعد تطبيؽ البرنامج  (4.28)البرنامج 

فاعمية الستخداـ البرنامج في خفض مظاىر العنؼ لدل طبلب الصؼ العاشر األساسي في 
محافظة قمقميو كالذيف حصمكا عمى درجات مرتفعة في العنؼ المدرسي عندما طبؽ عمييـ 

. االختبار القبمي
 : نتائج الفرضية الثانية2.1.4

 
متوسطات الفي ( α) ≤0.05  الداللةتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىال 

  لدى طالب الصف العاشر األساسي في محافظة قمقيميةالحسابية لمظاىر العنف المدرسي
. بين أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة عمى االختبار البعدي

 
 عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بعد انتياء لمتأكد مف فاعمية البرنامج التجريبي

لمفركؽ في درجة  ،(Independent samples t-Test) استخدـ الباحث اختبار البرنامج
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بيف أفراد   طبلب الصؼ العاشر األساسي في محافظة قمقيميةمظاىر العنؼ المدرسي لدل
كما ىك كاضح في المجمكعة التجريبية كأفراد المجمكعة الضابطة عمى االختبار البعدم 

. (3.4)الجدكؿ رقـ 
 لمفروق بين أفراد (Independent samples t-Test ) تنتائج اختبار: 3.4 جدول

. المجموعة التجريبية والضابطة عمى االختبار البعدي
انًتىسط األبعاد انًجًىعاث 

انحسابً 

االنحزاف 

 انًعٍاري

درجاث  قًٍت ث

 انحزٌت

اندالنت 

 اإلحصائٍت

يظاهز انعنف ضد 

 اَخزٌن

 *0.000 18 13.138- 0.36 1.73 انًجًىعت انتجزٌبٍت

 0.27 3.70 انًجًىعت انضابطت

يظاهز انعنف ضد 

 انًًتهكاث

 *0.000 18 16.738- 0.29 1.45 انًجًىعت انتجزٌبٍت

 0.37 3.60 انًجًىعت انضابطت

يظاهز انتًزد عهى 

 أنظًت انًدرست

 *0.000 18 11.967- 0.49 1.88 انًجًىعت انتجزٌبٍت

 0.28 3.83 انًجًىعت انضابطت

يظاهز انعنف ضد 

 انذاث

 *0.000 18 11.715- 0.49 1.65 انًجًىعت انتجزٌبٍت

 0.37 3.90 انًجًىعت انضابطت

 *0.000 18 17.534- 0.36 1.68 انًجًىعت انتجزٌبٍت اندرجت انكهٍت

 0.16 3.75 انًجًىعت انضابطت

 

بيف  (α) ≤0.05 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل (3.4)يتضح مف الجدكؿ 
 المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بعد انتياء البرنامج المعني في خفضأداء متكسطات 

، كقد كانت الفركؽ في الدرجة الكمية كعمى مختمؼ األبعاد لصالح مظاىر العنؼ المدرسي
المجمكعة الضابطة بعد تطبيؽ البرنامج، حيث بمغ المتكسط الحسابي عمى الدرجة الكمية 

بينما بمغ المتكسط الحسابي بعد تطبيؽ  (3.75)لممجمكعة الضابطة بعد تطبيؽ البرنامج 
كىذا يظير كجكد فاعمية الستخداـ البرنامج في (1.68)البرنامج عمى المجمكعة التجريبية 

خفض مظاىر العنؼ لدل طبلب الصؼ العاشر األساسي في محافظة قمقيميو كالذيف 
. حصمكا عمى درجات مرتفعة في العنؼ المدرسي عندما طبؽ عمييـ االختبار القبمي

 

 : نتائج الفرضية الثالثة3.1.4
 

متوسطات الفي ( α) ≤0.05  الداللةتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىال 
  لدى طالب الصف العاشر األساسي في محافظة قمقيميةالحسابية لمظاىر العنف المدرسي

. بين أفراد المجموعة التجريبية تبعا لالختبار البعدي واختبار االحتفاظ لممجموعة التجريبية
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نمعرفت مذي اسخمرارَت اثر انبروامج انخذرَبٍ بعذ حىلف انبروامج نمذة زمىُت معُىت حمج 

 مرة أخري مظاىر العنؼ المدرسي مخابعت أفراد انمجمىعت انخجرَبُت وطبك عهُها ممُاس

بعذ مرور شهر مه انمُاس انبعذٌ ونمعرفت اثر وخائج االخخبار انبعذٌ نهمجمىعت انخجرَبُت 

لمفركؽ  ،(Paired samples t-Test) اختبار ـاستخدابلاو انباحث . عهً اخخبار انمخابعت

 لدل طبلب الصؼ العاشر األساسي في محافظة قمقيميةفي درجة مظاىر العنؼ المدرسي 

كما ىك كاضح في بيف أفراد المجمكعة التجريبية عمى االختبار البعدم كاختبار المتابعة 

(. 4.4)الجدكؿ رقـ 

 
 
 
 

 لتوضيح فاعمية برنامج خفض (Paired samples t-Test ) تنتائج اختبار: 4.4 جدول
 . تطبيق البرنامجء بعد شير من انتيامظاىر العنف المدرسي

انًتىسط األبعاد انًجًىعاث 

انحسابً 

االنحزاف 

 انًعٍاري

درجاث  قًٍت ث

 انحزٌت

اندالنت 

اإلحصائً

 ة

يظاهز انعنف ضد 

 اَخزٌن

 0.892 9 0.139 0.36 1.73 بعد تطبٍق انبزنايج

 0.29 1.71 اختبار االحتفاظ

يظاهز انعنف ضد 

 انًًتهكاث

 0.572 9 0.586- 0.29 1.45 بعد تطبٍق انبزنايج

 0.41 1.53 اختبار االحتفاظ

يظاهز انتًزد عهى 

 انضًت انًدرست

 0.909 9 0.117 0.49 1.88 بعد تطبٍق انبزنايج

 0.46 1.86 اختبار االحتفاظ

يظاهز انعنف ضد 

 انذاث

 0.815 9 0.240 0.49 1.65 بعد تطبٍق انبزنايج

 0.42 1.62 اختبار االحتفاظ

 0.984 9 0.021- 0.36 1.68 بعد تطبٍق انبزنايج اندرجت انكهٍت

 0.34 1.69 اختبار االحتفاظ

  
بيف  (α) ≤0.05 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل (4.4)يتضح مف الجدكؿ 

أداء المجمكعة التجريبية عمى االختبار البعدم كاختبار االحتفاظ المعنية في خفض متكسطات 
، حيث بمغ المتكسط الحسابي لممجكعة التجريبية عمى االختبار البعدم مظاىر العنؼ المدرسي

= ت)كما أنو تبيف أف  قيمة  (1.69)بينما بمغ المتكسط الحسابي عمى اختبار االحتفاظ  (1.68)
كىذا يدؿ عمى فاعمية البرنامج . عمى الدرجة الكمية (0.984)عند مستكل الداللة  (0.021-
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كقدرتو عمى التأثير بأفراد المجمكعة، فقد أعيد تطبيؽ البرنامج بعد شير عمى نفس المجمكعة 
التجريبية، كتبيف مف خبلؿ ذلؾ انو ال تكجد فركؽ كىذا يدؿ عمى فعالية البرنامج التدريبي 

. المقترح لخفض مظاىر العنؼ المدرسي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في محافظة قمقيميو

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

الفصل الخامس  
 

 مناقشة النتائج  1.5
 

   التوصيات  2.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الخامس 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

مناقشة النتائج والتوصيات 
 

مناقشة النتائج 1.5 
 

سعت الدراسة الحالية لمتعرؼ عمى فاعمية اإلرشاد العقبلني االنفعالي السمككي في خفض مظاىر 
العنؼ المدرسي لدل طبلب الصؼ العاشر األساسي في محافظة قمقيمية، كقد أمكف التكصؿ إلى 
ىذا اليدؼ كذلؾ بعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادم كقياس نتائجو كتحميميا، كفيما يمي مناقشة لنتائج 

. الدراسة التي تـ عرضيا في الفصؿ الرابع
 

مناقشة نتائج السؤال الرئيسي 
 

ما فعالية برنامج إرشادي عقالني انفعالي سموكي في خفض مظاىر العنف المدرسي لدى 
عينة من طالب الصف العاشر األساسي ؟ 

 
: كانبثؽ عف ىذا السؤاؿ فرضيات الدراسة كفيما يمي نتائج فحصيا
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 مناقشة نتائج الفرضية األولى 1.1.5 
  

إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي  (2.4)تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 
 كبعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادم كلصالح التطبيؽ البعدم ؿدرجات أفراد المجمكعة التجريبية قب

: في أبعاد مظاىر العنؼ التالية

:  مظاىر العنؼ نحك اآلخريف1.

 كمتكسط ،(4.25)تدؿ النتائج أف متكسط درجة المجمكعة التجريبية قبؿ تطبيؽ البرنامج قد بمغ 
، كتشير ىذه النتيجة أف أفراد المجمكعة (1.73)درجات المجمكعة بعد تطبيؽ البرنامج ىك 

التجريبية انخفضت مظاىر العنؼ لدييـ نحك اآلخريف، فعمى سبيؿ المثاؿ بمغ المتكسط 
أتشاجر مع الطبلب باستخداـ )مف مظاىر العنؼ نحك اآلخريف  (4)الحسابي لمفقرة رقـ 

، كذلؾ كما ىك (1.3)كانخفضت بعد تطبيؽ البرنامج إلى  (4.6)قبؿ تطبيؽ البرنامج  (األيدم
(. 4)كارد في الممحؽ رقـ 

:  مظاىر العنؼ ضد الممتمكات2.

كنجد أف متكسط درجات المجمكعة التجريبية في بعد مظاىر العنؼ ضد الممتمكات قبؿ تطبيؽ 
درجة، أم أف نسبة مظاىر العنؼ ضد الممتمكات كانت مرتفعة كبعد  (4.17)البرنامج كاف 

كىي نسبة متدنية حسب مفتاح تصحيح  (1.45)تطبيؽ البرنامج اإلرشادم انخفضت إلى 
مما يدؿ عمى أف البرنامج اإلرشادم المستخدـ في ىذه الدراسة أدل إلى خفض نسبة . االستمارة

مظاىر العنؼ نحك الممتمكات، كقد بمغت أعمى فركؽ في المتكسطات الحسابية لفقرات مظاىر 
حيث بمغ المتكسط الحسابي  (كسر النكافذ الزجاجية)العنؼ ضد الممتمكات الفقرة الخاصة ب

حسب مفتاح  (3.6)أم بفارؽ  (1)كانخفضت إلى  (4.6)ليذه الفقرة قبؿ تطبيؽ البرنامج 
انمخخبر، انمكخبت، "واحهف ومرافك انمذرست أخرب )تصحيح األستمارة، ثـ تمييا الفقرة 

 كانخفضت بعد تطبيؽ )4.3) فقد كاف المتكسط الحسابي قبؿ تطبيؽ البرنامج ،("انحماماث
، أما أقؿ فركؽ في المتكسطات الحسابية فقد (3.4)أم بفارؽ  (1.9)البرنامج اإلرشادم إلى 

فقد بمغ المتكسط الحسابي ليذه  (أمزؽ كتب كمجبلت المدرسة)كانت عمى الفقرة الخاصة ب
كما ىك   (1.3)أم بفارؽ  (2.3)كانخفضت بعد التطبيؽ إلى (3.6)الفقرة قبؿ تطبيؽ البرنامج

. مما يدؿ عمى أف البرنامج اإلرشادم كاف ذك فعالية عالية  (4)كارد في الممحؽ رقـ 

: مظاىر التمرد عمى أنظمة كقكانيف المدرسة3.
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كفيما يختص بالبعد الثالث مف أبعاد االستمارة كىك بعد مظاىر التمرد عمى أنظمة كقكانيف 
بمغت المدرسة كجد أف متكسط درجات المجمكعة التجريبية قبؿ تطبيؽ البرنامج اإلرشادم قد 

مما  (1.88 )درجة، كانخفضت درجات المجمكعة التجريبية بعد تطبيؽ البرنامج إلى (4.38)
يشير إلى فعالية البرنامج أإلرشادم في خفض مظاىر التمرد عمى أنظمة كقكانيف المدرسة لدل 

أف أعمى فرؽ في  (4)طبلب المجمكعة التجريبية، كقد تبيف ككما ىك كارد في الممحؽ رقـ 
( 28)المتكسطات الحسابية لفقرات بعد التمرد عمى أنظمة كقكانيف المدرسة كانت لصالح الفقرة 

أثير الفكضى كأتكمـ مع زمبلئي أثناء شرح المدرس في الحصة في أمكر )كالتي تنص عمى 
كانخفضت بعد  (4.6)حيث بمغ المتكسط الحسابي قبؿ تطبيؽ البرنامج  (خارجة عف الحصة
فقد كاف ( ال التـز بالزم المدرسي)كىي  (26)، ثـ تمييا الفقرة رقـ (1.7)تطبيؽ البرنامج إلى 

كقد  (1.7)كانخفضت بعد تطبيؽ البرنامج إلى  (4.5)المتكسط الحسابي قبؿ تطبيؽ البرنامج 
أغيب عف المدرسة بشكؿ )بمغت أقؿ فركؽ في المتكسطات الحسابية عمى الفقرة الخاصة ب

(. 2.7)كانخفضت إلى  (4.3)حيث بمغت قبؿ تطبيؽ البرنامج  (متكرر

:   مظاىر العنؼ نحك الذات4.

ككذلؾ نبلحظ مف نتائج الدراسة أف متكسط درجات المجمكعة التجريبية في بعد مظاىر العنؼ 
 ،(1.65) بينما انخفض بعد تطبيؽ البرنامج إلى ،( 4.33)نحك الذات قبؿ تطبيؽ البرنامج ىك

كىذا يشير إلى فعالية البرنامج اإلرشادم المستخدـ في خفض مظاىر العنؼ نحك الذات، حيث 
أف أعمى فرؽ في المتكسطات الحسابية لفقرات مظاىر  (4)دلت النتائج الكاردة في الممحؽ رقـ 

حيث ( عندما أنفعؿ أقـك بعض أصابعي)كىي  (39)العنؼ نحك الذات كاف عمى الفقرة رقـ 
(. 1.4)كانخفضت إلى  (4.7)كاف الكسط الحسابي ليذه الفقرة قبؿ تطبيؽ البرنامج 

:  الدرجة الكمية5.

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات  (2.4)نبلحظ مف استقراء النتائج في الجدكؿ 
 القبمي كالبعدم لمظاىر العنؼ المدرسي، كقد كانت رأداء المجمكعة التجريبية عمى االختبا

الفركؽ في الدرجة الكمية كعمى مختمؼ األبعاد لصالح المجمكعة التجريبية بعد تطبيؽ البرنامج، 
، (4.28)حيث بمغت الدرجة الكمية لممتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية قبؿ تطبيؽ البرنامج 

، مما يدؿ عمى كجكد فعالية  (1.68)بينما انخفض المتكسط الحسابي بعد تطبيؽ البرنامج إلى 
لمبرنامج اإلرشادم العقبلني االنفعالي السمككي في خفض مظاىر العنؼ لدل طبلب الصؼ 

: العاشر األساسي في محافظة قمقيمية، كيمكف تفسير ىذه النتيجة مف خبلؿ 
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حيث يرل أليس أف االعتقادات الخاطئة "  السمككيماإلرشاد العقبلني االنفعاؿ"نظرية - 
.  ىي التي تسبب اإلضطرابات االنفعالية كالعنؼ كالغضب كالقمؽ كغيرىاةالبلعقبلني

 السمككي اتاح لمطبلب فرصة التعرؼ عمى طرؽ التفكير مالبرنامج العقبلني االنفعاؿ- 
 البلعقبلنية المكجكدة عندىـ، فقد تبيف ر، ككذلؾ التعرؼ عمى األفكا(العقبلني، كغير العقبلني)

 البلعقبلنية التي كاف يعتقد بيا طمبة رخبلؿ تطبيؽ البرنامج أف ىناؾ العديد مف األفكا
أف تصرفات الناس خاطئة أك شريرة أك مجرمة كلذلؾ المجمكعة التجريبية، فقد صرح الطمبة 

يجب لـك كعقاب الناس الذيف تصدر عنيـ ىذه التصرفات عقابا شديدا، ككذلؾ فكرة أنو يجب أف 
يعتمد الشخص عمى اآلخريف كأف يككف ىناؾ شخص أقكل منو يعتمد عميو، كفكرة أنو لمف 

 التي كاف رالمصائب كالنكبات المؤلمة أف تسير األمكر عمى غير ما يريده الفرد، كمف األفكا
 أسيؿ مف مكاجيتيا، كفكرة تيعتقد بيا الطبلب فكرة أف تحاشي بعض المشكبلت أك المسؤكليا

أف األشياء الخطرة أك المخيفة تستحؽ التكتر كاحتماؿ حدكثيا يستحؽ القمؽ، كفكرة انو مف 
الضركرم أف يناؿ الفرد الحب كالرضا كالتأكيد مف كؿ فرد في المجتمع، ككذلؾ فكرة أف ىناؾ 

دائمان حؿ لكؿ مشكمة كىذا الحؿ يجب التكصؿ إليو، كما تبيف أف الطبلب كانكا يحممكف فكرة أنو 
مف الضركرم أف يناؿ الفرد الحب كالرضا كالتأكيد مف كؿ فرد في المجتمع، كفكرة أنو مف 
. الضركرم أف يككف الفرد كفئان بشكؿ كامؿ كفاعبلن كجدير باالحتراـ كالتقدير مف قبؿ الجميع

كما أتاح البرنامج فرصة إكساب التبلميذ مجمكعة مف الفنيات المعرفية كاالنفعالية كالسمككية - 
 . العنؼ لييـر البلعقبلنية التي تقؼ كراء مظاهرالتي تمكنيـ مف التخمص مف األفكا

شمكؿ البرنامج عمى مجمكعة مف الفنيات كاإلستراتيجيات المعرفية التي ساعدت الطبلب - 
عمى اكتشاؼ مكاطف التفكير البلمنطقي، حيث كاف التركيز مف قبؿ الباحث عمى أسمكب 

المناقشة لؤلفكار البلعقبلنية كعمى حث الطبلب عمى اكتشاؼ مكاطف التفكير البلعقبلني في 
 في التمسؾ بتمؾ األفكار، ركؿ فكرة يتـ طرحيا، ككذلؾ التأكيد لمطبلب عمى خطكرة االستمرا

إضافة لذلؾ فإف الكاجبات المنزلية التي كانت تطمب مف الطبلب كانت تساعدىـ عمى 
االستمرار في الكشؼ عف طرؽ التفكير البلعقبلنية، كما أف فنية الحديث الذاتي كالتي تقـك 
عمى تخيؿ الطبلب لمنتائج السمبية المترتبة عمى الفكرة البلعقبلنية ثـ عكس المشيد بتخيؿ 
النتائج اإليجابية المترتبة عمى ترؾ ىذه الفكرة، حيث ساعدت ىذه الفنية عمى تفنيد األفكار 
كالمعتقدات البلعقبلنية المكجكدة عند الطمبة كالتي تقؼ كراء سمككيـ العنيؼ، كمما ساعد 

الطبلب عمى تعمـ طرؽ التفكير المنطقي أنيـ كانكا يتعممكف مف بعضيـ البعض عف طريؽ 
النمذجة طرؽ التفكير المنطقي، حيث كاف المرشد يقـك بتعزيز مثؿ ىذه االستجابات، إضافة 

لذلؾ فقد كاف لتماريف االسترخاء األثر الكبير في خفض التكتر عند الطبلب، كقد الحظ الباحث 
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كما قاـ الباحث أف تماريف االسترخاء مف أكثر التماريف التي كاف يتفاعؿ معيا الطبلب، 
 ألفراد المجمكعة التجريبية، حيث أدرؾ الطبلب مف خبلؿ ىذا A.B.C.D))بتكضيح نمكذج 

نما ىي نتيجة  (A)ليست كليدة األحداث المثيرة التي تسبقيا عند  (C)النمكذج أف النتائج  كا 
مما يحقؽ ليـ  (D) كالمعتقدات البلعقبلنية عند ركانو باستطاعتيـ تفنيد األفكا (B)التفكير 

 (. BE)كاألثر السمككي  (CE)األثر المعرفي 

طكؿ مدة البرنامج أتاحت الفرصة لمطبلب لتطبيؽ ما تعممكه خارج المدرسة، خاصة مع - 
كجكد الكجبات المنزلية لتجريب ما تعممكه في الكاقع، كمف الكاجبات المنزلية التي كاف يطمبيا 

 البلعقبلنية المتعمقة بكؿ فكرة يتـ طرحيا كما سببتو مف رالباحث مف الطبلب كتابة األفكا
مشاعر غير سارة كأحاديث داخمية سمبية، ككذلؾ جمع المعمكمات عف المكاقؼ التي تسبب 

.  في بعض المكاقؼ كاألحداث (A.B.C)العنؼ في المدرسة، ككذلؾ تطبيؽ فنية 
 

 مناقشة الفرضية الثانية 2.1.5
 

قاـ الباحث بحساب الفركؽ بيف متكسطي درجات كبلن مف أفراد المجمكعتيف التجريبية 
يتضح كالضابطة بعد تنفيذ البرنامج اإلرشادم عمى استمارة مظاىر العنؼ المدرسي حيث 

بيف  (α) ≤0.05 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل (3.4)مف الجدكؿ 
التجريبية كالضابطة بعد انتياء البرنامج المعني  درجات أفراد كبلن مف المجمكعتيف متكسطات
لصالح أفراد المجمكعة التجريبية في أبعاد مظاىر  مظاىر العنؼ المدرسي في خفض
 ففي البعد األكؿ مف أبعاد استمارة مظاىر العنؼ كىك بعد مظاىر العنؼ نحك العنؼ،

كمتكسط درجات المجمكعة  (1.73)اآلخريف كجد أف متكسط درجات المجمكعة التجريبية 
، كتشير ىذه النتيجة أف أفراد المجمكعة التجريبية أبدكا تحسف أكبر مف (3.70)الضابطة 

أفراد المجمكعة الضابطة مف حيث تخفيؼ مظاىر العنؼ نحك اآلخريف، أما فيما يتعمؽ 
كجد أف  العنؼ ضد الممتمكات ربالبعد الثاني مف أبعاد استمارة مظاىر العنؼ كىك مظاه

، (3.60)كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة  (1.45)متكسط درجات المجمكعة التجريبية 
مما يدؿ عمى فعالية البرنامج اإلرشادم المستخدـ في الدراسة الحالية مف حيث تخفيؼ 

أما البعد الثالث مف أبعاد استمارة مظاىر العنؼ كىك   ،تمظاىر العنؼ نحك الممتمكا
مظير التمرد عمى أنظمة كقكانيف المدرسة حيث كجد أف متكسط درجات طبلب المجمكعة 

، مما يدؿ (3.83)في حيف بمغ متكسط درجات المجمكعة الضابطة  (1.88) بمغدالتجريبية ؽ
عمى تأثير البرنامج اإلرشادم عمى أفراد المجمكعة التجريبية في خفض مظاىر التمرد عمى 
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الرابع مف أبعاد استمارة مظاىر العنؼ كىك كفيما يختص بالبعد  أنظمة كقكانيف المدرسة،
في  (1.65) بمغدمظاىر العنؼ نحك الذات فقد كجد أف متكسط درجات المجمكعة التجريبية ؽ

( . 3.90)حيف بمغ متكسط درجات المجمكعة الضابطة 
 

كقد كانت الفركؽ في الدرجة الكمية كعمى مختمؼ األبعاد لصالح المجمكعة التجريبية بعد 
تطبيؽ البرنامج، حيث بمغ المتكسط الحسابي عمى الدرجة الكمية لممجمكعة التجريبية بعد 

بينما بمغ المتكسط الحسابي بعد تطبيؽ البرنامج عمى المجمكعة  (1.68)تطبيؽ البرنامج 
(. 3.75)الضابطة 

 
( α) ≤0.05كيشير الباحث بما أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

عمى مستكل مظاىر العنؼ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى القياس البعدم 
لدل كظيكرىا لصالح القياس البعدم لصالح المجمكعة التجريبية، فإف مستكل مظاىر العنؼ 
أفراد المجمكعة التجريبية قد انخفض مما يشير إلى فعالية البرنامج اإلرشادم في خفض 

. مظاىر العنؼ لدل طبلب المجمكعة التجريبية
 

 االنفعالي السمككي في تحقيؽ أىدافو مكيرل الباحث أف السبب في نجاح البرنامج اإلرشاد العقبلف
كتكامؿ فنيات كأساليب اإلرشاد العقبلني كمف أىـ ىذه العكامؿ طبيعة  ،يرجع إلى عدة عكامؿ

 كاف ماالنفعالي السمككي، مثؿ المناقشة، كالتفنيد، كاالسترخاء، كالنمذجة، كالكاجبات المنزلية، الت
ليا األثر الكبير في مساعدة الطبلب عمى أف يصبحكا أكثر قدرة عمى ضبط الذات كأكثر قدرة 
عمى الكعي بالحديث الداخمي كعمى اكتشاؼ طرؽ التفكير البلعقبلني كبالتالي التخمي عف 

أف ىذه األساليب تتناسب مع المرحمة  ، كما(مظاىر العنؼ المدرسي )السمككيات غير المرغكبة
جمسة تعتبر فترة " 16"العمرية لطبلب العينة، باإلضافة إلى ذلؾ عدد جمسات البرنامج كىي

 البلعقبلنية، كتجريب ما تعممكه في الكاقع، كذلؾ رمناسبة لتدريب الطبلب عمى تفنيد األفكا
احتكت كؿ جمسة مف جمسات البرنامج عمى المناقشة التي أتاحت لمطبلب فرصة التعبير عف 

. أنفسيـ كمعرفة أراء اآلخريف
 

كمف العكامؿ التي ساعدت عمى نجاح البرنامج اإلرشادم كذلؾ إستراتيجيات اإلرشاد الجماعي 
 عمى تكفير جك يسكده الصراحة كالثقة، كاالىتماـ بكؿ عضك في المجمكعة كتكفير ةالقائـ

 بعضيـ لبعض، كاحتراـ أفكار كمعتقدات ء كتقبؿ األعضاءمجاؿ لمنقاش المفتكح بيف األعضا
.  اآلخريف
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 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 3.1.5

 
لمعرفة مدل استمرارية اثر البرنامج التدريبي بعد تكقؼ البرنامج لمدة زمنية معينة تمت 

 مرة أخرل بعد مظاىر العنؼ المدرسي متابعة أفراد المجمكعة التجريبية كطبؽ عمييا مقياس
 عهً مركر شير مف القياس البعدم كلمعرفة اثر نتائج االختبار البعدم لممجمكعة التجريبية

لمفركؽ في درجة مظاىر العنؼ  ،(t-test) اختبار ـاستخداباخخبار االحخفاظ،  لاو انباحث 
بيف أفراد المجمكعة  لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في محافظة قمقيميةالمدرسي 

 عدـ (4.4)رقـ التجريبية عمى االختبار البعدم كاختبار االحتفاظ،  حيث يتضح مف الجدكؿ 
بيف القياس البعدم  (α) ≤0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

كاالحتفاظ لدل أفراد المجمكعة التجريبية حيث كاف المتكسط الحسابي لمقياس البعدم 
 كبذلؾ يتـ قبكؿ ،(1.69) كالذم بمغ ظفي مقابؿ المتكسط الحسابي لقياس االحتفا (1.68)

في ( α) ≤0.05  الداللةتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ال الفرضية الثالثة بأنو
 لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في الحسابية لمظاىر العنؼ المدرسيمتكسطات اؿ

 بيف أفراد المجمكعة التجريبية تبعا لبلختبار البعدم كاختبار االحتفاظ محافظة قمقيمية
 . لممجمكعة التجريبية

 
استمرار فعالية اإلرشاد العقبلني االنفعالي السمككي في خفض كمف خبلؿ ىذه الفرضية يتأكد لنا 

مظاىر العنؼ المدرسي بعد انتياء التطبيؽ مما يؤكد أف اإلرشاد العقبلني االنفعالي السمككي 
يعمؿ عمى تغيير فمسفي دائـ كعميؽ بدالن مف مجرد إزالة األعراض كذلؾ مف خبلؿ تبني الطبلب 
ألفكار أكثر عقبلنية تمنحيـ القدرة عمى التغمب عمى األسباب الحقيقية التي تقؼ كراء سمككيـ 

. العنيؼ
 

كتجدر اإلشارة إلى أف نتائج ىذه الدراسة قد اتفقت مع مجمكعة مف الدراسات السابقة كالتي تـ 
عرضيا سابقان حيث تناكلت ىذه الدراسات فاعمية اإلرشاد العقبلني االنفعالي السمككي في خفض 

. مظاىر العنؼ
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فمف خبلؿ مقارنة نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة يتضح بأنو يكجد اتفاؽ مع ما 
كالتي أكدت نتائجيا عمى فاعمية إعادة البناء المعرفي ك  (2003رضكاف، )تكصمت إليو دراسة 

أسمكب حؿ المشكبلت في خفض العنؼ لدل عينة مف طبلب الصفيف الرابع كالخامس 
. األساسييف

التي أثبتت فاعمية برنامج  (2002السحيمي، )كما كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة 
 السمككي مقترنان مع بعض فنيات السيككدراما في خفض مظاىر ماإلرشاد العقبلني االنفعاؿ

. العنؼ لدل المراىقيف الذككر مف طبلب التعميـ الثانكم الصناعي
 

كالتي ىدفت إلى التحقؽ مف فاعمية العبلج العقبلني  (1997عبد القادر،)كتتفؽ مع نتائج دراسة 
االنفعالي السمككي في خفض مستكل العدكانية لدل عينة مف المراىقيف مف طبلب الصؼ األكؿ 

الثانكم مف مدارس محافظة الفيكـ، كقد أظيرت النتائج فاعمية العبلج العقبلني االنفعالي 
. السمككي في خفض مستكل العدكانية لدل الطبلب

  
حيث أشارت إلى فاعمية العبلج العقبلني   ( Nelson 1994,)كما كتتفؽ مع نتيجة دراسة

. االنفعالي السمككي في خفض السمكؾ العدكاني لدل عينة مف طبلب الجامعة 
 

 العبلج العقبلني ركالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى اث ( ,Michael 1992)كتتفؽ مع نتائج دراسة 
االنفعالي في خفض العدكاف لدل عينة مف طبلب المرحمة الثانكية، كقد أظيرت النتائج فاعمية 

.  العبلج العقبلني االنفعالي في خفض العدكاف لدل العينة
 

كمف ناحية أخرل فإف نتائج الدراسة الحالية تتفؽ مع نتائج مجمكعة مف الدراسات التي تناكلت 
فاعمية برنامج اإلرشاد الجماعي في خفض مظاىر العنؼ، حيث أنيا تتفؽ مع نتائج دراسة 

 إلى التعرؼ عمى اإلرشاد الجمعي السمككي المعرفي في ضبط كالتي ىدفت (2005السيؿ، )
السمكؾ العدكاني لدل األطفاؿ، حيث أظيرت النتائج فاعمية اإلرشاد الجمعي السمككي المعرفي 

. في ضبط السمكؾ العدكاني لدل األطفاؿ
 

كالتي ىدفت إلى التحقؽ مف فعالية أسمكبيف لتخفيض  (2001الزاغة،)كما كتتفؽ مع نتائج دراسة 
السمكؾ العدكاني كىما أسمكبي العزؿ ككمفة االستجابة، كقد أظيرت النتائج فعالية البرنامجيف 

. المستخدميف في خفض السمكؾ العدكاني
 



128 

 

كالتي تيدؼ إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج إرشادم  (2001حمزة، )كتتفؽ مع نتيجة دراسة
لتخفيؼ سمكؾ العنؼ لدل عينة مف المراىقيف الذككر مف طبلب الثانكم العاـ، فقد أكضحت 

 .النتائج فاعمية البرنامج اإلرشادم في خفض سمكؾ العنؼ
 

حيث أشارت النتائج إلى فاعمية البرنامج  (2001مصطفى،  ) كما كتتفؽ مع نتائج دراسة
. اإلرشادم في تخفيؼ حدة سمكؾ التمرد لدل بعض طالبات المرحمة الثانكية

 
كالتي ىدفت إلى معرفة أثر معالجة تجريبية  ((Farrell&Meyer,1997كتتفؽ كذلؾ مع دراسة

باستخداـ برنامجُ مركز عمى تطكير السمككيات االجتماعية اإليجابية كميارات إدارة الغضب 
 في جلتخفيض سمككيات العنؼ لدل طمبة الصؼ السادس، حيث أظيرت النتائج فاعمية البرناـ

.  خفض سمككيات العنؼ
 

كالتي سعت إلى التحقؽ مف فعالية برنامج في  (1996أبكغكش، )كما كتتفؽ مع نتائج دراسة 
التدريب عمى الضبط الذاتي في خفض السمكؾ العدكاني، حيث أشارت النتائج إلى فعالية 

. البرنامج في خفض السمكؾ العدكاني
 

 حيث أكضحت النتائج فاعمية البرنامج (Stewart & Mekay ،1995) كتتفؽ مع نتائج دراسة
اإلرشادم في تعميـ الطبلب الميارات الفعالة في التعامؿ مع األشخاص اآلخريف كخفض 

. استعماؿ السمككيات المتعمقة
 

كالتي تيدؼ إلى التحقؽ مف فاعمية أسمكبي  (Mann etal، 1995) كما كتتفؽ مع نتائج دراسة
التحصيف المنيجي مف جية كاالسترخاء العضمي مف جية أخرل في خفض السمكؾ العدكاني 

 في معمى عينة مف طبلب المرحمة الثانكية، حيث أكضحت النتائج فاعمية البرنامج اإلرشاد
. خفض السمكؾ العدكاني

 
، كالتي تيدؼ إلى تخفيؼ العدكاف لدل طبلب الحمقة (1986مطر، )كتتفؽ مع نتائج دراسة

 األساسي، كذلؾ باستخداـ برنامجيف لئلرشاد النفسي يشتمؿ عمى كؿ مف ـالثانية مف التعمي
السيككدراما كقراءة الكتيبات النفسية كقد أظيرت النتائج فعالية البرنامجيف المستخدميف في خفض 

. السمكؾ العدكاني
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كجدير بالذكر أف نتائج الدراسة الحالية تتفؽ مع نتائج مجمكعة مف الدراسات التي أثبتت فاعمية 
، حيث أنيا ةاإلرشاد العقبلني االنفعالي السمككي في خفض العديد مف االضطرابات االنفعالي

كالتي ىدفت إلى فحص برنامج إرشادم جماعي  ( 2007 دكيكات،)تتفؽ مع نتائج دراسة 
عقبلني انفعالي في خفض مستكل قمؽ االمتحاف لدل عينة مف طمبة الصؼ العاشر األساسي، 

. حيث أكضحت النتائج فاعمية البرنامج اإلرشاد في خفض قمؽ االمتحاف
 

كالتي سعت إلى التحقؽ مف فاعمية برنامج إرشادم  (2005كامؿ، )كما كتتفؽ مع نتائج دراسة 
عقبلني انفعالي لخفض أحداث الحياة الضاغطة لدل عينة مف طمبة الجامعة، كقد أظيرت 

.  النتائج فعالية البرنامج في خفض أحداث الحياة الضاغطة لدل العينة
 

كالتي سعت إلى تطكير برنامج تكجيو جمعي  (2004غيث، )كتقاطعت ىذه الدراسة مع دراسة 
في التربية العقبلنية االنفعالية يستند إلى العبلج العقبلني االنفعالي السمككي كقياس أثاره عمى 

. التفكير العقبلني كمركز الضبط كالتكيؼ النفسي لدل عينة مف طمبة الصؼ التاسع
 

حيث ىدفت إلى فحص ( 2003الشعراكم، )كاتفقت الدراسة مع الدراسة التجريبية التي أجراىا 
فعالية برنامج إرشادم عقبلني انفعالي سمككي في تحسيف مستكل االتزاف االنفعالي لدل عينة مف 

. الشباب الجامعي
 

التي سعت إلى التحقؽ مف  (2003شند كالدسكقي، )كما كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة 
فاعمية العبلج السمككي كالعبلج العقبلني االنفعالي السمككي في عبلج األرؽ لدل عينة مف 

. طبلب كطالبات الجامعة
 

  التوصيات2.5

استنادان إلى ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج، يكرد الباحث فيما يمي بعض التكصيات 
: كالمقترحات التي نأمؿ أف تسيـ في معالجة العنؼ المدرسي في المدارس الحككمية

 اإلفادة مف البرنامج الذم تـ إعداده في الدراسة الحالية كتطبيقو مف قبؿ المرشديف التربكييف 1.
. عمى الطمبة ذكم السمكؾ العنيؼ نظران لثبات فاعميتو في خفض مظاىر العنؼ ألفراد العينة

 تطبيؽ المرشديف التربكييف لمبرامج اإلرشادية التي أثبتت صبلحيتيا في التعامؿ مع العنؼ 2.
. داخؿ المدرسة، كبصفة خاصة البرنامج العقبلني االنفعالي السمككي
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.   ضركرة تدريب المرشديف التربكييف عمى كيفية إعداد البرامج اإلرشادية ككيفية تنفيذىا3.

.  ضركرة إعداد برامج كقائية مف العنؼ المدرسي مف قبؿ المرشديف التربكييف4.
 تدريب المعمميف الذيف يعممكف في مدارس المرحمة األساسية العميا كالمدارس الثانكية بما .5

يمكنيـ مف التعرؼ عمى خصائص كمطالب النمك في مرحمة المراىقة كالتعامؿ مع مشكبلت 
.  العنؼ المدرسي

 تدريب المعمميف عمى برنامج اإلرشاد العقبلني االنفعالي السمككي كتفنيد األفكار البلعقبلنية .6
. المكجكدة عندىـ

 ضركرة احتراـ المعمميف ألفكار كمعتقدات الطمبة كتدريبيـ عمى الحكار الداخمي االيجابي .7
. كالتفكير العقبلني

. تكطيد كتعزيز العبلقة بيف المدرسة كاألسرة مما يسيـ في حؿ المشكبلت الطبلبية كمتابعتيا8. 
.  العمؿ عمى غرس األفكار كالمعتقدات العقبلنية كاإليجابية في األبناء مف قبؿ األسرة9.
 

  توصيات الدراسة المستقبمية
 

: في ضكء ما تـ التكصؿ إليو فإف الباحث قد خمص إلى المقترحات اآلتية

.  مقارنة البرنامج الحالي ببرامج أخرل كبياف مدل مبلءمتو عند مقارنتو مع برامج أخرل1.

 إجراء العديد مف الدراسات التي تتناكؿ فعالية البرنامج العقبلني االنفعالي السمككي في خفض 2.
 .أضطرابات أخرل مثؿ اإلكتئاب كالخجؿ كالقمؽ

 عمؿ دراسة حكؿ فاعمية برنامج تدريب عمى الميارات االجتماعية في خفض مظاىر العنؼ 3.
. لدل الطمبة

 إجراء دراسة مسحية حكؿ مستكل العنؼ المدرسي بيف طمبة المدارس الثانكية لبياف حجـ ىذه 4.
. الظاىرة كبياف فائدة البرامج المستخدمة

.  إجراء دراسات عف العبلقة بيف المشكبلت السمككية كبيف أساليب التنشئة االجتماعية5.

.  عمؿ أبحاث كدراسات حكؿ عبلقة العنؼ أك السمكؾ العدكاني بالتحصيؿ الدراسي6.

 إجراء دراسات حكؿ عبلقة مشاىدة الطبلب لؤلفبلـ التمفزيكنية العنيفة بزيادة مستكل سمكؾ 7.
. العنؼ عند الطبلب

.  إجراء دراسة مسحية حكؿ مظاىر العنؼ التي يستخدميا المعمميف ضد الطمبة8.

 



131 

 

 
المـراجـع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



132 

 

 
   المراجع العربية

 
القرآف الكريـ 

 .(رسالة ماجستير غير منشكرة) القاىرة، مصر ة، جامعالعنف
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.  األميف لمنشر كالتكزيع، القاىرةر األكلى، داة، الطبعأطفال بال عنف: (2007).عبد المنعـ، ـ
 وعالقتو بأساليب العدوان لدى تالميذ الحمقة الثانية من التعميم األساسي(: 1994.)ععبكد، 

. (رسالة ماجستير غير منشكرة) ر، جامعة عيف شمس، مصالتنشئة كما يدركونيا
 دار           ة، مكتبنظريات اإلرشاد والعالج النفسي(: 1999). اليادم جد، كعبسالعزة، 

. الثقافة، عماف
. ، األنجمك المصرية، القاىرةاإلرىاب والعنف السياسي(:1988.)اعز الديف، 

ضعاف  مدى فاعمية برنامج مقترح لتعديل السموك العدواني لدى األطفال(:2002.)أعطية، 
. (رسالة ماجستير غير منشكرة)، جامعة عيف شمس، مصرالسمع

 . المعارؼ، القاىرةر الثانية، داة، الطبععمم النفس الفسيولوجي(:1986.)أعكاشة، 

. ، معيد اإلنماء العربي، بيركتالموسوعة الفمسفية العربية(: 1986).العكرة، أ
 فاعمية برنامج إرشادي لتحسين التوافق الشخصي واالجتماعي لدى(: 1999.)جعبلء الديف، 

، جامعة القاىر، مصر، رسالة دكتكراة غير عينة من المراىقات األردنيات، دراسة تجريبية
 .(منشكرة

،  من طمبة الجامعةةالعالج العقالني لبعض األفكار الخرافية لدى عين(: 1985.)ععمارة، 
 .(رسالة دكتكراه غير منشكرة) عيف شمس، مصرةجامع

 فاعمية برنامج لمتدريب عمى الميارات االجتماعية في خفض السموك(:1991).العماير، ا
 .(رسالة ماجستير غير منشكرة). األردنيةة، الجامعالعدواني لدى طمبة الصفوف االبتدائية
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 ة المجؿ،العدكانية كعبلقتيا ببعض سمات الشخصية في مرحمة المراىقة(: 2004.)العنزم، ؼ
 .11-58 صص، 73 ،التربكية

 المشكبلت السمككية لدل طبلب الصفكؼ الثامف كالتاسع: (1997). كحمدم، فععكيدات، 
،الجامعة التربكية مجمة الدراسات كالعمكـ في األردف كالعكامؿ المرتبطة بيا، ركالعاشر الذكك

  .298-315،ص ص  24،2 ،األردنية،

. ، دار الكتب الجامعية، القاىرةسيكولوجية المجرم(:1997).العيسكم، ع
المدخل إلى عمم (:1992). ، جر، ف، الطاهم، البنكـ، ر، عـع، ة، خزاعؼالغزكم، 
. الشركؽ، عماف ر دااالجتماع،
اثر المعتقدات البلعقبلنية كالتخصص األكاديمي عمى الضغط النفسي : (2002.)ـغنيـ، 

، جامعة  العربية لمعمـك اإلنسانيةة المجؿ،لممعمميف، دراسة عبر ثقافية في مصر كالسعكدية
 .175-213 صص، 64 الككيت،

تطوير برنامج في التربية العقالنية وتقييم أثاره عمى التفكير العقالني (:2004).، ـسغيث، 
 ف األردنية، األردة، الجامعومركز الضبط والتكيف النفسي لدى عينة من طمبة الصف التاسع

 .(رسالة دكتكراه غير منشكرة)

 المنيا، مصر، ة جامعالعوامل المجتمعية لظاىرة العنف بين طمبة الجامعات،(:1992).فراج، ؼ
.  ( دكتكراه غير منشكرة ةرساؿ)

 . الكتبـ، عاؿدراسات في سيكولوجية النمو(: 1975).الفقي، ح

.  االنجمك، المصرية، القاىرةة، مكتبرعاية األبناء ضحايا العنف(:2007.)ؾفييـ، 
 الثانية، المكتب الجامعي ة، الطبعالتوجيو واإلرشاد النفسي والتربوي(: 1996).القذافي، ـ

 .الحديث، اإلسكندرية

  سكسيكلكجية،ةنحك تفسير آليات العنؼ في المجتمع المصرم، رؤم:(1996).قناكم، شادية
 .19 ، كمية اإلنسانيات كالعمكـ االجتماعيةةحكلي

دراسة فعالية برنامج إرشادم عقبلني انفعالي في خفض أحداث الحياة : (2005). كامؿ، ك
، المصرية  دراسات نفسية، رابطة األخصائييف النفسييفالضاغطة لدل عينة مف طمبة الجامعة،

  . 569-598 صص، 4

 يكسؼ ة، ترجـ تدريب لممرشدين التربويينلمعالجة النزاعات، دلي(: 2006).كبلكس، ش
 .س الشرؽ األكسط لمديمقراطية كالبلعنؼ، القدزحجازم، مرؾ

 ميدانية لعينة مف الشباب في ةاألسرة كمشكمة العنؼ عند الشباب، دراس:(2001.)طلطفي، 
. 10-61  صص، 47 ،مركز األمارات لمدراسات كالبحكث اإلستراتيجيةجامعة األمارات، 
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، دراسة ميدانية لمجمكعة لالتنشئة االجتماعية وسموك العنف عند األطفا: (1998).لطفي،ط
.  لمدينة بني سكيؼ، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندريةممف التبلميذ في مرحمة التعميـ االبتدائ

. ةدار الثقافة لمنشر كالتكزيع، القاىرالعالم الثالث قضايا ومشكالت، (: 1985.)عليمة، 
 ميدانية لممدارس الثانوية بمديرية ةمظاىر العنف في المدرسة، دراس(: 1998).مبارؾ، ـ

 . اليمفالشعب بمحافظة عدن،

 إعداد برنامج المعب الجماعي في ضبط السموك العدواني لدى أطفال ما(: 1995).محمكد، ؼ
.  دراسة كبحكث في عمـ النفس، الفصؿ التاسع، المركز العربي لمبحكثب، كتاقبل المدرسة
غريب لمطباعة ر، دراسة نفسية اجتماعية، دااالغتراب والتطرف نحو العنف(: 1999).المختار، ـ

. كالنشر
عالقة مشاىدة النماذج العدوانية بالتمفزيون بالعنف لدى الشباب (: 1992).المختار، ـ
 .( ماجستير غير منشكرةةرساؿ) عيف شمس، مصرة، جامعالجامعي

 .ة، الكرنؾ لمكمبيكتر لمنشر كالتكزيع، اإلسكندرمالمعجم القانوني(:2000).، أعمراد، 

. 40-52 ص ص، (13) 2 ،مجمة العمكـ االجتماعيةسيككلكجية العدكاف، :(1985).مرسي، أ
 مدى انتشار العنف في المدارس الحكومية(: 1998).المركز الكطني لتنمية المكارد البشرية

 . سمسة منشكرات المركز، عمافأسبابو و العوامل المؤثرة فيو،

 4ص (34)1، دراسات عربيةما ىك اإلرىاب، نحك مساءلة فمسفية،  (1997).المسكيني،ؼ 

 مدى فاعمية برنامج إرشادي في تخفيف حدة سموك التمرد لدى بعض(: 2001).مصطفى، ف
 .(رسالة ماجستير غير منشكرة). عيف شمس، مصرة، جامعطالبات المرحمة الثانوية

 دراسة لمعالقة بين العدوان وبعض العوامل البيئية ومدى فعالية اإلرشاد(: 1986 )أمطر، 
 .(رسالة دكتكراه غير منشكرة ) القناة، مصر ة، جامعالنفسي في تخفيف العدوان

تعممي مستند إلى نظرية الذكاء االنفعالي عمى - برنامج تعميمي أثر(: 2004).مطر، ج
، مستوى ىذا الذكاء ودرجة العنف لدى الطمبة العدوانيين في الصفين الخامس والسادس

. (رسالة دكتكراه غير منشكرة)الجامعة األردنية، األردف 
 .32-45 ص ص،1 ،مجمة عمـ النفس في سيككلكجية العدكاف كالعنؼ، :(1987)المغربي، س 

 .، مكتبة النيضة، القاىرةالصحة النفسية والعمل المدرسي( 1997.)صمغاريكس، 

 الميسرة لمنشر ر، دااإلرشاد والعالج النفسي األسس النظرية والتطبيقية (:2001.)سممحـ، 
 .فكالتكزيع كالطباعة، عما

. ، الطبعة الثانية، القاىرة العالج السموكي وتعديل السموك(:1994.)ؿمميكة، 
، تيامة، جدة قراءات في مشكالت الطفولة(: 1984).منصكر، ـ
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، المكتب األقميمي التقرير العالمي حول العنف والصحة(: 2002).منظمة الصحة العالمية
 .لمشرؽ األكسط، القاىرة 

  لخفض العدوان لدى األطفال المتخمفينةدور برنامج لمدراما اإلبداعي(: 2001).النجار، ع
 .(رسالة ماجستير غير منشكرة).ر عيف شمس، مصة، جامعبرياض األطفال

. ف الدكلية العممية، عمار، ترجمة شاىيف لطفي، الداعمم النفس المدرسي(: 2000).ىاغيت، ؼ
 28-38  ص ص،101 ، المعرفةة مجؿثقافة الحكار كثقافة العنؼ،:(2003)كزارة التربية كالتعميـ 

 الطبعة الثانية، دار الفكر لمطباعة األضطرابات السموكية واالنفعالية،(: 2003).يحيى، خ
 .كالنشر
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المالحق 
( 1)الممحق رقم 

 ((أسماء المحكمين))
 

 أسماء المحكمين الذين تفضموا بتحكيم األدوات المستخدمة في الدراسة يفيما يل
 

أحمد فييم جبر                                    جامعة القدس .  الدكتورذاألستا1.
الدكتور محسن عدس                                              جامعة القدس 2. 
الدكتور عفيف زيدان                                               جامعة القدس 3. 
 الدكتور نبيل عبد اليادي                                           جامعة القدس  4.
 الدكتورة سيير الصباح                                            جامعة القدس 5.
األستاذ الدكتور عبد عساف                                        جامعة النجاح الوطنية . 6

الدكتور معروف الشايب                                            جامعة النجاح الوطنية 7. 
 الدكتور خضر مصمح                                             جامعة بيت لحم 8.
جامعة بيت لحم    الدكتور محمد الفي                                              9.

 الدكتور يحيى ندى                                              جامعة القدس المفتوحة 10.

 الدكتور رائد نمر                                               جامعة القدس المفتوحة 11.
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( 2)ممحق رقم
استمارة مظاىر العنف المدرسي  

 
        بسم اهلل الرحمن الرحيم 

جامعة القدس 
عمادة الدراسات العميا 

 برنامج اإلرشاد النفسي والتربوي
 
 

 
أخي الطالب  

 
فاعمية برنامج إرشادم عقبلني انفعالي سمككي في خفض " يقـك الباحث بإجراء دراسة بعنكاف 

كذلؾ لمتطمبات " مظاىر العنؼ المدرسي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في محافظة قمقيمية 
الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اإلرشاد التربكم كالنفسي، كسكؼ يتـ تطبيؽ البرنامج ضمف 
العديد مف المقاءات مع الطمبة الذيف يقع عمييـ االختيار، لذا يرجك منؾ التعاكف معو لئلجابة 

عمى جميع فقرات األستبانة بما يتكافؽ مع كجية نظرؾ، عممان بأف بيانات الدراسة ىي ألغراض 
.   البحث العممي فقط ، كستعامؿ بسرية تامة 

 
 
 

شاكرين لكم حسن تعاونكم 
 
 

 مأمكف شكاىنة: الباحث
إياد الحبلؽ . د: إشراؼ
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القسم الثاني  
بيف يديؾ قائمة تحتكم عمى مجمكعة مف العبارات التي تدكر حكؿ تصرفاتؾ العادية في حياتؾ 

بجانب الخانة  (X)العادية، لذا أرجك منؾ التكـر بقراءة كؿ فقرة مف تمؾ الفقرات ككضع إشارة 
. التي تنطبؽ عميؾ

مظاىر العنف نحو اآلخرين  : البعد األول
دائمًا غالبًا أحيانًا نادرًا أبدًا العبارة الرقم 

     أمسؾ الطبلب كأدفعيـ عمدان   1
     أقكـ بركؿ أحد الطبلب  2
     أكجو المكمات لمطمبة اآلخريف  3
     أتشاجر مع الطمبة باستخداـ األيدم  4
      (سكيف)أتشاجر مع الطمبة باستخداـ آالت حادة  5
     أعتدم بالضرب عمى اآلخريف حيف أختمؼ معيـ في الرأم  6
     تجاه الطمبة  (شتائـ)أستخدـ ألفاظان غير ميذبة  7
     أسخر مف اآلخريف  8
     أقـك بتيديد الطمبة    9

     أقدـ شككل كاذبة ضد الطمبة  10
     أقـك بتركيج إشاعة ضد بعض الطمبة  11
أقـك بكتابة عبارات سيئة أك خادشة لمحياء ضد الطمبة عمى  12

 (الجدراف أك المقاعد أك دكرات المياه)
     

 العنف نحو الممتمكات: البعد الثاني

     أخدش جدراف كأبكاب المدرسة   1
     أكسر النكافذ الزجاجية  2
     أقـك بتحطيـ حنفيات المياه  3
     أقكـ بالكتابة عمى المقاعد كالجدراف  4
     أقكـ بسرقة ممتمكات المدرسة  5
     أقـك بتخريب األجيزة كالكراسي كالطاكالت   6
     المختبر،المكتبة، )أخرب كأتمؼ محتكيات كمرافؽ المدرسة  7
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 (الحمامات
     أقـك بإتبلؼ أزىار كمزركعات المدرسة  8
     أمزؽ كتب كمجبلت المدرسة  9

     أرمي القمامة كالمخمفات في الساحة  10
 

 مظاىر التمرد عمى قوانين وأنظمة المدرسة:البعد الثالث

     أتأخر بشكؿ متكرر عف الطابكر الصباحي  1
     أغيب عف المدرسة بشكؿ متكرر  2
     أخرج كثيرا بيف كأثناء الحصص  3
     ال التـز بالزم المدرسي  4
     أتشاجر مع المدرس إذا طمب مني االلتزاـ داخؿ الحصة  5
أثير الفكضى كأتكمـ مع زمبلئي أثناء شرح المدرس في الحصة  6

في أمكر خارجة عف الحصة 
     

     ال أقكـ بحؿ الكاجبات البيتية  7
     أقـك بتمزيؽ كتبي  8
     ال أستعد لبلختبارات المدرسية  9

     أغش في بعض االمتحانات  10
     أقـك بمقاطعة األستاذ أثناء الشرح  11

 

 مظاىر العنف نحو الذات: البعد الرابع 

     عندما اغضب أضغط عمى أسناني  1
     أشد شعرم عند الغضب   2
     عندما أنفعؿ أخربش كجيي محدثا ألمان  3
     أقطع مبلبسي عندما أنفعؿ  4
     أتمؼ األشياء الخاصة كالمحببة لي عندما أغضب   5
     عندما انفعؿ أقـك بعض أصابعي  6
     أقضـ أظافرم عند الغضب   7
     عندما أغضب اخبط رأسي بعنؼ حتى أصيبو بأذل  8
     أحـر نفسي مف الممذات مثؿ األكؿ أك الفسح عندما أنفعؿ  9

 



148 

 

 ةأشكرؾ عمى إجابتؾ عمى جميع فقرات االستمار

 
( 3)ممحق

 العقالني االنفعالي السموكي يالبرنامج اإلرشاد
 

: البرنامج اإلرشادي
 Rational Emotive)تـ تصميـ البرنامج بناءن عمى نظرية العبلج العقبلني االنفعالي السمككي 

Behavioer Therapy) كقد أشتمؿ البرنامج عمى استخداـ التكنيكات التالية -:
الواجبات المنزلية، المحاضرة المبسطة، المناقشة والحوار، االسترخاء، ، (A.B.C)فنية 

. النمذجة 
أىداف البرنامج اإلرشادي 

: اليدف العام لمبرنامج 
ييدؼ البرنامج إلى خفض سمكؾ العنؼ لدل عينة مف طمبة الصؼ العاشر مف خبلؿ التعرؼ 1.

 رعمى األفكار كالمعتقدات البلعقبلنية كالتي يعتنقيا ىؤالء الطمبة كالعمؿ عمى تغير ىذه األفكا
. كالمعتقدات البلعقبلنية إلى أفكار أكثر عقبلنية 

 
: األىداف الخاصة لمبرنامج

 إكساب الطمبة عددا مف الفنيات المعرفية كاالنفعالية كالسمككية التي يمكف مف خبلليا مكاجية 1.
 .مكاقؼ العنؼ التي قد يتعرضكف ليا في حياتيـ المستقبمية 

 مساعدة أفراد العينة عمى التخمص مف األفكار كالمعتقدات البلعقبلنية المؤدية لمعنؼ  2. 

 .تنمية ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ كالحكار كالنقاش لدل الطمبة 3 

أف يتدرب الطبلب عمى التغمب عمى التفكير االنيزامي مف خبلؿ إعادة الحكار المنطقي مع . 4
. الذات 

( C )ؿك بيف كؿ مف االنفعا (A)أف يتدرب الطبلب عمى فحص العبلقة بيف الحدث المحزف . 5
( . B)كالتفكير 

حبلؿ المعتقدات العقبلنية مكانيا . 6 . أف يتدرب الطبلب عمى تفنيد المعتقدات البلعقبلنية كا 
 

 وصف البرنامج 
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يعتمد بناء البرنامج عمى األفكار البلعقبلنية الكاردة في نظرية ألبرت أليس، كعددىا إحدل عشر 
كبذلؾ تككف  (1985)فكرة ال عقبلنية كاعتماد الفكرتيف البلعقبلنيتيف المتاف أضافيما الريحاني 

. األفكار ثبلث عشر فكرة العقبلنية 
 

دقيقة بدأت بتاريخ  (80)جمسة مدة كؿ جمسة(16)كقد أستغرؽ تطبيؽ البرنامج اإلرشادم 
 . 2007/12/5 كحتى 2007/10/5

كفيما يمي كصؼ كتكضيح مختصر لما تـ القياـ بو في الجمسات اإلرشادية التي طبقت عمى 
. المجمكعة التجريبية 

: الجمسة األكلى
 قاـ الباحث بإجراء تمريف التعرؼ ككسر الجميد بيف أعضاء المجمكعة اإلرشادية. 

  قاـ الباحث بتعريؼ اإلرشاد الجمعي عمى أنو طريقة مف طرؽ اإلرشاد التي تساعد
الطبلب الذيف يتشابيكف مف حيث المشكبلت، لمتكصؿ إلى طرؽ كأساليب لمساعدة الفرد 

 ليكاجو المشكبلت كيتخمص منيا، ككذلؾ إعطاء فكرة عف البرنامج اإلرشادم

  طمب الباحث مف الطمبة بكضع قكاعد كأسس المقاءات كتسجيميا عمى كرقة كبيرة 
 .ككضعيا في القاعة التي تجرم فييا المقاءات

  في نياية الجمسة أكد الباحث عمى أىمية االلتزاـ بالمكاعيد كحدد عدد المقاءات، إضافة
. إلى تحديد المكاف، ثـ شكر الطمبة كتحديد مكعد المقاء القادـ كشكر الطمبة

 

: الجمسة الثانية
  الترحيب بأعضاء المجمكعة التجريبية، كتقديـ الشكر ليـ عمى االنتظاـ كااللتزاـ بمكعد

 .الجمسة

  قاـ الباحث بشرح فنية(A.B.C)  كتكضيح العبلقة بيف األفكار البلعقبلنية التي يعتنقيا
. الفرد كالسمكؾ العنيؼ

   قاـ الباحث بإعطاء نمكذج أك مثاؿ عمى ما تـ شرحو لفنية(A.B.C)  كيطمب مف
 (  .A.B.C)الطمبة أعطاء أمثمة مف ذاكرتيـ كتطبيقيا عمى فنية 

  الكاجب المنزلي، حيث يطمب الباحث مف المجمكعة التجريبية كتابة األفكار البلعقبلنية
 .في بعض المكاقؼ كاألحداث  (A.B.C)التي تؤدم إلى العنؼ كتطبيؽ فنية 

 طمب الباحث مف الطمبة أف يذكركا انطباعاتيـ عف نمكذج(A.B.C)  كمدل االستفادة
نياء الجمسة  .منو ثـ شكر الطمبة كتحديد مكعد المقاء القادـ كا 
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مف الجمسة الثالثة كحتى الجمسة الخامسة عشر  

 حيث قاـ الباحث بشرح فكرة كاحدة مف األفكار عشر،تـ مناقشة األفكار البلعقبلنية الثبلث 
البلعقبلنية الثبلث عشر في كؿ جمسة عمى حدة، ككاف اليدؼ األساسي ىك محاكلة التعرؼ 
عمى أألفكار البلعقبلنية كالتي يتبناىا الطبلب الذيف لدييـ مظاىر عنؼ ثـ العمؿ عمى تغير 

.  كالمعتقدات البلعقبلنية إلى أفكار كمعتقدات أكثر عقبلنية رىذه األفكا
 

الجمسة السادسة عشر  
 أخذ تقكيـ شفيي مف أعضاء المجمكعة اإلرشادية. 

  ((لمظاىر العنؼ))تكزيع االختبار البعدم. 

  أجراء تمريف اإلنياء، حيث يضع كؿ طالب كرقة عمى ظيره معمقة بخيط في عنقو كيقـك
كؿ طالب بكتابة جممة ايجابية لكؿ طالب يعبر عف مشاعره اتجاىو كيطبؽ الباحث ىذا 

 .التمريف مع الطمبة
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محتويات البرنامج 
:    الجمسة األولى
 " تعارؼ ككسر الجميد:  "عنوان الجمسة

 (دقيقة80 ): الزمن
أىداف الجمسة  

. تحقيؽ األلفة كالتعارؼ بيف الباحث كأعضاء المجمكعة التجريبية1. 
 .إتاحة الفرصة ألعضاء المجمكعة التجريبية أف يتعرفكا عمى بعضيـ البعض2. 

.  كأنكاعو كأسبابو ،كاآلثار النفسية التي يتركيا عمى الطالبؼالتعرؼ عمى طبيعة العف3. 
 

 " المحاضرة المبسطة، الحكار، كالنقاش ":الفنيات المستخدمة
 

محتوى الجمسة  
 يقـك الباحث بالترحيب بأعضاء المجمكعة التجريبية. 
  يقـك المرشد بإجراء تمريف التعارؼ ككسر الجميد، حيث يطمب المرشد مف الطمبة الكقكؼ

عمى شكؿ دائرة ثـ يبدأ الباحث برمي كرة صغيرة ألحد الطمبة المشاركيف في الدائرة 
كيذكر أسمو لحظة رمي الكرة، المشارؾ الذم يستقبؿ الكرة يقـك بالتعريؼ عمى نفسو 

كيقـك أيضا بتمرير الكرة لشخص آخر كيذكر أسمو لحظة رمي الكرة، حتى يتمكف جميع 
المشاركيف مف فرصة رمي الكرة، كيتعيف عمى آخر شخص يستمـ الكرة أف يرمي الكرة 
باتجاه الشخص الذم بدأ برمي الكرة في بداية النشاط، كىذا التمريف يساعد عمى تعرؼ 
المشاركيف عمى بعضيـ البعض ككذلؾ كسر الحكاجز بيف الطمبة كتخفيؼ حدة التكتر 

 .الناتجة عف المقاء األكؿ

  كيقـك بإعطاء فكرة عف البرنامج اإلرشادم كأىداؼ المجمكعة اإلرشادية ، ككذلؾ
التعريؼ باإلرشاد الجماعي كأخبلقياتو كالتأكيد عمى مبدأ السرية كالخصكصية في 

الجمسات كيطمب مف الطمبة كضع قكاعد كأسس لبلجتماعات كيتـ تسجيميا عمى كرقة 
كبيرة ككضعيا في القاعة التي تجرم فييا الجمسة كالقياـ بعممية التذكير بيا كذلؾ لتعكيد 

 .الطمبة عمى االلتزاـ بيا خاصة كأنيـ ىـ الذيف قامكا بكضع ىذه القكاعد 
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  يقـك الباحث بإعطاء فكرة في صكرة محاضرة مبسطة عف العنؼ كأسبابو كأنكاعو كاآلثار
السمبية التي يتركيا عمى الطمبة، ككذلؾ إعطاء الفرصة ألعضاء المجمكعة لبلستفسار 

 .عما يدكر في خاطرىـ

 

 يقـك الباحث بتمخيص لما دار في ىذه الجمسة . 

 

  االتفاؽ مع أعضاء المجمكعة التجريبية عمى مكعد المقاء القادـ مع ضركرة التأكيد عمى 
 .االلتزاـ بتمؾ المكاعيد

 

  الكاجب المنزلي، حيث يطمب الباحث مف المجمكعة التجريبية جمع المزيد مف 
 الجمسة كشكر إنياء عف المكاقؼ التي تسبب العنؼ في المدرسة، ثـ تالمعمكما

 .المسترشديف كالتأكيد عمى مكعد المقاء القادـ
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الجمسة الثانية 
 

" (A.B.C)نمكذج : "عنوان الجمسة
 

 (دقيقة80 ): الزمن
 

أىداف الجمسة  
. كالتعرؼ عمى العبلقة بيف التفكير كاالنفعاؿ كالسمكؾ (A.B.C)تعريؼ الطمبة بنمكذج اليس 1. 
 أف يتعرؼ طمبة المجمكعة التجريبية عمى دكر األفكار البلعقبلنية في أحداث العنؼ 2. 

( A.B.C) عمى استخداـ فنية ةتدريب أعضاء المجمكعة التجريبي3. 
 . التي ينتج عنيا سمكؾ عقبلني كمشاعر ايجابيةةتكضيح المعتقدات البلعقبلني

 
 "، المحاضرة المبسطة ، الحكار كالنقاش (A.B.C)فنية ":الفنيات المستخدمة

 
محتوى الجمسة 

  الترحيب بأعضاء المجمكعة التجريبية، كتقديـ الشكر ليـ عمى االنتظاـ كااللتزاـ بمكعد
 .الجمسة

 

  مراجعة الكاجب المنزلي كالخاص بالمكاقؼ التي تسبب العنؼ في المدرسة كمناقشة ذلؾ
 .مع أفراد المجمكعة التجريبية كتعديؿ ما يمـز مف طرح الطمبة 

 

  يقـك الباحث بشرح فنية(A.B.C)  كتكضيح العبلقة بيف األفكار البلعقبلنية التي يعتنقيا
 .الفرد كالسمكؾ العنيؼ

 

  بياف أف الفرد حيف يفكر بطريقة عقبلنية يصبح فعاؿ كيشعر بالسعادة، كعندما يفكر
بطريقة العقبلنية فإنو يعاني مف اضطراب انفعالي، كيعد العنؼ نتيجة لمتفكير 

، (A)البلعقبلني، فالمكقؼ أك الحدث الذم يتعرض لو كؿ منا كيرمز لو بالرمز 
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ذا كانت ىذه الفكرة أك (B)كالمعتقد الذم يحممو عف ىذا الحدث يرمز لو بالرمز ، كا 
بشأف  (RB)المعتقد صحيحة كمنطقية فيي تعد فكرة أك معتقد عقبلني يرمز لو بالرمز 

، كىنا يشعر الفرد بمشاعر كنتائج (A)ىذا النشاط أك ىذا الحدث الذم يحدث عند النقطة
، أما إذا كانت ىذه األفكار كالمعتقدات غير صحيحة (RC )عقبلنية يرمز ليا بالرمز 
بشأف ىذا النشاط أك الحدث، فيذا االعتقاد الغير  (IB)كمنطقية فيرمز ليا بالرمز 

) عند النقطة        (IB)عقبلني يؤدم إلى شعكر الشخص بمشاعر غير عقبلنية 
IC .)
التي تسبب لو  (IB)يمكف أف يتعمـ الفرد أف يعارض معتقداتو غير العقبلنية (D)كعند النقطة 

، كبعد تفنيد كمناقشة األفكار البلعقبلنية فإف الفرد سيحصؿ عمى (IC )العكاقب غير المناسبة
مف المرجح أف يككف الفرد قد  (BE)كعند النقطة  (CE)تأثير عقبلني جديد كيرمز لو بالرمز

كبذلؾ فإنو سيميؿ إلى أف يككف  (IB)حصؿ عمى التأثيرات السمككية المعارضة غير العقبلنية
(. A)أقؿ عنفا كعدكنا كاضطرابا بشأف ىذا الحدث

 
  يقـك الباحث بإعطاء نمكذج أك مثاؿ عمى ما تـ شرحو لفنية(A.B.C)  كيطمب مف

 (.A.B.C)الطمبة أعطاء أمثمة مف ذاكرتيـ كتطبيقيا عمى فنية 

 

  الكاجب المنزلي، حيث يطمب الباحث مف المجمكعة التجريبية كتابة األفكار البلعقبلنية
 .في بعض المكاقؼ كاألحداث   (A.B.C)التي تؤدم إلى العنؼ كتطبيؽ فنية 

 

 يطمب الباحث مف الطمبة أف يذكركا انطباعاتيـ عف نمكذج(A.B.C)  كمدل االستفادة
نياء الجمسة . منو ثـ شكر الطمبة كتحديد مكعد المقاء القادـ كا 
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الجمسة الثالثة 

 
 "انو مف الضركرم أف يناؿ الفرد الحب كالرضا كالتأكيد مف كؿ فرد في المجتمع"عنوان الجمسة 

 
 (دقيقة80 ): الزمن

 
أىداف الجمسة  

أف يتعرؼ طمبة المجمكعة التجريبية عمى الفكرة البلعقبلنية األكلى مف نظرية البرت أليس 1. 
 .مناقشة الكاجب المنزلي2.

 .معرفة كيؼ تؤثر ىذه الفكرة البلعقبلنية عمى سمكؾ العنؼ عند الطمبة3. 

.  أف يتمكف أفراد المجمكعة التجريبية مف دحض ىذه الفكرة4.
المحاضرة المبسطة، الحكار كالنقاش، حديث الذات، الكاجب المنزلي،  ":فنيات الجمسة

 " االسترخاء، النمذجة
    محتوى الجمسة  

  ،يقـك الباحث بتدريب أعضاء المجمكعة التجريبية عمى تمريف االسترخاء لمدة عشر دقائؽ
 عمييا في ب تكرار عممية االسترخاء كالتدرمةكيطمب الباحث مف طمبة المجمكعة التجريبي

البيت باستمرار، حيث يعمؿ االسترخاء عمى خمؽ جك مف اآلماف كاليدكء كخفض التكتر 
أثناء الجمسة اإلرشادية مما يسيـ في أنجاح العمؿ عمى تفنيد المعتقدات البلعقبلنية 

. كالتكصؿ إلى القرار العقبلني المنطقي
  يقـك الباحث بمراجعة كمناقشة طمبة المجمكعة التجريبية بالكاجب المنزلي كالمتعمؽ بتطبيؽ

 الراجعة مف الطمبة بمدل ةفي بعض المكاقؼ كاألحداث كأخذ التغذم (A.B.C)فنية 
 .تطبيقيـ ليذه الفنية

 

  أنو مف الضركرم أف يناؿ )يقـك الباحث بشرح الفكرة البلعقبلنية األكلى بنظرية اليس كىي
، كيكضح الباحث ألعضاء (الفرد الحب كالرضا كالتأكيد مف كؿ فرد في المجتمع 

المجمكعة التجريبية أف ىذه الفكرة ال عقبلنية كغير منطقية، آلف أرضاء الناس غاية ال 
ذا اجتيد الفرد في سبيؿ الكصكؿ إلييا فقد يقؿ شعكره باألماف كيزداد تعرضو  تدرؾ، كا 

، كرغـ أنو مف المرغكب فيو أف يككف الفرد محبكبا مف اآلخريف إال أف طلمفشؿ كاإلحبا
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الشخص المنطقي ال يضحي برغباتو كاىتماماتو مف أجؿ تحقيؽ ىذه الغاية كىك بذلؾ 
 .يخدع نفسو، كالشخص العقبلني ىك الذم يعرؼ أف اهلل سبحانو كتعالى مرضي العباد 

 

  يقـك الباحث بتكضيح كيؼ تؤثر ىذه الفكرة عمى سمكؾ العنؼ عند الطمبة كذلؾ مف خبلؿ
بياف أف الفرد الذم يريد أف يحظى بمحبة كتأييد الناس جميعان كيفاجئ أف ىناؾ مف 

، مما يقكده ط بمحبتو عند ذلؾ سيشعر بعدـ األماف كاإلحباليعارضو أك يخالفو أك ال يحظ
إلى ممارسة العنؼ كالعداكف عمى اآلخريف مف أجؿ كسب حبيـ كتأييدىـ لو، معتقدا بنفسو 

 .أف ىذه ىي الطريقة المثمى لكسب ثقة كاحتراـ اآلخريف

 

  يطمب الباحث مف طمبة المجمكعة التجريبية أف يتخيمكا أنفسيـ يعيشكف ىذه الفكرة
البلعقبلنية كالنتائج المترتبة عمى ذلؾ، ثـ عكس المشيد كىـ يعيشكف الفكرة العقبلنية 

 .المقابمة ليذه الفكرة كالنتائج المترتبة عمى ذلؾ، مما يعمؿ عمى تفنيد ىذه الفكرة

 

  يطمب الباحث مف الطمبة أف يفكركا بالفكرة العقبلنية المقابمة ليذه الفكرة البلعقبلنية
كتعميميـ الحديث الذاتي اإليجابي فيما يختص بيذا المعتقد، مثاؿ عمى الفكرة العقبلنية 

ليس مف الضركرم أف يككف الفرد محبكبا مف الناس  )المقابمة ليذه المعتقد البلعقبلني 
كلكف األفضؿ أف يقدـ ىك الحب لآلخريف، كمف األفضؿ أف يحظى باحترامو لنفسو بدال 
مف استحساف اآلخريف لو كسيترتب عمى ذلؾ بالضركرة حصكلو عمى الحب كاالستحساف 

احتراـ الذات كالسمكؾ السكم الذم يقدمو اآلخركف كتقديـ الحب ) أك  (مف معظـ الناس 
 .(لآلخريف فيبادلو اآلخركف الحب 

 

  يتيح الباحث الفرصة لطمبة المجمكعة التجريبية نقاش ىذه الفكرة فيما بينيـ كتشجيع
 .األعضاء عمى التحدث كالتفاعؿ بحرية، كيقـك الباحث بتمخيص كتعديؿ ما تكصمكا إليو

 

 التي ترتبط بالفكرة البلعقبلنية األكلى ريطمب الباحث مف أعضاء المجمكعة كتابة األفكا 
كما سببتو مف مشاعر غير سارة كأحاديث داخمية سمبية متعمقة بذلؾ كمناقشتيا في الجمسة 

 القادمة 

 يطمب الباحث مف طمبة المجمكعة التجريبية أف يتحدث كؿ منيـ عف ءتمريف اإلنيا 
مشاعره االيجابية اتجاه المجمكعة كيقـك الباحث بشكر أعضاء المجمكعة التجريبية كتحديد 

. المقاء القادـ
 



157 

 

الجمسة الرابعة  

" يجب أف يككف اإلنساف كفئا تماما كمنجزا تماما حتى تتحقؽ قيمتو": عنوان الجمسة

 (دقيقة80): الزمن

 أىداف الجمسة 

. مناقشة الكاجب المنزلي كتصكيب أم مداخبلت1. 
أف يتعرؼ طمبة المجمكعة التجريبية عمى الفكرة البلعقبلنية الثانية مف نظرية البرت اليس  2. 
 .معرفة كيؼ تؤثر ىذه الفكرة البلعقبلنية عمى سمكؾ العنؼ عند الطمبة3. 

 .أف يتمكف أفراد المجمكعة التجريبية مف دحض ىذه الفكرة4. 

 
المحاضرة المبسطة، الحكار كالنقاش، حديث الذات، الكاجب المنزلي، : "فنيات الجمسة 

 " االسترخاء، النمذجة
 

محتوى الجمسة  
  ،يقـك الباحث بتدريب أعضاء المجمكعة التجريبية عمى تمريف االسترخاء لمدة عشر دقائؽ

 عمييا في ب تكرار عممية االسترخاء كالتدرمةكيطمب الباحث مف طمبة المجمكعة التجريبي
البيت باستمرار، حيث يعمؿ االسترخاء عمى خمؽ جك مف اآلماف كاليدكء كخفض التكتر 

إثناء الجمسة اإلرشادية مما يسيـ في أنجاح العمؿ عمى تفنيد المعتقدات البلعقبلنية 
 .كالتكصؿ إلى القرار العقبلني المنطقي

 

  يقـك الباحث بمراجعة كمناقشة الطمبة بالكاجب المنزلي المتعمؽ بالفكرة البلعقبلنية األكلى
 .كاخذ التغذية الراجعة منيـ كاإلجابة عف أم تساؤالت أك أم استفسارات

 

  يجب أف يككف اإلنساف كفئا تماما )يقـك الباحث بعرض الفكرة البلعقبلنية الثانية كىي
، كيبيف الباحث عدـ عقبلنية ىذه الفكرة كمنطقيتيا، ألف (كمنجزا تماما حتى تتحقؽ قيمتو 

الكماؿ هلل كحده أختص بو نفسو دكف غيره كال يجكز التماـ لئلنساف، كىذه الفكرة مف 
المستحيؿ تحقيقيا كمحاكلة الفرد اإلصرار عمى تحقيقيا فإف ينتج عنيا أضطرابات نفسية، 
كيؤدم إلى شعكر الفرد بالنقص كعدـ القدرة عمى االستمتاع بالحياة الشخصية، كيتكلد لديو 

 .شعكر دائـ بالخكؼ كالفشؿ
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  يناقش الباحث مع الطمبة عبلقة ىذه الفكرة بالعنؼ عند الطمبة فتركيز الطالب عمى
أخطاءه كتفكيره بأنو يجب أف يككف كامبل يكلد لديو شعكر بالنقص كالدكنية كالفشؿ كيعبر 

 .عنو بطرؽ عنيفة

 

  يطمب الباحث مف الطمبة أف يفكركا بالفكرة العقبلنية المقابمة ليذه الفكرة البلعقبلنية
كتعميميـ الحديث الذاتي اإليجابي فيما يختص بيذا المعتقد البلمنطقي مما يساعدىـ عمى 

ليس ىناؾ إنساف كامؿ  ))تفنيد الفكرة البلعقبلنية، كمثاؿ ذلؾ الحديث الذاتي االيجابي 
فالكماؿ هلل سبحانو كتعالى كبالتالي يجب عمى الفرد أف يبذؿ كؿ ما في كسعو في حدكد 
ذا فشؿ فيحاكؿ أف يعيد مرة ثانية كيدرس أسباب  مكانياتو لكي يحقؽ ما يريد، كا  قدراتو كا 

 .الفشؿ حتى يصؿ إلى ما يسعى إليو

 

 يطمب الباحث مف الطمبة كتابة األفكار المتعمقة بيذه الفكرة كما سببتو مف :الكاجب المنزلي
 .مشاعر غير سارة كأحاديث داخمية سمبية متعمقة بذلؾ كمناقشتيا في الجمسة القادمة

 
 كشكر أعضاء المجمكعة كتحديد مكعد المقاء القادـءتمريف اإلنيا  .
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الجمسة الخامسة  

 "بعض الناس شريركف كمجرمكف لذلؾ ال بد مف عقابيـ ":عنوان الجمسة

 (دقيقة80 ): الزمن

أىداف الجمسة 

 . مناقشة الكاجب المنزلي كتصكيب أم مداخبلت1.
. أف يتعرؼ طمبة المجمكعة التجريبية عمى الفكرة البلعقبلنية الثالثة مف نظرية البرت أليس 2. 
 .معرفة كيؼ تؤثر ىذه الفكرة البلعقبلنية عمى سمكؾ العنؼ عند الطمبة3. 

.  أف يتمكف أفراد المجمكعة التجريبية مف دحض ىذه الفكرة4.
 

المحاضرة المبسطة، الحكار كالنقاش، حديث الذات، الكاجب المنزلي، : "الفنيات المستخدمة
 ".االسترخاء، النمذجة

 
محتوى الجمسة 

  ،يقـك الباحث بتدريب أعضاء المجمكعة التجريبية عمى تمريف االسترخاء لمدة عشر دقائؽ
 عمييا في ب تكرار عممية االسترخاء كالتدرمةكيطمب الباحث مف طمبة المجمكعة التجريبي

البيت باستمرار، حيث يعمؿ االسترخاء عمى خمؽ جك مف اآلماف كاليدكء كخفض التكتر 
أثناء الجمسة اإلرشادية مما يسيـ في أنجاح العمؿ عمى تفنيد المعتقدات البلعقبلنية ك 

 .التكصؿ إلى القرار العقبلني المنطقي

 

  يقـك الباحث بمراجعة كمناقشة الطمبة بالكاجب المنزلي المتعمؽ بالفكرة البلعقبلنية الثانية
 .كاخذ التغذية الراجعة منيـ كاإلجابة عف أم تساؤالت أك أم استفسارات

 
 

  بعض الناس شريركف كمجرمكف لذلؾ ))يقـك الباحث بعرض الفكرة البلعقبلنية الثالثة كىي
 (.(ال بد مف عقابيـ

  يسأؿ الباحث أعضاء المجمكعة التجريبية لماذا تعتبر ىذه الفكرة ال عقبلنية ؟ 

  بعد أخذ التغذية الراجعة مف الطمبة يكضح الباحث عدـ عقبلنية ىذه الفكرة كذلؾ ألنو ال
يكجد معيار مطمؽ لمصكاب كالخطأ، كأف التصرفات غير األخبلقية ناتجة عف الجيؿ، ككؿ 
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إنساف قد يتعرض الرتكاب الخطأ، كالعقاب كالعنؼ يكلداف العنؼ، فالعنؼ ال يكلد إال عنفا 
 كاإلنساف بطبعو خطاء كمف صفاتو أنو غير معصـك ةكمزيدا مف األضطرابات االنفعالي

عف الخطأ، كما أف العنؼ كالعدكانية مف أكثر األسباب لمعظـ االضطرابات اإلنسانية 
 .كالتأنيب كالعقاب ال يؤدياف إلى تحسف سمكؾ ىؤالء األفراد بؿ قد يزيد سمككيـ سكءان 

 

  ،يناقش الباحث مع الطمبة تأثير ىذه الفكرة البلعقبلنية عمى سمكؾ العنؼ عند الطمبة
فالشخص الذم يأخذ عمى عاتقة لـك كمعاقبة اآلخريف يصبح عدكانيا كعنيفا في سمككو مع 
اآلخريف، كما أف العنؼ ال يكلد إال عنفا فالشخص الذم يريد معاقبة الناس كلكميـ عمى 
أخطائيـ ال بد أف يعاقبو الناس عمى أخطاءه ىذا مف ناحية كمف ناحية أخرل فقد يقابؿ 

 .ىؤالء األفراد عنفو بعنؼ

  

  يطمب الباحث مف الطمبة ذكر أمثمة كنماذج حكؿ ىذه الفكرة كيقـك بإعطاء أمثمة حكؿ ىذه
 . الفكرة

 

  يقـك الباحث بتفنيد ىذه الفكرة كذلؾ بأف يطمب مف أفراد المجمكعة التجريبية بذكر الفكرة
أف بعض األشخاص يتصفكف بالشر كيرتكبكف أفعاال غير ))العقبلنية المقابمة ليا كىي 

أخبلقية كلكف ليست ميمتي كفرد ىي إلقاء المكـ عمييـ كمعاقبتيـ ألف التأنيب كالعقاب ال 
ف لـ  يؤدياف إلى تحسيف سمككيـ بؿ قد يزيد سمككيـ سكءا، فمف األفضؿ محاكلة تغييرىـ كا 

 .أستطع فعمي تجنب التعامؿ معيـ

 

  يطمب الباحث مف طمبة المجمكعة التجريبية أف يتخيمكا أنفسيـ يعيشكف ىذه الفكرة
البلعقبلنية كالنتائج المترتبة عمى ذلؾ، ثـ عكس المشيد كىـ يعيشكف الفكرة العقبلنية 
المقابمة ليذه الفكرة كالنتائج المترتبة عمى ذلؾ، مع التأكيد عمى ضركرة الحديث الذاتي 

 .اإليجابي مع النفس مما يعمؿ عمى تفنيد ىذه الفكرة

 يطمب الباحث مف الطمبة كتابة األفكار المتعمقة بيذه الفكرة كما سببتو مف :الكاجب المنزلي
 .مشاعر غير سارة كأحاديث داخمية سمبية متعمقة بذلؾ كمناقشتيا في الجمسة القادمة

 كشكر أعضاء المجمكعة كتحديد مكعد المقاء القادـءتمريف اإلنيا  .
 

الجمسة السادسة  

 " أنو لمف المصائب المؤلمة أف تسير األمكر عمى غير ما يريده الفرد: "عنوان الجمسة
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 (دقيقة80 ):  الزمن

أىداف الجمسة 

. مناقشة الكاجب المنزلي كتصكيب أم مداخبلت1. 
أف يتعرؼ طمبة المجمكعة التجريبية عمى الفكرة البلعقبلنية الرابعة مف نظرية البرت 2. 
. اليس
 .معرفة كيؼ تؤثر ىذه الفكرة البلعقبلنية عمى سمكؾ العنؼ عند الطمبة3. 

.  أف يتمكف أفراد المجمكعة التجريبية مف دحض ىذه الفكرة4.
 

المحاضرة المبسطة، الحكار كالنقاش، حديث الذات، الكاجب المنزلي، : "الفنيات المستخدمة
 "االسترخاء، النمذجة 

 
محتوى الجمسة 

  ،يقـك الباحث بتدريب أعضاء المجمكعة التجريبية عمى تمريف االسترخاء لمدة عشر دقائؽ
 عمييا في ب تكرار عممية االسترخاء كالتدرمةكيطمب الباحث مف طمبة المجمكعة التجريبي

البيت باستمرار، حيث يعمؿ االسترخاء عمى خمؽ جك مف األماف كاليدكء كخفض التكتر 
أثناء الجمسة اإلرشادية مما يسيـ في أنجاح العمؿ عمى تفنيد المعتقدات البلعقبلنية 

 .كالتكصؿ إلى القرار العقبلني المنطقي

 

  يقـك الباحث بمراجعة كمناقشة الطمبة بالكاجب المنزلي المتعمؽ بالفكرة البلعقبلنية الثالثة
 .كاخذ التغذية الراجعة منيـ ك اإلجابة عف أم تساؤالت أك أم استفسارات

  تسير األمكر عمى غير ما يريده الفرد ))يقـك الباحث بعرض الفكرة البلغقبلنية الرابعة كىي
 .كيسأؿ الباحث أعضاء المجمكعة التجريبية لماذا تعتبر ىذه الفكرة ال عقبلنية ؟ ( (

  ثـ يقـك الباحث بتكضيح سبب عدـ عقبلنية ىذه الفكرة كمنطقيتيا حيث أنو مف الطبيعي
أف يكاجو الفرد المشاكؿ كالمصائب كيتعرض لؤلحباطات، كلكف مف غير الطبيعي أف 
يكاجو الفرد ىذه المصائب كاإلحباطات باالكتئاب كالحزف كالعنؼ، كما أنو ال يكجد أم 
سبب يجعؿ األمكر تختمؼ عف الكاقع التي ىي عميو، كانغماس الفرد باليـ كالضيؽ، لف 
ذا كاف مف المستحيؿ تغير المكقؼ أك عمؿ  يعمؿ عمى تغيير المكقؼ بؿ تزيده سكءا، كا 
أم شيء إزاءه فالتصرؼ العقبلني ىك تقبمو، كما أنو مف المتعارؼ عميو أف اإلحباط ال 
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يؤدم إلى االضطرابات النفسية إال إذا أعتقد الفرد بأف الحصكؿ عمى الرغبات ىك أمر 
 .ضركرم لمسعادة في الحياة

 

  ،يناقش الباحث مع الطمبة تأثير ىذه الفكرة البلعقبلنية عمى سمكؾ العنؼ عند الطمبة
فالشخص الذم يعتقد أنو إذا سارت األمكر عمى غير مراده فإف ىذه كارثة مدمرة كليعمؿ 
عمى تغير الكاقع أك التكيؼ معو فإنو سكؼ يصاب بالفشؿ كاإلحباط كالذم يعبر عنو 

 . لآلخريفتبالعنؼ كتكجيو االنتقادا

 

  يقـك الباحث بذكر أمثمة كنماذج مف الكاقع المدرسي عمى ىذه الفكرة كيطمب مف الطمبة
 . ذكر أمثمة كنماذج حكؿ ىذه الفكرة 

 

  يقـك الباحث بتفنيد ىذه الفكرة كذلؾ بأف يطمب مف أفراد المجمكعة التجريبية بذكر الفكرة
عمى الفرد أف يسعى بجد كاجتياد لتحقيؽ أمانيو كليس معنى  ))العقبلنية المقابمة ليا كىي 

ذلؾ أف كؿ ما يتمناه الفرد يدركو، فيجب عمى الفرد أف يفكر بطريقة عقبلنية فيحاكؿ أف 
ذا كاف ىذا غير ممكف  يغير أك يسيطر عمى المكاقؼ كالظركؼ حتى تصبح مرضية كا 

 (.(فعميو أف يتقبميا عمى ما ىي عميو 

 

  يطمب الباحث مف طمبة المجمكعة التجريبية أف يتخيمكا أنفسيـ يعيشكف ىذه الفكرة
البلعقبلنية كالنتائج المترتبة عمى ذلؾ، ثـ عكس المشيد كىـ يعيشكف الفكرة العقبلنية 
المقابمة ليذه الفكرة كالنتائج المترتبة عمى ذلؾ، مع التأكيد عمى ضركرة الحديث الذاتي 

 .اإليجابي مع النفس مما يعمؿ عمى تفنيد ىذه الفكرة

 
 

  يطمب الباحث مف الطمبة كتابة األفكار المتعمقة بيذه الفكرة كما سببتو مف :الكاجب المنزلي
 .مشاعر غير سارة كأحاديث داخمية سمبية متعمقة بذلؾ كمناقشتيا في الجمسة القادمة

 

 كشكر أعضاء المجمكعة كتحديد مكعد المقاء القادـءتمريف اإلنيا . 

 
 

الجمسة السابعة  
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تنتج التعاسة عف ظركؼ خارجية ال يستطيع الفرد السيطرة عمييا أك التحكـ بيا ": عنوان الجمسة
  "

 (دقيقة80 ): الزمن

أىداف الجمسة 

.  مناقشة الكاجب المنزلي كتصكيب أم مداخبلت1.

أف يتعرؼ طمبة المجمكعة التجريبية عمى الفكرة البلعقبلنية الخامسة مف نظرية ألبرت 2.
. أليس
 .معرفة كيؼ تؤثر ىذه الفكرة البلعقبلنية عمى سمكؾ العنؼ عند الطمبة3. 

. أف يتمكف أفراد المجمكعة التجريبية مف دحض ىذه الفكرة4. 
 

المحاضرة المبسطة، الحكار كالنقاش، حديث الذات، الكاجب المنزلي،  ":الفنيات المستخدمة
 " االسترخاء، النمذجة

 
محتوى الجمسة 

  ،يقـك الباحث بتدريب أعضاء المجمكعة التجريبية عمى تمريف االسترخاء لمدة عشر دقائؽ
 عمييا في ب تكرار عممية االسترخاء كالتدرمةكيطمب الباحث مف طمبة المجمكعة التجريبي

البيت باستمرار، حيث يعمؿ االسترخاء عمى خمؽ جك مف األماف كاليدكء كخفض التكتر 
أثناء الجمسة اإلرشادية مما يسيـ في أنجاح العمؿ عمى تفنيد المعتقدات البلعقبلنية 

 .كالتكصؿ إلى القرار العقبلني المنطقي

 

  يقـك الباحث بمراجعة كمناقشة الطمبة بالكاجب المنزلي المتعمؽ بالفكرة البلعقبلنية الرابعة
 .كأخذ التغذية الراجعة منيـ كاإلجابة عف أم تساؤالت أك أم استفسارات

 

  تنتج التعاسة عف ظركؼ خارجية ))يقـك الباحث بعرض الفكرة البلعقبلنية الخامسة كىي
كيسأؿ الباحث أعضاء المجمكعة التجريبية  (ال يستطيع الفرد السيطرة عمييا أك التحكـ بيا 

 .لماذا تعتبر ىذه الفكرة ال عقبلنية ؟ 

 

  ثـ يقـك الباحث بتكضيح سبب عدـ عقبلنية ىذه الفكرة كعدـ منطقيتيا، فقد تككف الظركؼ
 نفسي في ماىيتو، دالخارجية في مظيرىا مؤذية كميددة ألمف الفرد، إال أف ىذا االعتقا
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 بحد ذاتيا كلكف ردكد فعؿ الفرد كتأثره ةفالظركؼ الخارجية قد ال تككف ضارة كال مدمر
كاتجاىاتو نحكىا ىك الذم يجعميا تبدك كذلؾ، كىك الذم يتعب نفسو بتضخيـ أثر 

 العكامؿ الخارجية كأف العكامؿ الداخمية لديو ذات أثر فعاؿ، كعميو أف يتحكـ فييا ةكمسؤكلي
كينظميا قبؿ أف يمقي المـك عمى العكامؿ الخارجية كيطمع في ضبطيا فميبدأ اإلنساف 

ذا لـ يستطيع اإلنساف أف يصمح نفسو فكيؼ  العقبلني بنفسو أكال ثـ بالعكامؿ الخارجية كا 
يطمع أف يصمح العالـ مف حكلو، فالفرد يسبب االضطراب االنفعالي لنفسو، ك بينما تأتي 
اإلثارة أك المضايقة مف الخارج فإنو يدرؾ أف مف الممكف تغيير ردكد أفعالو نحكىا كذلؾ 

 .بإعادة النظر فييا كتحديدىا كالتعبير لفظيا عنيا

 
 

  يناقش الباحث تأثير ىذه الفكرة البلعقبلنية عمى سمكؾ العنؼ مع أعضاء المجمكعة
التجريبية، كيكضح أف الشخص الذم يعتقد أف الظركؼ الخارجية مؤذية كميددة ألمنو 
كيككف ردكد أفعاؿ كاتجاىات سمبية نحكىا عف طريؽ تضخيـ أثر ىذه العكامؿ مما ينتج 

حباطات كبالتالي شخص عنيؼ  .عنو عنؼ كا 

 

  يقـك الباحث بذكر أمثمة كنماذج مف الكاقع المدرسي عمى ىذه الفكرة كيطمب مف الطمبة
 . ذكر أمثمة كنماذج حكؿ ىذه الفكرة

  أف ))يطمب الباحث مف أعضاء المجمكعة التجريبية ذكر الفكرة العقبلنية المقابمة ليا كىي
دراؾ  نما تأتي مف داخؿ الفرد كىذا يرجع إلى طريقة التفكير كا  التعاسة ليست خارجية فقط كا 

األمكر التي سمحت لمفرد أف يتأثر بالظركؼ الخارجية فيك يدرؾ أنو مف الممكف تغير 
 ((.ردكد أفعالو نحكىا كذلؾ بإعادة النظر فييا كتغيير تعبيراتو الداخمية

  يطمب الباحث مف طمبة المجمكعة التجريبية أف يتخيمكا أنفسيـ يعيشكف ىذه الفكرة
البلعقبلنية كالنتائج المترتبة عمى ذلؾ، ثـ عكس المشيد كىـ يعيشكف الفكرة العقبلنية 
المقابمة ليذه الفكرة كالنتائج المترتبة عمى ذلؾ، مع التأكيد عمى ضركرة الحديث الذاتي 

 .االيجابي مع النفس مما يعمؿ عمى تفنيد ىذه الفكرة 

 يطمب الباحث مف الطمبة كتابة األفكار المتعمقة بيذه الفكرة كما سببتو مف : الكاجب المنزلي
 .مشاعر غير سارة كأحاديث داخمية سمبية متعمقة بذلؾ كمناقشتيا في الجمسة القادمة

 كشكر أعضاء المجمكعة كتحديد مكعد المقاء القادـءتمريف اإلنيا  .
الجمسة الثامنة 

"  أف األشياء الخطرة أك المخيفة تعتبر سببا لبلنشغاؿ الدائـ كالتفكير بيا  " :عنوان الجمسة
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 (دقيقة80 ): الزمن
أىداف الجمسة 

. مناقشة الكاجب المنزلي كتصكيب أم مداخبلت1. 
أف يتعرؼ طمبة المجمكعة التجريبية عمى الفكرة البلعقبلنية السادسة مف نظرية ألبرت 2. 
. اليس
 .معرفة كيؼ تؤثر ىذه الفكرة البلعقبلنية عمى سمكؾ العنؼ عند الطمبة3. 

. أف يتمكف أفراد المجمكعة التجريبية مف دحض ىذه الفكرة4. 
 

المحاضرة المبسطة، الحكار كالنقاش، حديث الذات، الكاجب المنزلي، : "الفنيات المستخدمة 
 " االسترخاء، النمذجة

 
محتوى الجمسة 

  ،يقـك الباحث بتدريب أعضاء المجمكعة التجريبية عمى تمريف االسترخاء لمدة عشر دقائؽ
 عمييا في ب تكرار عممية االسترخاء كالتدرمةكيطمب الباحث مف طمبة المجمكعة التجريبي

البيت باستمرار، حيث يعمؿ االسترخاء عمى خمؽ جك مف األماف كاليدكء كخفض التكتر 
إثناء الجمسة اإلرشادية مما يسيـ في أنجاح العمؿ عمى تفنيد المعتقدات البلعقبلنية 

 .كالتكصؿ إلى القرار العقبلني المنطقي

 

  يقـك الباحث بمراجعة كمناقشة الطمبة بالكاجب المنزلي المتعمؽ بالفكرة البلعقبلنية الخامسة
 .كأخذ التغذية الراجعة منيـ كاإلجابة عف أم تساؤالت أك أم استفسارات

 

  لماذا تعتبر ىذه الفكرة ال )يقـك الباحث بطرح السؤاؿ التالي عمى المجمكعة التجريبية
 .(عقبلنية كغير منطقية 

 
 

  ثـ يقـك الباحث بتكضيح سبب عدـ عقبلنيتيا، فالقمؽ يحكؿ دكف التقييـ المكضكعي
الحتماؿ حدكث الخطر كيييئ لحدكثو كيعكؽ أمكانية التعامؿ معو إذا حدث بؿ كيضخـ 

الخطر، كاإلنساف العقبلني يعرؼ أف الخطر قد يحث كلكنو خطر يمكف مكاجيتو كالتصدم 
 : أك القمؽ قد يؤدم إلى أضرار منياؿلو كالتقميؿ مف آثاره السيئة، كما أف االنشغا

. يحكؿ دكف التعامؿ معيا كمكاجيتيا بفاعمية إذا كقعت 1. 
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 .قد يؤدم إلى كقكعيا بالفعؿ2. 

 .ال يحكؿ دكف كقكعيا إذا كاف ال بد منيا 3. 

يجعؿ األحداث تبدك أكبر مف حجميا الحقيقي أك أكثر خطكرة مما ىي عميو في 4. 
. الكاقع 

 
  يناقش الباحث تأثير ىذه الفكرة عمى سمكؾ العنؼ عند الطمبة، كيكضح أف الشخص الذم

يبقى قمقا كمضطربا دائـ االنشغاؿ كالتفكير بالمخاكؼ يككف عرضة أكثر مف غيره لممارسة 
العنؼ في سبيؿ أف يحمي نفسو أك يقييا مف المخاطر، كيؼ ال كقد يككف لديو معتقدا أك 

. تفكيرا سمبيا في تضخيـ النتائج التي سكؼ تترتب عمى كقكع ىذا الحدث 
 

  يقـك الباحث بذكر أمثمة كنماذج مف الكاقع المدرسي عمى ىذه الفكرة كيطمب مف الطمبة
 . ذكر أمثمة كنماذج حكؿ ىذه الفكرة

 

  إذا ))يطمب الباحث مف أعضاء المجمكعة التجريبية ذكر الفكرة العقبلنية المقابمة ليا كىي
 فيجب عمى الفرد أف ال يفكر فييا أكثر مما ةكاف ىنالؾ أشياءن أك أمكران مخيفة أك خطر

، ألف الخكؼ الزائد يجعؿ ىذه األمكر مخيفة  تستحؽ كال يككف ميتما بيا أكثر مف البلـز
فعبل كيجعؿ أحداثيا تبدك أكبر مف حجميا الحقيقي كأكثر خطكرة عمى ما ىي عميو في 

 ( .(الكاقع 

 

  يطمب الباحث مف طمبة المجمكعة التجريبية أف يتخيمكا أنفسيـ يعيشكف ىذه الفكرة
البلعقبلنية كالنتائج المترتبة عمى ذلؾ، ثـ عكس المشيد كىـ يعيشكف الفكرة العقبلنية 
المقابمة ليذه الفكرة كالنتائج المترتبة عمى ذلؾ، مع التأكيد عمى ضركرة الحديث الذاتي 

. االيجابي مع النفس مما يعمؿ عمى تفنيد ىذه الفكرة
 

 يطمب الباحث مف الطمبة كتابة األفكار المتعمقة بيذه الفكرة كما سببتو مف :الكاجب المنزلي
 .مشاعر غير سارة كأحاديث داخمية سمبية متعمقة بذلؾ كمناقشتيا في الجمسة القادمة

 كشكر أعضاء المجمكعة كتحديد مكعد المقاء القادـءتمريف اإلنيا . 

 
الجمسة التاسعة  



167 

 

أنو مف السيؿ أف تتفادل بعض الصعكبات كالمسؤكليات الشخصية بدال مف  " :عنوان الجمسة
 "مكاجيتيا 

 (دقيقة80 ):  الزمن

أىداف الجمسة 

 .مناقشة الكاجب المنزلي كتصكيب أم مداخبلت 1.

 أف يتعرؼ طمبة المجمكعة التجريبية عمى الفكرة البلعقبلنية السابعة مف نظرية ألبرت أليس  2.
 .معرفة كيؼ تؤثر ىذه الفكرة البلعقبلنية عمى سمكؾ العنؼ عند الطمبة3. 

. أف يتمكف أفراد المجمكعة التجريبية مف دحض ىذه الفكرة4. 
 

المحاضرة المبسطة، الحكار كالنقاش، حديث الذات، الكاجب المنزلي، ": الفنيات المستخدمة 
 " االسترخاء، النمذجة

 
محتوى الجمسة 

  ،يقـك الباحث بتدريب أعضاء المجمكعة التجريبية عمى تمريف االسترخاء لمدة عشر دقائؽ
 عمييا في ب تكرار عممية االسترخاء كالتدرمةكيطمب الباحث مف طمبة المجمكعة التجريبي

البيت باستمرار، حيث يعمؿ االسترخاء عمى خمؽ جك مف األماف كاليدكء كخفض التكتر 
إثناء الجمسة اإلرشادية مما يسيـ في أنجاح العمؿ عمى تفنيد المعتقدات البلعقبلنية 

 .كالتكصؿ إلى القرار العقبلني المنطقي

 

  يقـك الباحث بمراجعة كمناقشة الطمبة بالكاجب المنزلي المتعمؽ بالفكرة البلعقبلنية السادسة
 .كأخذ التغذية الراجعة منيـ كاإلجابة عف أم تساؤالت أك أم استفسارات

 

  أنو مف السيؿ أف ))يقـك الباحث بعرض الفكرة البلعقبلنية السابعة مف أفكار أليس ك ىي
كيطرح الباحث عمى ( (تتفادل بعض الصعكبات كالمسؤكليات الشخصية بدال مف مكاجيتيا

: الطمبة السؤاؿ التالي
. لماذا تعتبر ىذه الفكرة ال عقبلنية كغير منطقية ؟

يقـك الباحث بتكضيح السبب في عدـ منطقيتيا أك عقبلنيتيا، فيذا الفرض خاطئ 
ثارة تألف تجنب إنجاز الكاجبات كتحمؿ المسؤكليا  أكثر صعكبة كأكثر ألما لمنفس كا 

لممتاعب مف إنجازىا، فاليرب مف إنجاز المطالب يؤدم إلى فقد الثقة بالنفس، 
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كالحياة السيمة ليست بالضركرة حياة سعيدة كاليرب يؤدم إلى ظيكر مشكبلت 
 دكف تذمر أك ق يؤدم كاجباتو كيتحمؿ مسؤكلياتمأخرل، كاإلنساف العقبلني ىك الذ

ألـ كعميو في نفس الكقت أف يتجنب األشياء المؤلمة غير الضركرية، كىك يدرؾ 
 كالتحدم كحؿ المشكبلت إنما ىي حياة ممتعة تكذلؾ أف الحياة المميئة بالمسؤكليا

. ذات معنى كىدؼ
 

  يناقش الباحث مع الطمبة تأثير ىذه الفكرة البلعقبلنية عمى سمكؾ العنؼ عند الطمبة كيكضح
أف اليركب مف إنجاز المطالب يؤدم إلى فقداف الثقة بالنفس كعند محاكلة الفرد تعكيض ىذا 
النقص فقد يمجأ إلى العنؼ ليثبت نفسو أماـ اآلخريف، كمف ناحية أخرل فالطالب الذم ال 

 يطمب منو مف كاجبات مدرسية كامتحانات ككظائؼ كالذم ال يحظى باىتماـ اينجز ـ
 .المعمميف كالمجتمع المدرسي لتدني تحصيمو يمجأ إلى استخداـ العنؼ إلثبات قدراتو كمكاىبو

 

  يقـك الباحث بذكر أمثمة كنماذج مف الكاقع المدرسي عمى ىذه الفكرة كيطمب مف الطمبة
 . ذكر أمثمة كنماذج حكؿ ىذه الفكرة

 

  يطمب الباحث مف طمبة المجمكعة التجريبية أف يتخيمكا أنفسيـ يعيشكف ىذه الفكرة
البلعقبلنية كالنتائج المترتبة عمى ذلؾ، ثـ عكس المشيد كىـ يعيشكف الفكرة العقبلنية 
المقابمة ليذه الفكرة كالنتائج المترتبة عمى ذلؾ، مع التأكيد عمى ضركرة الحديث الذاتي 

 .اإليجابي مع النفس مما يعمؿ عمى تفنيد ىذه الفكرة

 

 يطمب الباحث مف الطمبة كتابة األفكار المتعمقة بيذه الفكرة كما سببتو مف : الكاجب المنزلي
 .مشاعر غير سارة كأحاديث داخمية سمبية متعمقة بذلؾ كمناقشتيا في الجمسة القادمة

 
 كشكر أعضاء المجمكعة كتحديد مكعد المقاء القادـ  ءتمريف اإلنيا 
 
 

الجمسة العاشرة  

 يجب أف يعتمد الشخص عمى اآلخريف كأف يككف ىناؾ شخص أقكل منو : "عنوان الجمسة
" يعتمد عميو 

 ( دقيقة80):  الزمن
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أىداف الجمسة 

.  مناقشة الكاجب المنزلي كتصكيب أم مداخبلت1.
أف يتعرؼ طمبة المجمكعة التجريبية عمى الفكرة البلعقبلنية الثامنة مف نظرية ألبرت 2. 

. أليس 
 . معرفة كيؼ تؤثر ىذه الفكرة البلعقبلنية عمى سمكؾ العنؼ عند الطمبة3.

. أف يتمكف أفراد المجمكعة التجريبية مف دحض ىذه الفكرة4. 
 

المحاضرة المبسطة، الحكار كالنقاش، حديث الذات، الكاجب المنزلي، ":الفنيات المستخدمة
 " االسترخاء، النمذجة
محتوى الجمسة 

  ،يقـك الباحث بتدريب أعضاء المجمكعة التجريبية عمى تمريف االسترخاء لمدة عشر دقائؽ
 عمييا في ب تكرار عممية االسترخاء كالتدرمةكيطمب الباحث مف طمبة المجمكعة التجريبي

البيت باستمرار، حيث يعمؿ االسترخاء عمى خمؽ جك مف األماف كاليدكء كخفض التكتر 
أثناء الجمسة اإلرشادية مما يسيـ في أنجاح العمؿ عمى تفنيد المعتقدات البلعقبلنية 

 .كالتكصؿ إلى القرار العقبلني المنطقي

 

  يقـك الباحث بمراجعة كمناقشة الطمبة بالكاجب المنزلي المتعمؽ بالفكرة البلعقبلنية السابعة
. كأخذ التغذية الراجعة منيـ كاإلجابة عف أم تساؤالت أك أم استفسارات

 

  يجب أف يعتمد الشخص )يقـك الباحث بعرض الفكرة البلعقبلنية الثامنة مف أفكار أليس كىي
كيقـك الباحث بطرح السؤاؿ  (عمى اآلخريف كأف يككف ىناؾ شخص أقكل منو يعتمد عميو

كيقـك الباحث بأخذ التغذية الراجعة  (لماذا تعتبر ىذه الفكر ال عقبلنية )التالي عمى الطمبة 
مف الطمبة حكؿ ىذه األسباب التي جعمت مف ىذه الفكرة ال عقبلنية، ثـ يبدأ الباحث 

بتكضيح عدـ منطقيتيا، كيكضح إننا نعتمد جميعا عمى بعضنا البعض إلى حد ما إال أنو 
ليس ىناؾ سبب لممبالغة في االعتمادية ألنيا تضر كتؤدم إلى فقد الحرية كتحقيؽ الذات 

لى الفشؿ في التعمـ كفقد األماف بسبب كقكع  كما أنيا تقكد إلى مزيد مف االعتمادية، كا 
الشخص تحت رحمة مف يعتمد عمييـ، كفي حاؿ غياب اآلخريف الذيف يعتمد عمييـ ىؿ 

 كظركفو كميماتو أـ سيحارب قسيقؼ الفرد عاجزا ال يعمؿ شيئا كال يتعاطى مع مسؤكليات
 .الفشؿ مع نفسو كمع اآلخريف
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كالشخص العقبلني يسعى إلى االستقبللية كاالعتماد عمى الذات كالتمرد مف التبعية لآلخريف كىذا 
ال يعني إطبلقا عدـ طمب العكف كالمساعدة مف اآلخريف بؿ يمكف طمبيا كلكف في حدكد منطقية 

. كبكجد حاجة فعمية لذلؾ
 

  يناقش الباحث مع طمبة المجمكعة التجريبية تأثير ىذه الفكرة البلعقبلنية عمى سمكؾ العنؼ
عند الطمبة، كيكضح الباحث لمطمبة أف الطالب الذم يعتمد عمى اآلخريف كيقع تحت رحمتيـ 
كسيطرتيـ فإف ىذا الكضع يؤدم بو إلى استغبلليـ لو كىك بحد ذاتو شكؿ مف أشكاؿ العنؼ 
ىذا مف ناحية كمف ناحية أخرل فإف الطالب الذم يفقد األماف كيككف صاحب تقدير ذات 

متدني فإنو قد يمجأ إلى العنؼ إما في محاكلة منو إليجاد شخص أخر يعتمد عميو آك ليبرىف 
 .لمطبلب أنو ما زاؿ عنده الكثير مف المكاىب كالقدرات ألثبتيا ليـ

 

  عمى الفرد أف  )يطمب الباحث مف الطمبة ذكر الفكرة البلعقبلنية المقابمة ليذه الفكرة كىي
يعتمد عمى نفسو كال يبحث عف شخص أخر يعتمد عميو كيسعى إلى االستقبللية الذاتية 

مكانياتو كفي نفس الكقت يحاكؿ االستفادة مف خبرات اآلخريف  معتمدا في ذلؾ عمى قدراتو كا 
 . ما دامت ىناؾ ضركرة لذلؾ

 

  يقـك الباحث بذكر أمثمة كنماذج مف الكاقع المدرسي عمى ىذه الفكرة كيطمب مف الطمبة
 . ذكر أمثمة كنماذج حكؿ ىذه الفكرة

 

  يطمب الباحث مف طمبة المجمكعة التجريبية أف يتخيمكا أنفسيـ يعيشكف ىذه الفكرة
البلعقبلنية كالنتائج المترتبة عمى ذلؾ، ثـ عكس المشيد كىـ يعيشكف الفكرة العقبلنية 
المقابمة ليذه الفكرة كالنتائج المترتبة عمى ذلؾ، مع التأكيد عمى ضركرة الحديث الذاتي 

 .اإليجابي مع النفس مما يعمؿ عمى تفنيد ىذه الفكرة

 

 يطمب الباحث مف الطمبة كتابة األفكار المتعمقة بيذه الفكرة كما سببتو مف :الكاجب المنزلي
. مشاعر غير سارة ك أحاديث داخمية سمبية متعمقة بذلؾ كمناقشتيا في الجمسة القادمة

 كشكر أعضاء المجمكعة كتحديد مكعد المقاء القادـءتمريف اإلنيا  .
الجمسة الحادية عشر  

أف الخبرات كاألحداث الماضية تحدد السمكؾ في الكقت الحاضر ك أف " : عنوان الجمسة
 "الخبرات الماضية ال يمكف استبعادىا أك محكىا 
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 (دقيقة80 ): الزمن

أىداف الجمسة 

.  مناقشة الكاجب المنزلي كتصكيب أم مداخبلت 1.

 أف يتعرؼ طمبة المجمكعة التجريبية عمى الفكرة البلعقبلنية التاسعة مف نظرية ألبرت 2.
. أليس
 .معرفة كيؼ تؤثر ىذه الفكرة البلعقبلنية عمى سمكؾ العنؼ عند الطمبة3. 

. أف يتمكف أفراد المجمكعة التجريبية مف دحض ىذه الفكرة 4. 
 

المحاضرة المبسطة، الحكار كالنقاش، حديث الذات، الكاجب المنزلي، ": الفنيات المستخدمة
". االسترخاء، النمذجة

 
محتوى الجمسة 

  ،يقـك الباحث بتدريب أعضاء المجمكعة التجريبية عمى تمريف االسترخاء لمدة عشر دقائؽ
 تكرار عممية االسترخاء كالتدرب عمييا في ةكيطمب الباحث مف طمبة المجمكعة التجريبي

البيت باستمرار، حيث يعمؿ االسترخاء عمى خمؽ جك مف األماف كاليدكء كخفض التكتر 
أثناء الجمسة اإلرشادية مما يسيـ في أنجاح العمؿ عمى تفنيد المعتقدات البلعقبلنية 

 .كالتكصؿ إلى القرار العقبلني المنطقي

 

  يقـك الباحث بمراجعة كمناقشة الطمبة بالكاجب المنزلي المتعمؽ بالفكرة البلعقبلنية الثامنة
 .كأخذ التغذية الراجعة منيـ كاإلجابة عف أم تساؤالت أك أم استفسارات

 

  أف الخبرات كاألحداث الماضية تحدد السمكؾ في )يقـك الباحث بطرح الفكرة التاسعة كىي
كيقـك الباحث بأخذ  (الكقت الحاضر كأف الخبرات الماضية ال يمكف استبعادىا أك محكىا

تغذية راجعة مف الطمبة حكؿ األسباب التي جعمت ىذه الفكرة ال عقبلنية، ثـ يبدأ بتكضيح 
األسباب التي أدت إلى عدـ منطقيتيا كعقبلنيتيا، فالسمكؾ الذم يبدك ضركريا في الماضي 
قد ال يككف ضركريا في الكقت الحاضر، كما أف الحمكؿ الماضية لممشكبلت السابقة قد ال 
تككف مبلئمة كحمكؿ لممشكبلت الحالية، كالمشكبلت الماضية قد تؤدم إلى تجنب تغيير 
السمكؾ كنكع مف التيرب أك التبرير، كالشخص العقبلني يدرؾ أف الماضي ميـ، كلكنو 

ثارة التساؤالت حكؿ  يدرؾ أف الحاضر يمكف تغيره عف طريؽ تحميؿ المؤثرات الماضية كا 
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بعض المعتقدات المؤلمة المكتسبة كالتي تضطره إلى أف يسمؾ عمى ىذا النحك في الكقت 
تحميؿ تأثير الماضي مراجعا المعتقدات كاألفكار الخاطئة أك الضارة أك غير )الحالي 

 .(المعقكلة التي اكتسبت فيو كتغيرىا في الحاضر 

 

  ،يناقش الباحث مع الطمبة تأثير ىذه الفكرة البلعقبلنية عمى سمكؾ العنؼ عند الطمبة
كيكضح الباحث لمطمبة أف الطالب الذم يعيش أسيرا لذكريات الماضي يقاـك أم جديد في 
الكقت الحاضر فإذا كانت عبلقاتو سيئة ببعض زمبلءه في الماضي أنعكس ىذا السمكؾ 

 .عمى عبلقتو مع زميمو أك أصدقاء زمبلئو في إحدل صكر العنؼ

 

  يجب عمى الفرد )يطمب الباحث مف الطمبة ذكر الفكرة العقبلنية المقابمة ليذه الفكرة كىي
أف ال يظؿ معتمدا اعتمادا كميا عمى خبراتو الماضية ألف الحمكؿ التي كضعت لممشكبلت 
الماضية قد ال تككف مبلئمة لمشكبلت الكقت الحاضر كلكف يمكف االستفادة منيا فقط في 

 . تحقيؽ األىداؼ المستقبمية

 

  يقـك الباحث بذكر أمثمة كنماذج مف الكاقع المدرسي عمى ىذه الفكرة كيطمب مف الطمبة
 . ذكر أمثمة كنماذج حكؿ ىذه الفكرة

 

  يطمب الباحث مف طمبة المجمكعة التجريبية أف يتخيمكا أنفسيـ يعيشكف ىذه الفكرة
البلعقبلنية كالنتائج المترتبة عمى ذلؾ، ثـ عكس المشيد كىـ يعيشكف الفكرة العقبلنية 
المقابمة ليذه الفكرة كالنتائج المترتبة عمى ذلؾ، مع التأكيد عمى ضركرة الحديث الذاتي 

 .االيجابي مع النفس مما يعمؿ عمى تفنيد ىذه الفكرة

 يطمب الباحث مف الطمبة كتابة األفكار المتعمقة بيذه الفكرة كما سببتو مف : الكاجب المنزلي
 .مشاعر غير سارة كأحاديث داخمية سمبية متعمقة بذلؾ كمناقشتيا في الجمسة القادمة

 ك شكر أعضاء المجمكعة كتحديد مكعد المقاء القادـءتمريف اإلنيا  .
 
 
 

الجمسة الثانية عشر 
 

ينبغي عمى الفرد أف يشعر بالحزف لما يصيب اآلخريف مف مشكبلت        ك ": عنوان الجمسة
 " تاضطرا با
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 ( دقيقة80 ):الزمن
 

أىداف الجمسة 
.  مناقشة الكاجب المنزلي كتصكيب أم مداخبلت 1.
 أف يتعرؼ طمبة المجمكعة التجريبية عمى الفكرة البلعقبلنية العاشرة مف نظرية ألبرت 2.

. أليس
 .معرفة كيؼ تؤثر ىذه الفكرة البلعقبلنية عمى سمكؾ العنؼ عند الطمبة 3. 

. أف يتمكف أفراد المجمكعة التجريبية مف دحض ىذه الفكرة 4. 
 

المحاضرة المبسطة، الحكار كالنقاش، حديث الذات، الكاجب المنزلي، : " الفنيات المستخدمة
 "االسترخاء، النمذجة

 
محتوى الجمسة 

  يقـك الباحث بتدريب أعضاء المجمكعة التجريبية عمى تمريف االسترخاء لمدة عشر  دقائؽ
 عمييا ب تكرار عممية االسترخاء كالتدرمة، ك يطمب الباحث مف طمبة المجمكعة التجريبي

في البيت باستمرار، حيث يعمؿ االسترخاء عمى خمؽ جك مف األماف كاليدكء كخفض 
التكتر أثناء الجمسة اإلرشادية مما يسيـ في أنجاح العمؿ عمى تفنيد المعتقدات البلعقبلنية 

 .كالتكصؿ إلى القرار العقبلني المنطقي 

 

  يقـك الباحث بمراجعة كمناقشة الطمبة بالكاجب المنزلي المتعمؽ بالفكرة البلعقبلنية التاسعة
 .كأخذ التغذية الراجعة منيـ كاإلجابة عف أم تساؤالت أك أم استفسارات

 
 

 ينبغي عمى الفرد أف يشعر بالحزف لما يصيب  )يقـك الباحث بطرح الفكرة العاشرة كىي
كيقـك الباحث بسؤاؿ الطمبة لماذا تعتبر ىذه الفكرة ال  ( تاآلخريف مف مشكبلت كاضطرابا

عقبلنية، ثـ يقـك الباحث بتكضيح األسباب التي تجعؿ منيا فكرة ال عقبلنية كغير منطقية، 
كذلؾ ألف مشكبلت اآلخريف ال ينبغي أف تككف مصدر ىـ كبير لنا حتى كلك كاف سمكؾ 
اآلخريف يؤثر فينا فإف تفسيرنا ليذا التأثير ىك الذم يقمقنا أك            يحزننا، كعندما 

يصبح الفرد ميتما بسمكؾ اآلخريف فإف ىذا االىتماـ قد يؤدم إلى إىماؿ المشاكؿ 
الخاصة، كالشخص العاقؿ ىك الذم يتمالؾ نفسو كيبذؿ جيدا إذا كاف يستطيع لمساعدة 
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اآلخريف في حؿ مشكبلتيـ بدال مف أف يحزف كيكتئب كيحمؿ اليـ فقط فمشاكؿ الناس 
 .، كما أف الفرد ال يستطيع التحكـ بسمككيات اآلخريفؼدائمة كال تتكؽ

 

                       يناقش الباحث مع الطمبة تأثير ىذه الفكرة البلعقبلنية عمى سمكؾ العنؼ عند 
الطمبة، كيكضح لمطمبة أف المبالغة باىتماـ الفرد بسمككيات اآلخريف قد يككف عذرا كافيا 

لعدـ مكاجيتو لمشكبلتو، كما أف سمككيات اآلخريف الذم ال يقبميا قد تدفع بردة فعؿ 
 .عنيفة

 

  عمى الفرد أف ) يطمب الباحث مف الطمبة ذكر الفكرة العقبلنية المقابمة ليذه الفكرة كىي
يساعد اآلخريف في حؿ مشاكميـ دكف أف ينزعج كيحزف لما يصيبيـ مف        

ذا لـ يكف بكسعو فعؿ ذلؾ فإنو ينبغي أف يتقبؿ ىذا كيحاكؿ أف يخفؼ مف  اضطرابات، كا 
 .آثار ىذا الحزف ك القمؽ بقدر استطاعتو

 
  يقـك الباحث بذكر أمثمة كنماذج مف الكاقع المدرسي عمى ىذه الفكرة كيطمب مف الطمبة

 .ذكر أمثمة ك نماذج حكؿ ىذه الفكرة

 

  يطمب الباحث مف طمبة المجمكعة التجريبية أف يتخيمكا أنفسيـ يعيشكف ىذه الفكرة
البلعقبلنية كالنتائج المترتبة عمى ذلؾ، ثـ عكس المشيد كىـ يعيشكف الفكرة العقبلنية 
المقابمة ليذه الفكرة كالنتائج المترتبة عمى ذلؾ، مع التأكيد عمى ضركرة الحديث الذاتي 

 .االيجابي مع النفس مما يعمؿ عمى تفنيد ىذه الفكرة 

  يطمب الباحث مف الطمبة كتابة األفكار المتعمقة بيذه الفكرة كما سببتو مف :الكاجب المنزلي
 .مشاعر غير سارة ك أحاديث داخمية سمبية متعمقة بذلؾ كمناقشتيا في الجمسة القادمة

 كشكر أعضاء المجمكعة كتحديد مكعد المقاء القادـءتمريف اإلنيا . 

 
 
 

الجمسة الثالثة عشر  

" ىناؾ دائما حؿ صحيح كمثالي لكؿ مشكمة ، كيجب الكصكؿ إليو": عنوان الجمسة 

 ( دقيقة80):  الزمن 
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أىداف الجمسة 

. مناقشة الكاجب المنزلي كتصكيب أم مداخبلت1.  
أف يتعرؼ طمبة المجمكعة التجريبية عمى الفكرة البلعقبلنية الحادية عشرة مف نظرية ألبرت 2.  

. أليس
 .معرفة كيؼ تؤثر ىذه الفكرة البلعقبلنية عمى سمكؾ العنؼ عند الطمبة3.  

. أف يتمكف أفراد المجمكعة التجريبية مف دحض ىذه الفكرة4.  
 

المحاضرة المبسطة، الحكار كالنقاش، حديث الذات، الكاجب المنزلي، ": الفنيات المستخدمة 
 "االسترخاء، النمذجة

 
محتوى الجمسة 

  يقـك الباحث بتدريب أعضاء المجمكعة التجريبية عمى تمريف االسترخاء لمدة عشر دقائؽ
 عمييا ب تكرار عممية االسترخاء ك التدرمة، كيطمب الباحث مف طمبة المجمكعة التجريبي

في البيت باستمرار، حيث يعمؿ االسترخاء عمى خمؽ جك مف األماف كاليدكء كخفض 
التكتر أثناء الجمسة اإلرشادية مما يسيـ في أنجاح العمؿ عمى تفنيد المعتقدات البلعقبلنية 

 .كالتكصؿ إلى القرار العقبلني المنطقي 

 

  يقـك الباحث بمراجعة كمناقشة الطمبة بالكاجب المنزلي المتعمؽ بالفكرة البلعقبلنية العاشرة
 .كأخذ التغذية الراجعة منيـ كاإلجابة عف أم تساؤالت أك أم استفسارات

 

  ىناؾ دائما حؿ صحيح كمثالي لكؿ مشكمة، )يقـك الباحث بطرح الفكرة الحادية عشر كىي
 .كيقـك الباحث بسؤاؿ الطمبة لماذا تعتبر ىذه الفكرة ال عقبلنية ؟ (كيجب الكصكؿ إليو

 
 

:  ثـ يكضح الباحث األسباب التي تجعؿ مف ىذه الفكرة ال عقبلنية كغير منطقية كىي
. أنو ال يكجد حؿ مثالي ككحيد لكؿ مشكمة -
أف المخاطر التي يتصكرىا الفرد بسبب فشمو في التكصؿ إلى الحؿ الصحيح تعتبر أمر  -

 غير كاقعي، ككذلؾ اإلصرار عمى كجكد مثؿ ىذا الحؿ يؤدم إلى القمؽ كالخكؼ 



176 

 

أف إصرار الفرد في الكصكؿ إلى الحؿ الكامؿ ينتج عنو حمكؿ ضعيفة جدا كالشخص  -
المنطقي يحاكؿ أف يبحث عف حمكؿ متنكعة لممشكمة الكاحدة، كأف يختار أفضميا كأكثرىا 

 .كاقعية مع االقتناع بأنو ال يكجد حؿ مثالي ألم مشكمة

  ،يناقش الباحث مع الطمبة تأثير ىذه الفكرة البلعقبلنية عمى سمكؾ العنؼ عند        الطمبة
كيكضح أف االضطرابات االنفعالية كالسمكؾ العنيؼ تنتج عند الطمبة الذيف يصركف عمى حؿ 
كاحد، كىذا الحؿ قد ال يبلئـ اآلخريف مما يجعميـ في صداـ دائـ مع اآلخريف بسبب تمسكيـ 

بكجيو نظرىـ، كمف ناحية أخرل فالطالب الذم يعتقد بمثؿ ىذا المعتقد ليس عنده أم 
 .استعداد الكتساب ميارات جديدة تمكنو مف التعامؿ مع المكاقؼ المختمفة

 

  ليس ىناؾ حؿ ) يطمب الباحث مف الطمبة ذكر الفكرة العقبلنية المقابمة ليذه الفكرة كىي
مثالي أك كامؿ لمشاكؿ البشر كيجب مكاجية المشكبلت بحسـ كأف ىناؾ حمكال متنكعة 

ذا لـ نصؿ إلى حؿ نيائي لمشكمة ما فقد يككف ىناؾ حمكال بديمة  لممشكبلت التي يكاجييا، كا 
 .أك كسط لبعض المشكبلت

 
  يقـك الباحث بذكر أمثمة كنماذج مف الكاقع المدرسي عمى ىذه الفكرة كيطمب مف الطمبة

 . ذكر أمثمة كنماذج حكؿ ىذه الفكرة

  يطمب الباحث مف طمبة المجمكعة التجريبية أف يتخيمكا أنفسيـ يعيشكف ىذه الفكرة
البلعقبلنية كالنتائج المترتبة عمى ذلؾ، ثـ عكس المشيد كىـ يعيشكف الفكرة العقبلنية 
المقابمة ليذه الفكرة كالنتائج المترتبة عمى ذلؾ، مع التأكيد عمى ضركرة الحديث الذاتي 

 .االيجابي مع النفس مما يعمؿ عمى تفنيد ىذه الفكرة

  يطمب الباحث مف الطمبة كتابة األفكار المتعمقة بيذه الفكرة كما سببتو مف :الكاجب المنزلي
 .مشاعر غير سارة كأحاديث داخمية سمبية متعمقة بذلؾ كمناقشتيا في الجمسة القادمة

 كشكر أعضاء المجمكعة كتحديد مكعد المقاء القادـءتمريف اإلنيا  .
 
 

الجمسة الرابعة عشر  

ينبغي أف يتسـ الشخص بالرسمية كبالجدية في التعامؿ مع اآلخريف حتى : " عنكاف الجمسة 
" تككف لو قيمة كمكانة محترمة بيف الناس

 (دقيقة80 ):  الزمن  
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 أىداف الجمسة 

. مناقشة الكاجب المنزلي كتصكيب أم مداخبلت 1. 
 أف يتعرؼ طمبة المجمكعة التجريبية عمى الفكرة البلعقبلنية الثانية عشر التي أضافيا 2.

. الريحاني 
 . معرفة كيؼ تؤثر ىذه الفكرة البلعقبلنية عمى سمكؾ العنؼ عند الطمبة3.

. إف يتمكف أفراد المجمكعة التجريبية مف دحض ىذه الفكرة4. 
 

، مالمحاضرة المبسطة، الحكار كالنقاش، حديث الذات، الكاجب المنزؿ: "الفنيات المستخدمة 
" االسترخاء، النمذجة 

 
محتوى الجمسة 

  ،يقـك الباحث بتدريب أعضاء المجمكعة التجريبية عمى تمريف االسترخاء لمدة عشر دقائؽ
 عمييا في ب تكرار عممية االسترخاء كالتدرمةكيطمب الباحث مف طمبة المجمكعة التجريبي

البيت باستمرار، حيث يعمؿ االسترخاء عمى خمؽ جك مف األماف كاليدكء كخفض التكتر 
أثناء الجمسة اإلرشادية مما يسيـ في أنجاح العمؿ عمى تفنيد المعتقدات البلعقبلنية 

 .كالتكصؿ إلى القرار العقبلني المنطقي

  يقـك الباحث بمراجعة كمناقشة الطمبة بالكاجب المنزلي المتعمؽ بالفكرة البلعقبلنية الحادية
 .عشر كأخذ التغذية الراجعة منيـ كاإلجابة عف أم تساؤالت أك أم استفسارات

 

  ينبغي أف يتسـ الشخص بالرسمية )يقـك الباحث بعرض الفكرة البلعقبلنية الثانية عشر
 (كبالجدية في التعامؿ مع اآلخريف حتى تككف لو قيمة كمكانة محترمة بيف الناس

كيكضح الباحث عدـ عقبلنية ىذه الفكرة ألنو كبالرغـ مف أف الرسمية كالجدية ضركرية في بعض 
المكاقؼ إال أنيا غير مناسبة في مكاقؼ أخرل خاصة في تعامؿ الفرد مع أسرتو كأصدقائو، كما 
أنيا تحـر الشخص مف أف يعبر عف عكاطفو بحرية كأف يتقبؿ مف اآلخريف تعبيرىـ عف عكاطفيـ 

تجاىو، كما أف التعامؿ بعصبية كبطرؽ جافة يزيد في البعد عف ىذا الفرد مما يشكؿ العنؼ 
كالعدكانية اتجاىو كمف ىنا نرل تأكيد القرآف الكريـ عمى أىمية السمكؾ الحسف كالمرف في التعامؿ 

سكرة آؿ عمراف، آية ) ((لك كنت فظا غميظ القمب النفضكا مف حكلؾ  ))مع اآلخريف قاؿ تعالى 
159 .)
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كاإلنساف العقبلني يتعامؿ مع اآلخريف بمركنة كطبيعة ىادئة كتكاصؿ جيد ، كيتعامؿ بتكازف 
اتجاه الناس كالمكاقؼ المختمفة، كما أنو يقدر األمكر كيعطييا حجميا الحقيقي دكف       مبالغة، 

. كما أف اإلنساف العقبلني ال يجبر الناس عمى أف يتعاممكا معو كما يريد 
 

        يناقش الباحث مع الطمبة تأثير ىذه الفكرة البلعقبلنية عمى سمكؾ العنؼ عند
الطمبة، كيكضح الباحث لمطمبة أف الطالب الذم يتعامؿ مع الناس بالطريقة التي يريدىا  
يحاكؿ أف يفرض عمييـ ىذه الطريقة فإنو سكؼ يعاني مف العنؼ مف قبؿ اآلخريف كمف 

كما أف الشخص الذم يتعامؿ بطريقة جافة . ناحية أخرل فإنو سيكجو إلييـ العنؼ أيضا
يجعؿ الناس ينفركف منو مما يشكؿ العدكانية كالعنؼ في سمككيـ تجاه ىذا الشخص كال 

 .يستطيعكف تحممو 

 عمى الشخص أف ) يطمب الباحث مف الطمبة ذكر الفكرة العقبلنية المقابمة ليذه الفكرة كىي
 .(يتعامؿ بالرفؽ كالميف كالصبر مع اآلخريف 

  يقـك الباحث بذكر أمثمة كنماذج مف الكاقع المدرسي عمى ىذه الفكرة كيطمب مف الطمبة
 . ذكر أمثمة كنماذج حكؿ ىذه الفكرة

  يطمب الباحث مف طمبة المجمكعة التجريبية أف يتخيمكا أنفسيـ يعيشكف ىذه الفكرة
البلعقبلنية كالنتائج المترتبة عمى ذلؾ، ثـ عكس المشيد كىـ يعيشكف الفكرة العقبلنية 
المقابمة ليذه الفكرة كالنتائج المترتبة عمى ذلؾ، مع التأكيد عمى ضركرة الحديث الذاتي 

 .االيجابي مع النفس مما يعمؿ عمى تفنيد ىذه الفكرة 

 يطمب الباحث مف الطمبة كتابة األفكار المتعمقة بيذه الفكرة كما سببتو مف : الكاجب المنزلي
 .مشاعر غير سارة كأحاديث داخمية سمبية متعمقة بذلؾ كمناقشتيا في الجمسة القادمة

 كشكر أعضاء المجمكعة كتحديد مكعد المقاء القادـءتمريف اإلنيا  .
 

 

 

 

الجمسة الخامسة عشر  

 " ال شؾ في أف مكانة الرجؿ ىي األىـ فيما يتعمؽ بعبلقتو مع المرأة" : عنوان الجمسة
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 (دقيقة80 ): الزمن

 أىداف الجمسة

 .مناقشة الكاجب المنزلي كتصكيب أم مداخبلت 1.

أف يتعرؼ طمبة المجمكعة التجريبية عمى الفكرة البلعقبلنية الثالثة عشر التي أضافيا . 2
. الريحاني

 .معرفة كيؼ تؤثر ىذه الفكرة البلعقبلنية عمى سمكؾ العنؼ عند الطمبة 3.  

 .أف يتمكف أفراد المجمكعة التجريبية مف دحض ىذه الفكرة 4.  

 الفنيات المستخدمة

. . المحاضرة المبسطة، الحكار كالنقاش، حديث الذات، الكاجب المنزلي، االسترخاء، النمذجة
محتوى الجمسة 

  ،يقـك الباحث بتدريب أعضاء المجمكعة التجريبية عمى تمريف االسترخاء لمدة عشر دقائؽ
 عمييا في ب تكرار عممية االسترخاء كالتدرمةك يطمب الباحث مف طمبة المجمكعة التجريبي

البيت باستمرار، حيث يعمؿ االسترخاء عمى خمؽ جك مف األماف كاليدكء كخفض التكتر 
أثناء الجمسة اإلرشادية مما يسيـ في أنجاح العمؿ عمى تفنيد المعتقدات البلعقبلنية ك 

 .التكصؿ إلى القرار العقبلني المنطقي 

  يقـك الباحث بمراجعة كمناقشة الطمبة بالكاجب المنزلي المتعمؽ بالفكرة البلعقبلنية الثالثة
 .عشر كأخذ التغذية الراجعة منيـ كاإلجابة عف أم تساؤالت أك أم استفسارات

  ال شؾ في أف مكانة الرجؿ ىي  ))يقـك الباحث بعرض الفكرة البلعقبلنية الثالثة عشر
كيكضح الباحث مف خبلؿ النقاش مع المجمكعة أف ( (األىـ فيما يتعمؽ بعبلقتو مع المرأة 

ىذه الفكرة تعتبر ال عقبلنية ألف الرجؿ كالمرأة سكاء في التكريـ كالتكميؼ الشرعي ككذلؾ 
سكاء في الثكاب كالعقاب كالدعكة إلى اهلل، كأف المجتمع الذككرم كحده الذم يمارس ىذه 
الثقافة ضد المرأة، كما أف المرآة تستطيع القياـ بكثير مف الميمات كالمسؤكليات كالتي قد 

ال يقدر بعض الرجاؿ عمى تحمميا كالقياـ بيا ، كىناؾ الكثير مف النساء المكاتي كانت ليف 
 .شيرة كاسعة في مختمؼ المياديف اإلبداعية كاإلبتكارية 

 

  ال تعد مكانة )يطمب الباحث مف الطمبة ذكر الفكرة العقبلنية المقابمة ليذه الفكرة كىي
 تالرجؿ أكثر أىمية بالنسبة لعبلقتو مع المرأة كلكنيا تتحدد مف خبلؿ أدكار كمسؤكليا
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، فضبل ت، كال بد أف يدرؾ الفرد ىذه األفكار كالمسؤكلياقمعينة، فمكؿ لو دكره كمسؤكليات
 .عف القيمة اإلنسانية لكؿ منيما

  

  يقـك الباحث بذكر أمثمة كنماذج مف الكاقع المدرسي عمى ىذه الفكرة كيطمب مف الطمبة
 . ذكر أمثمة كنماذج حكؿ ىذه الفكرة

 

  يطمب الباحث مف طمبة المجمكعة التجريبية أف يتخيمكا أنفسيـ يعيشكف ىذه الفكرة
البلعقبلنية كالنتائج المترتبة عمى ذلؾ، ثـ عكس المشيد كىـ يعيشكف الفكرة العقبلنية 
المقابمة ليذه الفكرة كالنتائج المترتبة عمى ذلؾ، مع التأكيد عمى ضركرة الحديث الذاتي 

 .االيجابي مع النفس مما يعمؿ عمى تفنيد ىذه الفكرة

 يطمب الباحث مف الطمبة كتابة األفكار المتعمقة بيذه الفكرة كما سببتو مف : الكاجب المنزلي
 .مشاعر غير سارة كأحاديث داخمية سمبية متعمقة بذلؾ كمناقشتيا في الجمسة القادمة

 كشكر أعضاء المجمكعة كتحديد مكعد المقاء القادـءتمريف اإلنيا  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجمسة السادسة عشر 

 "إنياء العمؿ مع المجمكعة اإلرشادية: "عنوان الجمسة
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  (دقيقة80 ): الزمن

أىداف الجمسة  

 .مناقشة الكاجب المنزلي1. 
 . أخذ تقكيـ شفيي مف أعضاء المجمكعة اإلرشادية2.

  كاستمارة تقيـ الجمسات، ((لمظاىر العنؼ)) تكزيع االختبار البعدم 3.

أجراء تمريف اإلنياء ، حيث يضع كؿ طالب كرقة عمى ظيره معمقة بخيط في عنقو كيقـك كؿ 4. 
طالب بكتابة جممة ايجابية لكؿ طالب يعبر عف مشاعره اتجاىو كيطبؽ الباحث ىذا التمريف مع 

. الطمبة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( 4)ممحق رقم 

وبعد  أفراد المجموعة التجريبية قبلالمتوسطات الحسابية لفقرات مظاىر العنف المدرسي لدى 
  تطبيق البرنامج
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مظاىر العنف نحو االخرين: البعد االول  

متوسط الفقرة رقم 
القياس 
القبمي  

االنحراف 
المعياري 

متوسط 
 القياس البعدي

االنحراف 
المعياري 

الفرق في 
 المتوسطات

 3.4- 0.0000 1.0000 0.6992 4.4000 أقدم شكوى كاذبة ضد الطالب 1
 3.3- 0.6749 1.3000 0.5164 4.6000 أتشاجر مع الطمبة باستخدام األيدي  2
 3.2- 0.3162 1.1000 0.9487 4.3000 أقوم بتيديد الطالب 3

أقوم بكتابة عبارات سيئة أو خادشة  4
الجدران )لمحياة ضد الطمبة عمى 
(والمقاعد أو دورات المياه  

4.2000 0.6325 1.2000 0.4216 -3 

أقوم بترويج إشاعة كاذبة ضد بعض  5
 الطمبة 

4.2000 0.6325 1.3000 0.4830 -2.9 

 2.7- 0.7379 1.9000 0.5164 4.6000 أقوم بركل أحد الطالب 6

تجاه  (شتائم)أستخدم ألفاظا غير ميذبة  7
 الطمبة

4.2000 0.6325 1.8000 0.7888 -2.4 

أعتدي بالضرب عمى اآلخرين حين  8
 اختمف معيم في الرأي

4.3000 0.6749 2.0000 0.8165 -2.3 

أتشاجر مع الطمبة باستخدام آالت حادة  9
(سكين)  

4.0000 0.6667 1.8000 1.0328 -2.2 

 2.2- 0.5676 2.1000 0.8233 4.3000 أسخر من اآلخرين 11

 2.1- 0.8756 2.1000 0.4216 4.2000 أمسك الطالب وأدفعيم عمداً  11

 1.4- 1.4491 2.9000 0.4830 4.3000 أوجو المكمات لمطمبة اآلخرين 12

 العنف نحو الممتمكات :  البعد الثاني

 3.6- 0.0000 1.0000 0.5164 4.6000 أكسر النوافذ الزجاجية  13
المختبر، )أخرب واتمف ومرافق المدرسة  14

(المكتبة، الحمامات  
4.3000 0.6749 1.9000 0.5676 -3.4 

 3.2- 0.4216 1.2000 0.6992 4.4000  والكراسي والطاوالت ةأقوم بتخريب األجيز 15
 3.1- 0.0000 1.0000 0.5676 4.1000 أقوم بالكتابة عمى المقاعد والجدران 16
 3.1- 0.4216 1.2000 0.6749 4.3000 أقوم بسرقة ممتمكات المدرسة 17
 2.9- 0.6325 1.2000 0.7379 4.1000 أخدش جدران وأبواب المدرسة 18
 2.6- 0.9428 2.0000 0.5164 4.6000 أقوم بتحطيم حنفيات المياه  19
 2.5- 0.7071 1.5000 0.6667 4.0000 أقوم بإتالف أزىار ومزروعات المدرسة 20
 1.9- 1.2867 2.1000 0.8165 4.0000 أرمي المخمفات في الساحة 21
 1.3- 1.1595 2.3000 0.6992 3.6000 أمزق كتب ومجالت المدرسة  22
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مظاىر التمرد عمى أنظمة وقوانين المدرسة: البعد الثالث    

أثير الفوضى وأتكمم مع زمالئي أثناء  23
شرح المدرس في الحصة في أمور 

 خارجة عن الحصة

4.6000 0.5164 1.7000 0.6749 -2.9 

 2.8- 0.8233 1.7000 0.5270 4.5000 ال التزم بالزي المدرسي  24
 2.8- 0.7071 1.5000 0.6749 4.3000 ال أقوم بحل الواجبات المنزلية  25
 2.8- 0.5164 1.6000 0.5164 4.4000 أقوم بتمزيق كتبي  36
 2.8- 0.6992 1.6000 0.6992 4.4000 أغش في بعض االمتحانات 27

أتأخر بشكل متكرر عن الطابور  28
 الصباحي 

4.0000 0.6667 1.3000 0.6749 -2.7 

أتشاجر مع المدرس إذا طمب مني التزام  29
 داخل الحصص

4.6000 0.5164 2.0000 1.1547 -2.6 

 2.5- 0.9189 1.8000 0.6749 4.3000 أقوم بمقاطعة األستاذ أثناء الشرح 30

 2.3- 1.1005 2.1000 0.5164 4.4000 أخرج كثيرًا بين وأثناء الحصص 30
 2- 1.2649 2.4000 0.5164 4.4000 ال استعد لالختبارات المدرسية 32
 1.6- 1.0593 2.7000 0.4830 4.3000 أغيب عن المدرسة بشكل متكرر 33

مظاىر العنف نحو الذات  : البعد الرابع  
 3.3- 0.6992 1.4000 0.4830 4.7000 عندما انفعل أقوم بعض أصابعي 34

 3.2- 0.4830 1.3000 0.7071 4.5000 عندما انفعل أخربش وجيي محدثًا ألماً  35

عندما اغضب اخبط رأسي بعنف حتى  36
 أصيبو بأذى

4.7000 0.4830 1.5000 0.8498 -3.2 

أحرم نفسي من الممذات مثل األكل أو  37
 الفسح عندما انفعل

4.4000 0.5164 2.1000 0.8756 -3.2 

 2.8- 0.6992 1.4000 0.4216 4.2000 أقضم أظافري عند الغضب  38

 2.7- 0.8433 1.6000 0.8233 4.3000 أشد شعري عند الغضب 39

أتمف األشياء الخاصة والمحببة لي  40
 عندما اغضب

4.2000 0.6325 2.0000 0.9428 -2.2 

 2- 1.5239 1.9000 0.3162 3.9000 عندما اغضب أضغط عمى أسناني 41

 1.8- 1.5670 2.3000 0.7379 4.1000 أقطع مالبسي عندما انفعل   42

( 5)الممحق رقم 
 مظاىر العنف المدرسي بين أفراد المجموعة الضابطة قبل وبعد تطبيق برنامج خفض متوسط

 العنف
تىسط و  مظاىر العنف نحو اآلخرين:انبعد األول

 انقٍاس 

 فاالنحزا

انًعباري 

يتىسط 

انقٍاس 

األنحزاف 

انًعٍاري  انفقزة رقى 
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انبعدي انقبهً 

 0.4714 4.0000 0.7379 3.9000 أمسك الطالب وادفعيم عمداً  1

 0.4830 4.3000 0.8756 4.1000 اقوم بركل احد الطالب 2

 0.8165 4.0000 0.8756 4.1000 أوجو المكمات لمطمبة األخرين 3

 0.5270 4.5000 0.4830 4.3000 أتشاجر مع الطمبة باستخدام األيدي 4

(سكين)أتشاجر مع الطمبة باستخدام أالت حادة 5  4.0000 0.8165 2.8000 1.3166 

 1.3499 3.4000 0.7379 4.1000 أعتدي بالضرب عمى اآلخرين حين اختمف معيم في الرأي 6

تجاه الطمبة(شتائم)أستخدم الفاظًا غير ميذبة 7  4.8000 0.4216 4.3000 0.6749 

 0.7379 4.1000 0.9944 4.1000 أسخر من اآلخرين 8

 0.6667 4.0000 0.5164 4.4000 أقوم بتيديد الطمبة 9

 1.1353 2.8000 0.7379 4.1000 أقدم شكوى كاذبة ضد الطمبة 10

 1.1738 3.6000 0.6992 4.6000 أقوم بترويج إشاعة ضد بعض الطمبة 11

أقوم بكتابة عبارات سيئة أو خادشة لمحياء ضد الطمبةعمى  12
(الجدرانأو المقاعد أو دورات المياه)  

4.4000 0.9661 2.9000 1.4491 

      العنف نحو الممتمكات:البعد الثاني

 0.6992 4.4000 0.7071 4.5000أخدش جدران وأبواب المدرسة   13

 1.3375 2.7000 0.8756 4.1000أكسر النوافذ الزجاجية  14

 1.1353 2.2000 0.6992 4.4000أقوم بتحطيم حنفيات المياه  15

 1.2293 4.2000 0.6992 4.4000أقوم بالكتابة عمى المقاعد والجدران  16

 1.4298 2.6000 0.5164 4.4000أقوم بسرقة ممتمكات المدرسة  17

 0.8233 4.3000 0.5270 4.5000أقوم بتخريب األجيزة والكراسي والطاوالت   18

المختبر،المكتبة، )أخرب وأتمف محتويات ومرافق المدرسة  19
 (الحمامات

4.4000 0.6992 4.4000 0.6992 

 1.2517 4.3000 0.6749 4.3000أقوم بإتالف أزىار ومزروعات المدرسة  20

 1.3166 3.2000 0.8165 4.0000أمزق كتب ومجالت المدرسة  21

 0.5164 4.6000 0.4216 4.8000أرمي القمامة والمخمفات في الساحة  22

    مظاىر التمرد عمى أنظمة وقوانين المدرسة : البعد الثالث

 0.7071 4.5000 0.4830 4.7000أتأخر بشكل متكرر عن الطابور الصباحي  23

 1.1738 3.4000 0.6749 4.3000أغيب عن المدرسة بشكل متكرر  24

 0.6992 4.4000 0.4830 4.7000أخرج كثيرا بين وأثناء الحصص  25

 0.9661 4.4000 0.5164 4.6000ال التزم بالزي المدرسي  26

 0.5164 4.4000 0.6325 4.2000أتشاجر مع المدرس إذا طمب مني االلتزام داخل الحصة  27

أثير الفوضى وأتكمم مع زمالئي أثناء شرح المدرس في  28
الحصة في أمور خارجة عن الحصة 

4.5000 0.5270 4.4000 0.6992 
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 1.1353 2.2000 0.7888 4.2000ال أقوم بحل الواجبات البيتية  29

 1.3540 2.5000 0.8165 4.0000أقوم بتمزيق كتبي  30

 1.0328 3.2000 0.7888 3.8000ال أستعد لالختبارات المدرسية  31

 0.6749 4.3000 0.6325 4.2000أغش في بعض االمتحانات  32

 0.4216 4.8000 0.3162 4.9000أقوم بمقاطعة األستاذ أثناء الشرح  33

    مظاىر العنف نحو الذات : البعد الرابع

 0.9718 4.5000 0.6325 4.2000عندما اغضب أضغط عمى أسناني  34

 0.4830 4.3000 0.4830 4.3000أشد شعري عند الغضب   35

 1.0593 2.7000 0.7379 3.9000عندما أنفعل أخربش وجيي محدثا ألمًا  36

 1.3333 3.0000 0.9487 4.3000أقطع مالبسي عندما أنفعل  37

 0.7071 4.5000 0.6992 4.6000أتمف األشياء الخاصة والمحببة لي عندما أغضب   38

 0.8433 4.4000 1.2649 3.6000عندما انفعل أقوم بعض أصابعي  39

 0.8165 4.0000 0.8756 3.9000أقضم أظافري عند الغضب   40

 1.0541 4.0000 1.4298 3.6000عندما أغضب اخبط رأسي بعنف حتى أصيبو بأذى  41

 1.6364 3.7000 1.4491 3.9000أحرم نفسي من الممذات مثل األكل أو الفسح عندما أنفعل  42

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(  6)الممحق رقم 
متوسطات مظاىر العنف المدرسي ألفراد المجموعة الضابطة والتجريبية عمى القياس البعدي 

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة مظاىر العنف نحو اآلخرين:البعد األول
متوسط الفقرة  رقم

القياس 
األنحرف 
المعياري 

متوسط 
القياس 

األنحراف 
المعياري 
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البعدي البعدي 
 0.8756 2.1000 0.4714 4.0000 أمسؾ الطبلب كادفعيـ عمدان  1

 0.7379 1.9000 0.4830 4.3000 اقكـ بركؿ احد الطبلب 2

 1.4491 2.9000 0.8165 4.0000 أكجو المكمات لمطمبة األخريف 3

 0.6749 1.3000 0.5270 4.5000 أتشاجر مع الطمبة باستخداـ األيدم 4

(سكيف)أتشاجر مع الطمبة باستخداـ أالت حادة 5  2.8000 1.3166 1.8000 1.0328 

أعتدم بالضرب عمى اآلخريف حيف اختمؼ معيـ  6
 في الرأم

3.4000 1.3499 2.0000 0.8165 

تجاه الطمبة(شتائـ)أستخدـ الفاظان غير ميذبة 7  4.3000 0.6749 1.8000 0.7888 

 0.5676 2.1000 0.7379 4.1000 أسخر مف اآلخريف 8

 0.3162 1.1000 0.6667 4.0000 أقـك بتيديد الطمبة 9

 0.0000 1.0000 1.1353 2.8000 أقدـ شككل كاذبة ضد الطمبة 10

 0.4830 1.3000 1.1738 3.6000 أقـك بتركيج إشاعة ضد بعض الطمبة 11

أقـك بكتابة عبارات سيئة أك خادشة لمحياء ضد  12
(الجدراف أك المقاعد أك دكرات المياه)الطمبةعمى   

2.9000 1.4491 1.3000 0.4830 

 انًجًىعت انتجزٌبٍت انًجًىعت انضابطت العنف نحو الممتمكات: البعد الثاني  13

 0.6325 1.2000 0.7071 4.5000أخدش جدراف كأبكاب المدرسة   14

 0.0000 1.0000 0.8756 4.1000أكسر النكافذ الزجاجية  15

 0.9428 2.0000 0.6992 4.4000أقـك بتحطيـ حنفيات المياه  16

 0.0000 1.0000 0.5164 4.4000أقكـ بالكتابة عمى المقاعد كالجدراف  17

 0.4216 1.2000 0.5270 4.5000أقكـ بسرقة ممتمكات المدرسة  18

 0.4216 1.2000 0.6992 4.4000أقـك بتخريب األجيزة كالكراسي كالطاكالت   19

أخرب كأتمؼ محتكيات كمرافؽ المدرسة  20
 (المختبر،المكتبة، الحمامات)

4.3000 0.6749 1.9000 0.5676 

 0.7071 1.5000 0.8165 4.0000أقـك بإتبلؼ أزىار كمزركعات المدرسة  21

 1.1595 2.3000 0.4216 4.8000أمزؽ كتب كمجبلت المدرسة  22

 1.2867 2.1000 0.4830 4.7000أرمي القمامة كالمخمفات في الساحة  23

مظاىر التمرد عمى أنظمة وقوانين المدرسة: البعد الثالث  انًجًىعت انتجزٌبٍت انًجًىعت انضابطت 

 0.6749 1.3000 0.6749 4.3000أتأخر بشكؿ متكرر عف الطابكر الصباحي  23
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 1.0593 2.7000 0.4830 4.7000أغيب عف المدرسة بشكؿ متكرر  24

 1.1005 2.1000 0.5164 4.6000أخرج كثيرا بيف كأثناء الحصص  25

 0.8233 1.7000 0.6325 4.2000ال التـز بالزم المدرسي  26

أتشاجر مع المدرس إذا طمب مني االلتزاـ داخؿ  27
الحصة 

4.5000 0.5270 2.0000 1.1547 

أثير الفكضى كأتكمـ مع زمبلئي أثناء شرح  28
المدرس في الحصة في أمكر خارجة عف الحصة 

4.2000 0.7888 1.7000 0.6749 

 0.7071 1.5000 0.8165 4.0000ال أقكـ بحؿ الكاجبات البيتية  29

 0.5164 1.6000 0.7888 3.8000أقـك بتمزيؽ كتبي  30

 1.2649 2.4000 0.6325 4.2000ال أستعد لبلختبارات المدرسية  31

 0.6992 1.6000 0.3162 4.9000أغش في بعض االمتحانات  32

 0.9189 1.8000 0.6325 4.2000أقـك بمقاطعة األستاذ أثناء الشرح  33

مظاىر العنف نحو الذات: البعد الرابع   انًجًىعت انتجزٌبٍت انًجًىعت انضابطت 

 1.5239 1.9000 0.4830 4.3000عندما اغضب أضغط عمى أسناني  34

 0.8433 1.6000 0.7379 3.9000أشد شعرم عند الغضب   35

 0.4830 1.3000 0.9487 4.3000عندما أنفعؿ أخربش كجيي محدثا ألمان  36

 1.5670 2.3000 0.6992 4.6000أقطع مبلبسي عندما أنفعؿ  37

 0.9428 2.0000 1.2649 3.6000أتمؼ األشياء الخاصة كالمحببة لي عندما أغضب   38

 0.6992 1.4000 0.8756 3.9000عندما انفعؿ أقـك بعض أصابعي  39

 0.6992 1.4000 1.4298 3.6000أقضـ أظافرم عند الغضب   40

عندما أغضب اخبط رأسي بعنؼ حتى أصيبو  41
بأذل 

3.9000 1.4491 1.5000 0.8498 

أحـر نفسي مف الممذات مثؿ األكؿ أك الفسح  42
عندما أنفعؿ 

3.9000 1.4491 2.1000 0.8756 

( 7)ممحق رقم 
تسييل ميمة 
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( 8)ممحق رقم 
( 8)ممحق رقم 

بعض مشاركات الطمبة أفراد المجموعة التجريبية 
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( 9)ممحق رقم 
بعض صور المجموعة التجريبية 

نشاط كسر الحواجز                                                  تمرين االسترخاء 
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 نقاش داخل المجموع                                       نقاش داخل المجموعة
 
 
 
 
 
 
 
 

  تمرين اإلنياء                                                         تمرين اإلنياء 
 
 
 
 
 
 

   
 

( 10)ممحق رقم 
استمارة تقييم الجمسات 

 
 ما رأيؾ في جمسات البرنامج كمكضكعاتيا ؟ 1-
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.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
 .............................................................................................

 
 ما ىي الجمسات التي أثارت انتباىؾ ؟ 2-

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
 .............................................................................................

 ىؿ يدكر في ذىنؾ بعض المكضكعات التي لـ تطرح في الجمسات ؟ 3-
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
 .............................................................................................

 ما ىي الميارات التي اكتسبتيا مف البرنامج ؟ 5-
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
 .............................................................................................

 ما ىي اقتراحاتؾ لتحسيف سير البرنامج ؟ 6-
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
 .............................................................................................

: الفيارس
 

      فهزس انجداول
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اسم الجدول الرقم 
 

الصفحة 

 112.................................................. كزيع عينة الدراسة ت 1.3

رتباط امصفكفة ؿ (Pearson correlation)نتائج معامؿ االرتباط بيرسكف  2.3
 ألداة  الدرجة الكميةات مقياس مظاىر العنؼ المدرسي معفقر

............................................................. الدراسة
 

 
 

113 

 119.....................................  الجدكؿ الزمني إلجراءات الدراسة 3.3

 
الدرجة الكمية لممتكسطات الحسابية كاألنحرافات المعيارية لطبلب  1.4

المجمكعة التجريبية كالضابطة عمى القياس القبمي 
............................. كالبعدم

 
122 

 لتكضيح فاعمية برنامج خفض مظاىر العنؼ (t-test ) تنتائج اختبار 2.4
.............................................................. المدرسي

 

 
123     

 لمفركؽ بيف أفراد المجمكعة التجريبية الضابطة (t-test ) تنتائج اختبار 3.4
.........................................             عمى االختبار البعدم
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 لتكضيح فاعمية برنامج خفض مظاىر العنؼ (t-test ) تنتائج اختبار 4.4

..........................  تطبيؽ البرنامجء بعد شير مف انتياالمدرسي
 

125 

 

 
 
 
 
 
 

           فيرس المالحق
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الصفحة عنوان الممحق الرقم 

 151................................................. أسماء المحكميف 1

 152.................................. استبانو مظاىر العنؼ المدرسي 2

 155................... البرنامج اإلرشادم العقبلني االنفعالي السمككي 3

 

    184.............. المتكسطات الحسابي لفقرات مظاىر العنؼ المدرسي 4

متكسطات مظاىر العنؼ بيف أفراد المجمكعة الضابطة قبؿ كبعد   5
 تطبيؽ البرنامج  
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متكسطات مظاىر العنؼ المدرسي ألفراد المجمكعة الضابطة  6
 كالتجريبيةعمى القياس البعدم
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7  
 

............................................... كتاب تسييؿ ميمة
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............... بعض مشاركات الطبلب أفراد المجمكعة التجريبية
 

191 
 

9  
 

................................. بعض صكر المجمكعة التجريبية
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197 
 

 
 
 
 

 فيرس المحتويات
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الصفحة المبحث الرقم 

أ ....................................................... اإلقرار 
ب ................................................. شكر كعرفاف 
ت .......................................... التعريفات اإلجرائية 
ث ........................................ الممخص بالعربية 
ج ..................................... الممخص باإلنجميزية 

 
 1........................ خمفية الدراسة وأىميتيا: الفصل األول 

 
 2......................................................... مقدمة 1.1
 7.............................................. مشكمة الدراسة    2.1
 7............................................. فرضيات الدراسة   3.1
 8................................................ أىداؼ الدراسة 4.1
 10................................................. أىمية الدراسة 5.1
 10.............................................. محددات الدراسة 6.1

  
............. اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

 
11 

 12.............................................. اإلطار النظرم 1.2

 12................................ .................تعريؼ العنؼ 1.1.2

 16............................................... ...أشكاؿ العنؼ 2.1.2

 23........................................... ...العنؼ المدرسي 3.1.2

 25....................... ..........................حجـ المشكمة 4.1.2

 28........................................ .أسباب العنؼ المدرسي 5.1.2

 33....................................... مظاىر العنؼ المدرسي 6.1.2

 39 ...............................نتائج كتأثيرات العنؼ المدرسي 7.1.2
 41.......................... النظريات التي تفسر العنؼ المدرسي 8.1.2

 52............................ اإلرشاد العقبلني االنفعالي السمككي 9.1.2

 55.................... تعريؼ اإلرشاد العقبلني االنفعالي السمككي 10.1.2
 56................................ االفتراضات األساسية لمنظرية 11.1.2
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 57........................ األفكار غير العقبلنية في نظرية أليس 12.1.2
 60.......... نظرية أليس في اإلرشاد العقبلني االنفعالي السمككي 13.1.2
 61.................... فنيات اإلرشاد العقبلني االنفعالي السمككي 14.1.2
 66.................... أىداؼ اإلرشاد العقبلني االنفعالي السمككي 15.1.2
 68...................... عممية العبلج العقبلني االنفعالي السمككي 16.1.2
 69 .............................دكر المرشد في العممية اإلرشادية 17.1.2
 70.................... كالعنؼاإلرشاد العقبلني االنفعالي السمككي  18.1.2

 72 .............................................الدراسات السابقة 2.2

 72....................... الدراسات التي تناكلت مكضكع العنؼ  1.2.2

 81....... الدراسات التي تناكلت برامج إرشادية في خفض العنؼ 2.2.2

 89.... الدراسات التي تناكلت البرنامج العقبلني االنفعالي السمككي 3.2.2

 96................................ تعقيب عمى الدراسات السابقة 4.2.2

جراءاتيا: الفصل الثالث   100 طرق الدراسة وا 

 101.......................................... الطريقة كاإلجراءات 
 101................................................... منيج الدراسة 1.3
 101................................................. مجتمع الدراسة 2.3
 101................................................... عينة الدراسة 3.3
 103................................................. أدوات الدراسة 4.3
 112........................................ إجراءات تطبيؽ الدراسة 5.3
 114.............................................. متغيرات الدراسة 6.3
 114 ...........................................المعالجة اإلحصائية 7.3
 115.................................. نتائج الدراسة : الفصل الرابع 

 116........................................................ مقدمة 1.4

 117....................................... نتائج الفرضية األكلى 1.1.4

 118........................................ نتائج الفرضية الثانية 2.1.4

 119........................................ نتائج الفرضية الثالثة 3.1.4

 121.............................................. الفصل الخامس 

 122................................................ مناقشة النتائج 1.5

 131................................................... التكصيات 2.5
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